 آیین نامه پرداخت تشویقی به مقاالت دانشجویی 
این آیین نامه با مضمون پرداخت تشویقی به مقاالت دانشجویی و با هدف باالبردن کیفیت فعالیت های
پژوهشی دانشجویان و گسترش کمی و کیفی مقاالت علمی دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی و در راستای
دستیابی به اهداف دانشگاه درارتقای جایگاه علمی در چهار ماده و پنج تبصره به شرح زیر تهیه شده است.
ماده )1مقطع کارشناسی ارشد
)1-1

به دانشجویان کارشناسی ارشد در ازای چاپ یا پذیرش هر مقاله در مجالت علمی-پژوهشی معتبر(مورد
تایید وزارتین) و یا نمایه شده در  ISIبا رعایت شرایط مندرج در بند ( )2-1برابر جدول پرداخت()3-1
مبالغ تشویقی پرداخت میگردد.

)2-1

شرایط مقاالت:

-

مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد استخراج شده باشد.

-

نام دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در مقاله به عنوان آدرس دانشجو ذکر شده باشد.

-

نام دانشجو به عنوان نفر اول و یا بعد از اساتید را هنما ومشاور قرار گرفته باشد(.نام دانشجو نباید بعد از
نام دانشجوی دیگر یا افرادی غیراز اساتید راهنما ومشاور باشد)

-

پذیرش یا چاپ مقاله در حین تحصیل و یا حداکثر تا یک سال بعد از فارغ التحصیلی دانشجو باشد(.این
مدت در جلسه مورخ  1395/04/01هیأت رئیسه دانشگاه به یک سال و نیم افزایش یافته است)

)3-1

جدول مبالغ تشویقی مقاالت دانشجویی
جدول مبالغ تشویقی مقاالت دانشجویی

مبلغ به ریال

کیفیت مجله
مجالت علمی پژوهشی معتبر(مورد تایید وزارتین)

 Aریال

با ضریب تاثیر
0.5
مجالت نمایه شده در

 2Aریال

با ضریب تاثیر

(ISIدارای ضریب تاثیر)

 3Aریال
با ضریب تاثیر
1.5
با ضریب تاثیر

 5Aریال
 8Aریال

تبصره :1دبیر هیات ممیزه دانشگاه ،درابتدای هر سال تحصیلی آخرین متوسط ضریب تاثیر مجالت هرر
رشته را بر مبنای  ISI web of knowledgeبه دانشکده ها ابالغ مینماید.
تبصره :2در صورتی که تعیین متوسط ضریب تاثیر مجالت هررشته ممکن نشود ،این امرر توسرط دبیرر
هیات ممیزه با توجه به رشته های نزدیک تعیین می گردد.
تبصره :3مبالغ تشویقی موضوع این آیین نامه صرفا" به دانشجویان تعلق می گیرد.
تبصره :4مبلغ  Aدر ابتدای هرسال ،حسب اعتبارات دانشگاه توسط هیات رئیسه دانشگاه تعیین میشود.
تبصره :5مقدار  Aبرای سال  1394مبلغ  A=2,000,000ریال تعیین میگردد.
تبصره :5 -1مقدار  Aبرای سال ) 1395برابر مصوبه جلسه مورخ  1395/04/01هیأت رئیسره دانشرگاه) مبلرغ
 A=2,500,000ریال تعیین شده است.

ماده )2مقطع دکتری
پرداخت مبالغ تشویقی مندرج درجدول فوق به دانشجویان دکتری از مقاله سوم و مقاالت بعد از آن
با رعایت شرایط یاد شده انجام گیرد.
ماده )3نحوه اجرا
مراحل اداری اجرای این مصوبه به شرح روند نمای زیر انجام خواهد گرفت:
ارائه
درخواست
دانشجو

معاون اداری و
مالی دانشگاه

رئیس دانشکده

معاون آموزشی
دانشکده

مدیرگروه

استاد راهنما

پرداخت مبالغ تشویقی
به دانشجو

ماده )4این آیین نامه در چهار ماده و پنج تبصره در جلسه مورخ  1394/02/08هیأت رئیسه دانشگاه به تصویب

رسید و هزینه اجرای آن ازمحل اعتبارات پژوهشی تامین خواهد شد.

