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تشویق هقاالت دانشجویاى دانشگاه قن 

هقدهه

بِ هٌظَر تشَیق ٍ تزغیب داًشجَیاى، جْت اًتشار هقالِ در هجالت 
هعتبز علوی پژٍّشی  ٍ  ّوچٌیي ارائِ هقالِ در کٌفزاًس ّای هعتبز 
علوی، شیَُ ًاهِ تشَیق هقاالت داًشجَیاى داًشگاُ قن در شَرای  

پژٍّشی داًشگاُ بِ تصَیب رسیذُ است

افزاد هشوول تشویق

.تشَیق شاهل تواهی داًشجَیاى داًشگاُ قن هی باشذ



هقاله بنام دانشگاه قن چاپ شده باشد

هجالت داخلی

،دانشگاه قن.....رشته تحصیلی.... هقطع تحصیلی.....دانشجوی 

:هثال
دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه قن 

هجالت خارجی

Department of ....., University of Qom, Qom, Iran

:هثال
Department of Physic , University of Qom, Qom, Iran



هقاله در هجالت هعتبز علوی پژوهشی داخلی و یا خارجی چاپ شده باشد  

 ISCهجالت 
هجالت نوایه شده توسط پایگاه علوم جهاى اسالم

ISCجستجو در نشزیات 

ISIهجالت 
هوسسه اطالعات علوی هجالت نوایه شده توسط

   (Institute for Scientific Information)

ISIجستجو در نشزیات 

.هجالت علوی پژوهشی و علوی تزویجی هورد تایید وسارت

http://journals.msrt.ir/

http://mjl.isc.gov.ir/Default.aspx?lan=fa
http://mjl.isc.gov.ir/Default.aspx?lan=fa
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://mjl.isc.gov.ir/Default.aspx?lan=fa
http://journals.msrt.ir/


هقاالت ارائه شده در کنفزانس های هعتبزعلوی

ارائه گواهی شزکت در هوایش1.

چاپ اصل و یا چکیده هقاله بصورت کاغذی و 2.
.یا الکتزونیکی در هجووعه هقاالت کنفزانس



:هیشاى تشویق هقاالت

لایر 1/200/000  ISIهقاالت هٌتشز شذُ در هجالت 

لایر 1/100/000  ISCهقاالت هٌتشز شذُ در هجالت 

لایر 800/000 هقاالت چاپ شذُ در هجالت علوی پژٍّشی هَرد  
تاییذ ٍسارتیي

لایر 700/000 هقاالت چاپ شذُ در هجالت علوی پژٍّشی هَرد  
تاییذ ٍسارتیي

لایر 700/000 هقاالت چاپ شذُ درکٌفزاًسْا



سهن باشد نویسنده یک اس بیش دارای هقاله که صورتی در 
 سهن جدول اساس بز هقاله نویسندگاى اس کدام هز تشویقی

.شود هی هحاسبه هوکاراى

چاپ به قن دانشگاه اساتید با هشتزک بصورت هقاله که درصورتی 
   .شود نوی گزفته نظز در استاد سهن باشد، رسیده

بقیه هوکاراى اول تعداد هوکاراى

-------- 100% 1

60% 90% 2

50% 80% 3

40% 70% 4

30% 60% 5

25% 50% ٍ باالتز 6



اقداهات السم جهت دریافت تشویقی هقاله

ٍرٍد اطالعات کاهل هقالِ در بخش پژٍّشی ًزم 1.
افشار گلستاى ٍ بارگذاری ًسخِ الكتزًٍیكی آى

)دریافت فزم(تكویل فزم تشَیق 2.

طبق  )تحَیل فزم تكویل شذُ ٍ هستٌذات هزبَطِ 1.
بِ هذیزیت اهَر پژٍّشی ٍاقع در ( شیَُ ًاهِ

ساختواى ساسهاى هزکشی داًشگاُ 

http://qom.ac.ir/Portal/home/?generaltext/13162/13853/44454/


آشنایی با نحوه ورود اطالت هقاله در نرم افسار پژوهشی گلستان

ورود به سایت سیستن جاهع گلستان

http://edu.qom.ac.ir/

و یا

http://sja.qom.ac.ir

کلیک بر روی لینک

سیستن جاهع گلستان 

http://edu.qom.ac.ir/
http://edu.qom.ac.ir/
http://sja.qom.ac.ir/
http://sja.qom.ac.ir/home/balancer/balancer.aspx?vv=2&cost=main


http://edu.qom.ac.ir

بر روی این لینک 
کلیک می کنیم





مسیر ثبت مقاالت



تعزيف ٍ ثبت هقاالت چاپ شذُ در هجالت هعتبز  
. علوي در ايي صفحِ اًجام هي گيزد 

                فارسي ٍ التييراٌّواي سوت چپ عٌاٍيي 
هقالِ جْت هشاّذُ هقالِ ّاي ثبت شذُ 

است، در صَرتي كِ بخشي   پيش بيٌي شذُ
اس عٌَاى فارسي يا التيي در يكي اس فيلذّاي  

راٌّوا  فارسي يا ال تيي ٍارد شذُ باشذ، ايي
عٌاٍيٌي را ًشاى هي دّذ كِ حاٍي بخش  

.  ٍاردُ شذُ هذكَر باشذ 



انتخاب مجله از بانک اطالعاتی موجود



در صَرتي كهِ هجلهِ ههَرد    
ًباشههذ  باًهها اعالعههاتيًظههز 

دكوههِ ثبههت هجلههِ جذيههذ را ،
كليهها هههي كٌههين ٍ سهه      
فيلذّاي هزبَعِ كهِ شهاه    

هجلهِ   ًام ٍ هشخصات كاهه  
است را تكوي  هي كٌين تا ايهي  
هجلهههِ ًيهههش پههه  اس تاييهههذ  

در پايگهاُ   كارشٌاس پژٍّشي
.ثبت شَد

پس از تکمیل فرم، وضعیت تایید را در حالت تایید ثبت 

کننده قرار داده و سپس دکمه ایجاد را کلیک می کنیم





سيز فزم ّوكاراى



  در شده ارائه مقاله ثبت برای
  لینک این روی بر همایش

 نمایش زیر صفحه تا کنید کلیک
داده



تکمیل اطالعات این بخش نیز کامال شبیه بخش مقاالت است

 ارائِ هقاالت ثبت ٍ تعزيف
 ّاي ّوايش در شذُ
  صفحِ ايي در علوي هعتبز
  .گيزد هي اًجام


