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 آيا مقاله مستخرج از پايان نامه تحصيلي دانشجو است؟
 آيا مقاله در زمان تحصيل دانشجو تهيه شده است؟
 چندمين مقاله تهيه شده از پايان نامه مي باشد؟ 
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مبلغ تشويقي )اين قسمت توسط مدير پژوهشي و فناوري مؤسسه تكميل مي گردد(.
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شرايط پذيرش مقاله و تذكرات ضروري:
 .١مقاله هايي در طرح تشويقي مقاﻻت لحاظ خواهند شد كه نام مؤسسه آموزش عالي بهار مشهد به عنوان نشاني محل اشتغال نويسنده در مقاله درج شده باشد .

 .٢مقاله اي مشمول طرح تشويقي مقاﻻت مي باشد كه در مجله علمي ،چاپ و منشر شده باشد .منظور از مجله علمي مجﻼت  ، ISIعلمي -پژوهشي داخلي يا خارجي و علمي ترويجي است.
 . ٣تكميل اين فرم توسط يكي از نويسندگان مقاله كه عضو هيات علمي ،استاد و يا دانشجوي مؤسسه آموزش عالي بهار باشد ضروري است.
 .٤براي هر مقاله فقط يك ب ار پاداش تعلق مي گيرد و محدوديتي در خصوص تعداد مقاﻻت ارائه شده وجود ندارد .همچنين مقاﻻت ارسالي مسترد نمي گردد.
 .٥به مقاله هايي كه به هر نحو يك مقاله كامل محسوب نشود ،بخشي از امتياز تعلق خواهد گرفت.
 .٦مقاله كوتاه ،مقاﻻتي است كه به صورت note-letter-techunical note-rapid publication-Discussion-Short communication-Scientific Report :ارائه شده اند.
 .٧اعضاء محترم هيأت علمي كه به افتخار بازنشستگي نائل شده اند نيز مشمول طرح تشويقي خواهند بود.
 .٨مبلغ تشويقي براساس آيين نامه تشويقي مؤسسه پرداخت ميشود.

