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 امروزه در جوامع علمی، مساله همکاري هاي بین المللی اهمیت ویژه اي دارد. یکی از پیش شرط هاي ورود به جوامع بین المللی علمی،

داشتن انتشارات خارجی است. براي ایجاد گفتمان در سطح بین المللی و بازیگري در این سطح نیازمند افزایش کمی محتواي انگلیسی از

سوي محققان است و توسعه انتشارات علمی در حیطه سیاستگذاري و مدیریت فناوري و نوآوري در مجلات خارجی یکی از این ابزارها است.

به این منظور انجمن مدیریت فناوري و نوآوري در راستاي ایفاي ماموریت خود در این حوزه با همکاري مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

برنامه اي را جهت ایجاد جهش انتشارات مقالات علمی بین المللی با عنوان "مکتب جامع" آغاز نموده است. که دوره اول آن از بهمن 1400

به مدت شش ماه آغاز خواهد کرد. 

این برنامه شامل آموزش، منتورینگ و راهبري از همراهی در تعیین موضوع و طی مسیر نگارش مقاله، انتخاب مجله، ارسال و پاسخ به

داوري با همراهی راهبران عملیاتی (منتخب از اساتید با سوابق انتشارات معتبر بین المللی) و طی برگزاري جلسات هفتگی در هر گروه و

آموزش و پاسخ به سوالات عمومی و ارزیابی روند طی شده در جلسات ماهانه با حضور راهبران این دوره خواهد بود.

 

اهداف

 

دانشجویان 

پژوهشگران 

 دانش آموختگان ارشد و دکترا 

سایر علاقمندان رشته  هاي مدیریت و سیاست گذاري

مخاطبین دوره

 

ساختار دوره

ساختار در نظر گرفته شده براي اجراي دوره متشکل از یک استادناظر و چند تیم است که در رأس هر تیم، یک استادمربی وجود دارد

که با دانش پذیران در تعامل هستند. شکل ساختار پیشنهادي بازیگران اصلی دوره را نشان می دهد. اساتید مربی از محققین با سابقه

چاپ مقالات خارجی در مجلات معتبر خواهند بود که پس از اتمام دوره کارگاه مقدماتی اعلام خواهد شد.

 

جریان سازي توسعه و انتشار دانش در جامعه علمی سیاستگذاري و مدیریت فناوري و نوآوري

ارتقا  انتشارات علمی مرتبط با حوزه از سطح ملی به بین المللی

شبکه سازي محققین در راستاي پژوهش هاي بینا رشته اي

کمک به شکل گیري هسته هاي پژوهشی تخصصی در حیطه هاي مختلف علمی

رسوخ مبانی سیاستگذاري و مدیریت فناوري و نوآوري در سایر حیطه هاي علمی

ایجاد ارزش افزوده از دانش سیاستگذاري و مدیریت فناوري و نوآوري در بخش هاي صنعتی و سایر بخش هاي جامعه
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نقشه راه مکتب جامع 
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خوان اول: کارگاه آموزش مقاله نویسی

 انتخاب موضوع

 نحوه تدوین مقاله

 انتخاب مجله

 تعامل با داوران

مرور ادبیات و استخراج شکاف تحقیق

روش شناسی و نتیجه گیري

منبع نویسی و استناد

نکات کلیدي نهایی

دکتر سپهر قاضی نوري

دکتر شهره نصري

 دکتر مهدیه فرازکیش

سرفصل هاي کارگاه

 

مدرسین کارگاه

 

زمان و محل برگزاري کارگاه

20 و 21 بهمن 1400 در مرکز تحقیقات و سیاست علمی کشور

هزینه ثبت نام

حضوري 800 هزارتومان

مجازي 500 هزارتومان

 

50 درصد تخفیف ویژه اعضاي انجمن مدیریت فناوري و نوآوري ایران 

 

امکان شرکت در کارگاه هم به صورت حضوري و هم مجازي وجود دارد.

 

لینک ثبت نام در کارگاه آموزشی

https://iramot.ir/article-writing/



مدرسین کارگاه
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دکتر سپهر قاضی نوري

 

دکتر شهره نصري

 

دکتر مهدیه فرازکیش

استاد تمام سیاستگذاري علم و فناوري دانشگاه تربیت مدرس 

و داراي مقاله هاي بین المللی متعدد

 

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

داراي مقالات بین المللی

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

داراي مقالات بین المللی

استاد ناظر

مدرس کارگاه

مدرس کارگاه

دکتري سیاستگذاري علم و فناوري از دانشگاه تربیت مدرس 

علاقمند به حوزه نظام ها و اکوسیستم هاي نوآوري

 دکتري سیاست گذاري علم و فناوري از دانشگاه تربیت مدرس 

حوزه هاي تخصصی: ارزیابـی نظام هـاي پژوهـش و فنـاوري، ارزیابـی نظام هـاي یادگیري الکترونیکی، توسـعه

فناوري هـاي نوظهور، اسـتراتژي توسـعه فنـاوري و سیاسـتگذاري پژوهش و فناوري  



پژوهشگر در هر مقاله یک دانش پذیر خواهد بود امکان انتخاب موضوع پایان نامه براي موضوع مقاله وجود ندارد. 

در صورتیکه دو پژوهشگر تمایل به همکاري در یک هسته پژوهشی را دارند، موضوع با تائید استاد ناظر امکان پذیر است.

اخذ اولویت هاي تخصصی پژوهشگران پذیرفته شده  (در صورتیکه پژوهشگر موضوعی ندارد، می تواند متناسب با

موضوعات مربیان درخواست کند)

گروه بندي تخصصی اساتید مربی و پژوهشگران (بر اساس حیطه پژوهشی، ظرفیت، علاقه مندي) 

انعقاد تفاهم نامه همکاري پژوهشی مشترك (پژوهشگر، مربی، انجمن و استاد ناظر)

مبلغ ودیعه در این دوره 3 میلیون تومان می باشد :

 چنانچه شرکت کننده با توجه به نظر استاد ناظر، مقاله قابل قبولی تدوین کند مبلغ 1 میلیون تومان در قالب جایزه به دانش پذیر اهدا

خواهد شد.

 در صورتی که مقاله پذیرش نهایی براي چاپ در مجله را بگیرد مبلغ 2 میلیون تومان در قالب جایزه به دانش پذیر اهدا خواهد شد.

خوان دوم: گزینش

 

درسطح پژوهشگر

در این مرحله شرکت کنندگان حاضر در کارگاه آموزشی پس از اتمام کارگاه تا 25 بهمن ماه  فرصت ارسال درخواست براي حضور در دوره

منتورشیپ 6 ماهه را دارند.

رزومه شرکت کنندگانی که درخواست خود را ارسال کردند بررسی خواهد شد و پژوهشگران واجد شرایط براي حضور در دوره راهبري گزینش

می شوند و در تاریخ 30 بهمن ماه اسامی پذیرفته شدگان اعلام خواهد شد.

 

 

 در سطح استاد مربی

فراخوان و گزینش اساتید مربی همکار در دوره بر اساس سوابق تخصصی و پژوهشی و سطح کمی و کیفی انتشارات بین المللی خواهد بود.

(iramot.iran@gmail.com) .متقاضیان مشارکت در این سطح  می توانند کارنامک (رزومه) خود را به انجمن ارسال نمایند

 

خوان سوم: گروه بندي، تصویب موضوعات و انعقاد تفاهم نامه

 

در سطح هسته تخصصی 

.1
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5



دوره راهبري

انتخاب مجله هاي هدف اولیه براي هر مقاله تخصصی بر اساس حیطه علمی

تدوین گام به گام مقاله بر اساس آموزه هاي کارگاه مقاله نویسی توسط هر گروه مربی و پژوهشگر

برگزاري جلسات پیشرفت هفتگی از فعالیت هاي هسته هاي تخصصی با حضور استاد مربی و پژوهشگر

برگزاري جلسات پیشرفت و هم اندیشی ماهیانه از فعالیت هاي هسته هاي تخصصی با حضور استاد ناظر دوره

برگزاري کارگاه جستجوي منابع الکترونیک و انتخاب مجلات

اتمام نگارش مقاله در هسته تخصصی

مرور مقاله توسط استاد ناظر و اخذ تایید استاد ناظر ( در این مرحله 1 میلیون تومان به پژوهشگر عودت داده می شود)

ارسال مقاله تایید شده به مجلات منتخب (در این بخش مجلات انتخاب شده در خوان چهارم، بر اساس اولویت انتخاب و

مقاله ارسال خواهد شد. در صورت Desk reject به ترتیب براساس اولویت و نظر استاد مربی به مجلات دیگر ارسال

خواهد شد)

ترتیب نگارش اسامی در مقاله به این شکل خواهد بود که نام استاد مربی به عنوان نویسنده اول و نویسنده مسئول و نام

پژوهشگر و استاد ناظر در رتبه هاي بعدي درج خواهد شد. 

در صورتیکه که پژوهش متعلق به پژوهشگر باشد با توافق طرفین (با ذکر در توافق نامه اولیه) نام پژوهشگر به عنوان

نویسنده اول خواهد بود. 

آغاز دوره راهبري

مدت زمان این دوره از 1 اسفندماه 1400 تا 31 شهریورر ماه 1401 می باشد که شامل چهار گام اصلی

تدوین مقاله، ارسال مقاله، اخذ پذیرش مقاله و مراحل پس از پذیرش است.

 

بخش اول دوره راهبري: فرایند تدوین مقاله از اسفند 1400 تا خرداد 1401

 

خوان چهارم: تدوین مقاله 

گام ها:

 

خوان پنجم: ارسال مقاله

گام ها:

*جزئیات تعهدات طرفین در توافقنامه اي که با نظارت انجمن منعقد خواهد شد مکتوب خواهد شد.
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دوره راهبري

بعد از پذیرش شکلی در مجله مربی به همراه پژوهشگر خواهد بود تا مراحل داوري (و اعمال اصلاحات کلی یا جزئی) طی شود

انجام اصلاحات داوري در یک یا چند مرحله بسته به نظر داوران

تدوین پاسخ مناسب به داوران در هر مرحله از انجام اصلاحات توسط پژوهشگر و مربی (و در صورت نیاز همراهی استاد ناظر)

انجام سایر مکاتبات مورد نیاز در حین فرآیند اخذ پذیرش نهایی

نحوه تعامل موثر با داوران و توجه به نکات کلیدي در تدوین پاسخ نامه

 اخذ پذیرش نهایی (عودت 2 میلیون تومان به پژوهشگر از طرف انجمن)

چاپ مقاله

انجام فعالیت هاي مورد نیاز براي

 سهولت ارجاع به مقاله

  افزایش مشاهده پذیري

 

بخش دوم دوره راهبري: فرایند ارسال و اخذ پذیرش از 1 تیر تا 31 شهریور 1401

 

خوان ششم: اخذ پذیرش مقاله

 

 

خوان هفتم: انجام مراحل پس از پذیرش
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انجمن مدیریت فناوري و نوآوري ایران

www.iramot.ir      

@iramot-association    

@ir_iramot 021-88615889
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