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ـ  يو ترجمه ها فاتيپرداخت پاداش به مقاالت ، تال : دستور العمل  يعلم

  CW-ADM-004  ــمـاره :ـش

  00 : شــويرايـ          

 تصويب كننده :  تأييد كننده :  تهيه كننده :

  نام و نام خانوادگي :
  

  ينعمان ديناه
: سرپرست مركـز سمت

  پژوهش
  

  پور ييكربال غالمرضا
ــمت ــي: ر س اداره سي
 آموزش

  

  امضا ء :
  
 

  نام و نام خانوادگي :
  

  اسماعيلي سامانيتقي 
  

  سمت :
  

    مور اداريارئيس 
  
  

  امضا ء :

 نام و نام خانوادگي :

  
  منوچهر قريب 

  
 سمت :

  
  رئيس تضمين كيفيت 

  
  

  امضاء :

CF-COM-008/00  
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  وضعيـت ويرايــش سنــد
       

 شرح ويـرايـش صفحه شماره تاريخ ويرايش رديف

  
1 
 

  
14/05/1398 

  
 صفحات همه

  
  ءو اجراهيه ت

 

                                                   CF-COM-009  /00           
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  مندرجات فهرست
  

 هــدف - 1

 كاربرد دامنه -2

 مراجع و مستندات مرتبط -3

 

 سئوليتهام -4

 روش اجراء -5

 پرداخت پاداشحوه ن -6

 موارداير س -7

  پيوستـها  -8
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  : هــدف-1

 قيو تشـو  يدانش ، توسـعه منـابع انسـان    شيدستور العمل گسترش فرهنگ ، افزا نيا نيو تدو هيهدف از ته 
 اتيارائه مقاالت در نشـر  و يمنابع علم يترجمه و گرد آور ، فيبه منظور تال يراز يميكاركنان شركت پتروش

  است . يوخارج يمعتبر داخل يها شيهما و
  

  : دامنه كاربرد -2
 يوابسته به آن مـ  يشركتها و يراز يميدر شركت پتروش يقرارداد و يكاركنان رسم يدستورالعمل برا نيا      
 . باشد

  
  : راجع و مستنداتم  -3
  . يميپتروش عيصنا يدستورالعمل شركت مل     
  

  :  مسئوليتها-4
 تيمسـئول ركـز پـژوهش   مو  خواهـد داشـت   هينظارت عالدستور العمل  نيا يبر حسن اجرا يادار ورامرئيس 

  . را بر عهده خواهد داشتدستور العمل  نيا ياجرا
  

  : روش اجراء  -5
  :مقاالت -5-1

،  يبازرگـان  ، ي، حسابرسـ  ياتيـ ، عمل يفنـ   ، يكه در ارتباط با منـابع انسـان   يو كاربرد يهرگونه مقاله علم  
 يارائه م ايچاپ  يو خارج يداخل يمجامع علم ريو سا نارهايسم ، اتيو ... كه در نشر ستيز طيبهداشت و مح

  . باشد يگردد مورد نظر م
   

 وسـت يشـده (پ  ليـ رم تكممسـتندات مربوطـه از جملـه فـ     پرداخت پاداش منوط به ارائه مـدارك و  : تبصره
  . باشد يمقاله م رشيبرگه پذ متن كامل اثر و ) و1شماره

  
  : مقاالت  يابيارز -5-2

ـ ارز تهيكم ياعطاء پاداش به مقاالت ارائه شده برعهده اعضا يابيارز تيمسئول   الزم اسـت ارائـه    بـوده و  يابي
ـ امور خـود كسـب نما   سييالزم را از ر هيدييتا  ياز مجامع علم كيدهنده مقاله قبل از ارسال مقاله به هر  و دي

  . ديسپس اقدام نما
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  : يابيارز يشاخص ها -5-3
  . باشد يراز يميمرتبط با موضوعات شركت پتروش كامالً ديمقاالت با  -5-3-1
  . نباشد يتكرار بوده و عيبد و نو ديبا اًحيموضوع مقاله ترج -5-3-2
  . باشد يشناخته شده ا يالملل نياعتبار ب يمرجع دارا هينشر اي شيهما -5-3-3
  . داشته باشد يراز يميدر ارتباط با شركت پتروش يتوسعه ا و يكاربرد يژگيمقاالت و -5-3-4
  . است يكننده در مقاله ضرور تيبه عنوان حما يراز يميذكر نام شركت پتروش -5-3-5

 يميبودن موضوع بـا شـركت پتروشـ    يوترجمه كتاب عالوه بر مرتبط وكاربرد فيدر رابطه با تال : 1تبصره
  . شود ديدر كتاب ق ياست نام شركت به عنوان حام يضرور يراز

  . گردد يم نييتع يابيارز تهيكم مينحوه چاپ براساس تصم : 2تبصره
  
  : يابيارز تهياعضاء  كم -5-4

  تهيعضو كم                          يامور ادار سيرئ
  كميته عضو           مركزپژوهش سيرئ
  كميته بيرد            اداره آموزش سيرئ
  كميته عضو  مقاله يتخصصحوزهكارشناس مرتبط باايواحد ينفر  از روسا كي

  
  

  : نحوه پرداخت پاداش -6
پـاداش پرداخـت     ليبر اساس جدول  ذ يابيارز تهيكم دييترجمه ها  با تا به مقاالت وكتب  چاپ/ ارائه شده و

  . گردد يم
  پاداش  عنوان

  امتياز 50  كتاب / گردآوريتأليف   / ترجمهي/گرد اور فيتال
  امتياز 30  كتابترجمه 

  مقاله

  امتياز ISI  25مقاله در چاپ 

  امتياز 20خارجي   ومجالت اتيچاپ مقاله در نشر
  امتياز 10داخلي 

  ازيامت 25 يخارج  يبه صورت شفاه شهايارائه مقاله در هما
  ازيامت 10 يداخل

  ازيامت 10 يخارج  به صورت پوستر شهايارائه مقاله در هما
  ازيامت 5 يداخل
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 تـه يكم شـنهاد يپاداش به درخواست و پ تهيتوسط كم انهياست كه سال يا هيمعادل مبلغ پا ازيهر امت : حيتوض
  . شود يم نييتع يابيارز
% 80، بـه نسـبت    ازيـ به سـقف امت  1.2 بيال ضر، با اعم باشد يم سندهينو دو يكه دارا يمقاالت يبرا -6-1
  . رديگ يدوم پاداش تعلق م سندهي% نو20اول و سندهينو
 ريبـه سـا   يمابق اول و سندهي% سهم نو50،  1.3 بيدارند با اعمال ضر سندهياز دو نو شيكه ب يمقاالت -6-2
  . شود يم ميتقس سندگانينو
  .  كتاب به نسبت برابر اعطاء خواهد شد سندگانينو پاداش -6-3
  . گردد يم نيپاداش تام تهيهمه ساله از محل بودجه كمعتبار مربوط به پاداش ا -6-4
عامـل   ريمـد  يادار يمعـاون مـال   مجتمـع و  سيير بيبا تصو يابيارز تهيكم دييپاداش متعلقه پس از تا -6-5

  . گردد يپرداخت م طيشركت به كاركنان واجد شرا
دستورالعمل اسـت   نيا طيشرا يها فقط به ارائه كننده كه دارا شيمرتبط با شركت در هما يها نهيهز -6-6

بـا ارائـه    شيپس از شركت در هما است ارائه كننده مقاله شخصا ثبت نام نموده و يضرور شود و يپرداخت م
  . ديحساب نما هيتسو مدارك الزم به اداره آموزش ،

خـارج از   سـندگان ينو گـر ينسبت به د يو تعهد كاركنان شركت بوده متعلق به يصيپاداش تخص : 1 تبصره
  . شركت وجود ندارد

  . را دارد يدر كنفرانس خارج سال امكان حضور بار در كيهر فرد حداكثر  : 2 تبصره
 يعالقـه منـد   و ييبـر توانـا   يارائه مقاله مبتن و يخارج يها شيهما در حضور نكهيبا توجه به ا : 3 تبصره

اعزام به خـارج از   تهيكم نيبا اخذ موافقت مافوق و قوان مجامع صرفاً نياست ، لذا حضور در ا يشخص متقاض
  . كشور شركت قابل اجراست

  
  : موارد ريسا  -7

اعضـاء   يترجمه بـا همـاهنگ   / چاپ كتاب / اعطاء پاداش در صورت وجود مقاله يابيارز تهيكمجلسات  -7-1
  . خواهد شد ليتشك يتوافق خيدر تار تهيكم
از كارشناسان خبره دعوت به عمل خواهد  تهيكم ياعضا گريد يبا هماهنگ تهيكم ري، دب ازيصورت ندر  -7-2

  . آورد
دانش توسط ارائـه   تيريكتب چاپ شده در سامانه مد ايو مقاالت ارائه شده  ربطيمشخصات كاركنان ذ -7-3

  . درج شود يستيدهنده مقاله با
ـ ارز تـه يكم دييـ پس از تا يميتوسط شركت پتروش فاتيتال چاپ شده و مجموعه مقاالت ارائه / -7-4 بـه   يابي

  .  گردد يصورت كتاب چاپ و عرضه م
بودجـه اعطـاء    نيدر صـورت تـام   يراز يميوابسته به شـركت پتروشـ   يشركتها يدستورالعمل برا نيا -7-5

 . باشد يتوسط همان شركت قابل استفاده م پاداش ،
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 ت :ـپيوس   -8

  
 CF-R.D-041/00                                            )سندگاني(نو سندهيفرم مشخصات نو -8-1


