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 כתבי עת המדורגיםשל חוקרי האוניברסיטה ב בגישה פתוחהפרסום מאמרים : תוכניתהמשך 

 העליונים   5% -ב 
 

בן  לקידום  -אוניברסיטת  כדרך  איכותיים  בעיתונים  הפרסום  בחשיבות  מכירה  בנגב    המצוינות גוריון 
על מנת לעודד פרסום מאמרים בכתבי עת מובילים אנחנו שמחים להשיק תכנית מימון מאמרים    .המדעית

 . העליונים בקטגוריה  5%-המדורגים ב בכתבי עת 
 

  5%  -השתתפות האוניברסיטה תינתן אך ורק למאמר המתקבל לפרסום בכתב עת הנמנה ב  למימון:תנאי   .א
הספרייה    העליונים. אישור  את  לקבל  החוקר  בתחוםעל  העת  כתב  דירוג    WOS(דירוג    לדירוג  או 

SCOPUS(  . 
 

יהיה שיעור השתתפות .ב כותבים ראשיים    מלא  : שיעור ההשתתפות    כל הוצאות הפרסום תמומנה.   -עבור 
  יחס התגמול יהיה בהתאם. –אם יותר מכותב ראשי אחד  

 
 . 31.08.2023 יוגשו עד לתאריךש ו 01.10.2022 תאריךהחל מהפרסומים שימומנו הם אלו שפורסמו : תחולה .ג

 
 :אופן הגשת בקשה להשתתפות .ד

      ראש לשכה הגשת בקשה בכתב של החוקר/ים המפרסם/ים (החוקר צריך להיות הכותב הראשי במאמר) ל
 . julianil@bgu.ac.il, דוא"ל: יוליה נילוב אלוש, הנשיא ודיקן למו"פ  סגן  לש

 "עליונים 5% -מאמרים מדעיים  "בנושא המייל יש לציין: 
 

 לבקשה יש לצרף את האסמכתאות הבאות:
העת   .1 מכתב  שהתקבל  הרשמי  המייל  את  לשלוח  (יש  בעיתון  לפרסום  המאמר  של  סופי  קבלה    ולא מכתב 

 ).WORDכקובץ 
 עותק הדף הראשון של המאמר. .2
 . מדובר על טבלה בפורמט מסודר שבספרייה מכירים -באישור הספרייה כתב העת ציון דירוג  .3

 לרפרנטיות בספרייה: יש לפנות
 ;  dvm@bgu.ac.il –) , מכונים לחקר המדבר(מדעי הטבע והנדסהדורית ואן מופס  •
  ;bonei@bgu.ac.il –אילנית בונה (מדעי הבריאות)  •
 ; shemeshb@bgu.ac.il  –בוטרשוילי (מדעי החברה וניהול) -חנית שמש  •
 בעניין זה. - khaskin@bgu.ac.il  –פלנדלר (מדעי הרוח) -ולריה חסקין •

 . חשבונית/ קבלה/ צילום שורת ההוצאה מהתקציב/ הוראת התשלום שבוצעה בעבור עלות הפרסום.3
ברשותך קרן אישית, אנא    ). במידה ואין33. ציון מספר תקציב הקרן האישית שלך במדור קרנות (סעיף  4

 פנה למדור קרנות לצורך פתיחת הקרן ולאחר מכן יש לשלוח את מספרה. 
 . פניות תטופלנה עד שבועיים מיום הפניה. 5
 
                                                                                                                                   

 בברכה,     
 
                    

                       

 פרופ' רז ילינק                                                                                                                                               
 סגן נשיא ודיקן למו"פ                                                                                                                                         
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