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 دستور العمل تشویق چاپ مقاالت در مجالت معتبر دانشکده علوم پزشکی الرستان

 

دستورالعمل زیر به منظور تشویق و قدردانی از فعالیت های پژوهشی و ترغیب هرچه بیشتر اعضای هیات علمی و دانشجویان 

مورد  24/3/96این دستور العمل در تاریخ دانشکده علوم پزشکی الرستان به امر تحقیق و پژوهش تهیه و تدوین گردیده است. 

 تائید نهایی هیات رئیسه قرار گرفت.

 الف( افراد مشمول پاداش

( اعضای محترم هیات علمی دانشکده علوم پزشکی الرستان و سایر پژوهشگران الزم است آدرس کامل دانشکده را در 1الف 

 ایند.ید نمق "و در مقاالت انگلیسی بصورت  " مقالت فارسی بصورت 

( مندرج در نمایه نامه Affiliation: مالک پاداش مقاالت آدرس درج شده در مقاله چاپ شده و همچنین آدرس )1تبصره 

 مالک می باشد.

( اول خود را دانشکده علوم پزشکی الرستان Affiliation: پاداش مقاله تنها شامل نویسندگانی می شود که آدرس  )2تبصره 

 قید کرده باشند.

( آدرس کامل دانشکده first author( و یا نویسنده اول )corresponding authorنویسنده مسئول )( در صورتی که 2الف 

قید شده درج نماید پاداش به ایشان تعلق خواهد گرفت و می بایست بین سایر نویسندگانی که افیلیشن  1را بصورتی که در بند 

 نماید.تقسیم  2دانشکده الرستان را دارند طبق جدول 

: در صورتی که هم نویسنده  مسئول و هم نویسنده اول از دانشکده الرستان باشند پاداش در اختیار نویسنده مسئول 1تبصره 

 باید توسط نویسنده مسئول به ایشان تعلق گیرد.سهم هر نویسنده   2قرار گرفته و طبق جدول 

بین نویسندگان  2اداش بر اساس جدول شماره پ رند بیش از یکی باشد،( چنانچه نگارندگان مقاله که افیلیشن الرستان را دا3الف 

 دانشکده علوم پزشکی الرستان تقسیم خواهد شد.

مقاله اقدام نمایند. بدیهی است اداش پ ماه بعد از انتشار مقالهف برای دریافت 3( نویسندگان مقاله موظف هستند حداکثر 4الف 

 پرداخت پاداش مقاله نخواهد داشت.  این موعد مدیریت تحقیقات تعهدی در از

( مالک تاریخ انتشار مقاله، تاریخ مندرج در مقاله چاپ شده و مالک تاریخ تقاضا، تاریخ ثبت مقاله )ارسال با کارشناس 5الف 

 پژوهشی( به همراه مدارک می باشد.

ین شماره صفحه می باشد که در ( و همچنnumber ، شماره ) volume )( چاپ شدن مقاله به معنای داشتن دوره )6الف 

 ص شده باشد. خمقاله مش

 ,Web of Science, Pubmed) تبصره: در صورتی که مقاله شماره صفحه و دوره نداشته باشد اما در بانک اطالعاتی ذکر شده

Scopus) .وجود داشته باشد و قابل جستجو باشد، پاداش مقاله قابل پرداخت خواهد بود 

        ( مسئولیت صحت اطالعات وارد شده در مورد مقاله )دوره، شماره، شماره صفحه، تاریخ انتشار، ...( به عهده متقاضی 7الف 

می باشد و در صورت اشتباه وارد شدن اطالعات مقاله به متقاضی برگردانده شده و تا تصحیح اطالعات، جهت پاداش مقاله اقدام 

 نخواهد شد.
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ص پرداخت جایزه مقاله در صورتی که مقاله چند مرکزی و با مشارکت دانشگاههای خارج از ( در خصو8الف 

( یا نویسنده مسئول  (First Authorتهیه گردد در صورتی که نویسنده اول (International)کشور

( صد درصد 1ر بند از دانشکده علوم پزشکی الرستان باشد ) با رعایت شرایط ذکر شده د (Corresponding Author) مقاله

مبلغ پاداش در اختیار فرد ذیصالح ارائه  2جایزه و در صورتی که جزء یکی از سایر نویسندگان باشد بر اساس جدول شماره 

 دهنده مقاله به دانشکده قرارخواهد گرفت.

ویسندگان می تواند برای ( در صورتی که نویسنده اول یا مسئول از دانشکده علوم پزشکی الرستان نباشد، یکی از سایر ن9الف 

در دریافت پاداش مقاله اقدام کند. دریافت کننده پاداش موظف است سهم هرکدام از نویسندگان که افیلیشن دانشکده علوم 

 پزشکی الرستان را دارند، پرداخت نماید.

 ب( سیستم امتیاز دهی به مقاالت

 نمایه شدن مقاالت در بانک های علمی معتبر

 A&HCI)و SSCI,SCI )شامل ISI WEB OF Science : بانک های اطالعاتی1( ایندکس نوع 1ب 

 10،000،000( به مقاالت تحقیقی نمایه شده در این بانک های اطالعاتی بر اساس ضریب تأثیر مجله مربوطه، حداقل 1-1ب 

 ریال(400،000اختصاص می یابد. )هر امتیاز  1ریال طبق جدول شماره 

و متا آنالیزهای انجام شده در بانک های فوق با  Systematic Review  و Review Article ( مقاالت مروری2-1ب 

 ، پاداش اختصاص می یابد.1مطابق جدول شماره  1.4ضریب 

  

 Short Communication , Letter to Editor , Brief Report, Case : بقیه انواع مقاالت بصورت1تبصره 

Series, Case Report  جدول الف به شرح ذیل پرداخت خواهد گردید:مطابق با 

 شرایط نوع مقاله ردیف

1 Short or Brief Communication / Brief Report / Rapid 

Communication 
مقاله پژوهشی اصیل  60%

 نمایه مورد نظر

 Case series* 
مقاله پژوهشی اصیل  45%

 نمایه مورد نظر

2 Research Letter –Case Report/ Medical Hypothesis/ photoclinic  
مقاله پژوهشی اصیل  35%

 نمایه مورد نظر

3 Letter to Editor/ author reply/ editorial 
مقاله پژوهشی اصیل  25%

 نمایه مورد نظر

 نفر، به عنوان مقاله اصیل پژوهشی در نمایه مربوط جایزه تعلق می گیرد. 24باالی  caseبا تعداد  case seriesبه مقاالت *

  

منتشر شده از سوی  (Impact Factor)مبنای محاسبه ای آیین نامه، آخرین، (IF) : ضریب تأثیر2تبصره 

 Journal Citation و در قسمت web of science می باشد که از طریق وب سایت Thomson Reuters موسسه

Reports .قابل دسترسی می باشد 

منتشر شده توسط نویسنده در پاسخ به نقد مقاله خود ایشان باشد ،مشمول پاداش نخواهد  Letter to Editor : چنانچه3تبصره

 (Author Replyبود . )
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درج مواردی غیر از انواع یاد : مالک ارزشیابی نوع مقاله، مقاله چاپ شده در مجله می باشد و در صورت عدم درج و یا 4تبصره

 شده فوق، مالک تشخیص مقاله به عهده معاونت پژوهشی دانشگاه خواهد بود .

   

 (Medline/Pubmed) : بانک اطالعاتی2( ایندکس نوع 2ب 

 ریال( 400،000ریال تعلق می گیرد . )هر امتیاز  10،000،000( مقاالت تحقیقی نمایه شده در بانک های فوق مبلغ1-2ب 

 ریال تعلق می گیرد . 14،000،000نمایه شده در بانک های فوق مبلغ  Review Article ( به مقاالت مروری2-2ب 

 ( به سایر مقاالت دیگر مطابق جدول الف پاداش تعلق می گیرد .3-2ب 

 

 Scopus : بانک های اطالعاتی3( ایندکس نوع 3ب  

 ریال تعلق می گیرد . 6،500،000فوق مبلغ ( مقاالت تحقیقاتی نمایه شده در بانک های 1-3ب 

 ریال تعلق می گیرد . 8،400،000مبلغ  Scopus ایندکس شده در نمایه Review Article ( به مقاالت مروری2-3ب 

 ( به انواع مقاالت دیگر مطابق جدول الف پاداش تعلق می گیرد .3-3ب 

 

 ز بندهای ذکر شده: سایر بانک های اطالعاتی معتبر به ج4( ایندکس نوع 4ب 

منظور از سایر بانک های اطالعاتی معتبر بانک هایی است که در آخرین ارزشیابی سالیانه فعالیت های پژوهشی از سوی وزارت 

بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعالم می شوند و یا توسط مرکز علم سنجی و پایش دانشگاه معتبر شناخته شده اند 

 ... ,Chemical Abstracts, Embaseو ISC، Index Copernicus مانند

 ریال تعلق می گیرد. 3،000،000( به مقاالت تحقیقی و مروری نمایه شده در این بانک ها مبلغ 1-4ب 

 ( به سایرانواع مقاالت بر اساس جدول الف پاداش تعلق می گیرد.2-4ب 

 داش این نوع مقاالت محاسبه نمی گردد.هیچ کدام از ضرایب افزایشی )مانند همکاری نویسندگان ( در پا -1تبصره 

 ج( مالک نمایه شدن مقاله در یک بانک اطالعاتی 

مالک نمایه شدن مقاله در یک بانک اطالعاتی، وجود مقاله مورد نظر در بانک اطالعاتی عنوان شده است )به صورتی که مقاله  *

 .و صرف ادعای مجله و یا فرد در این مورد مالک نمی باشد باشد(مذکور در بانک مورد ادعا قابل جستجو و بازیابی 

  

 د( مدارک مورد نیاز جهت دریافت پاداش مقاله

 تقاضای نویسنده و ارسال مدارک به مدیریت پژوهشی دانشکده است.پرداخت پاداش مقاله، مشروط به 

، مالک نخواهد  (Articles In Press/Epub) ه: ارائه نامه پذیرش مقاله و یا نسخه الکترونیکی پیش از انتشار مقال1تبصره

 .بود
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ه می باشد. کدژوهشی دانشمدیریت پتشخیص شمول موارد ذکر شده از نظر فهرست شدن مجله در نمایه مورد نظر و ... با  *

مسئولیتی بدیهی است مالک ارزیابی در خواست های رسیده مدارک ارائه شده توسط متقاضی می باشد و این مرکز هیچ گونه 

 .در قبال جستجوی مقاالت در بانک های اطالعاتی و تکمیل مدارک ناقص ندارد

 

 ( ضرایب افزاینده و کاهنده جایزه مقالهه

، موارد زیر به ترتیب 2به منظور تشویق اعضای هیات علمی و محققان دانشکده، پس از محاسبه مبلغ اولیه جایزه حسب ماده 

 شماره یک تا سه ) درصورت شمول( به منظور افزایش یا کاهش جایزه اولیه مقاله لحاظ می شود: 

با  الرستان علوم پزشکیانشکده دت مشترک اساتید الدر خصوص مقا ت مشترک بین المللی:التشویق مقا -1

مقاالتی که حداقل یک نویسنده با نشانی سازمانی از دانشگاههای ) نویسندگانی از دانشگاههای معتبر خارج از کشور 

 الرستان علوم پزشکیدانشکده ، مبلغ نهایی جایزه مقاله به طریق زیر بین نویسندگان (معتبر خارج از کشور داشته باشد

  :تقسیم می شود

کل مبلغ  (،با ذکر صحیح نشانی سازمانی) باشند  الرستان علوم پزشکیدانشکده اگر نویسنده اول یا نویسنده مسئول از ( الف

  .تقسیم می شود الرستان علوم پزشکیدانشکده جایزه حسب مفاد این آیین نامه بین نویسندگان 

نباشند ولی اولین نویسنده ایرانی در لیست  الرستان علوم پزشکیدانشکده اگر نویسنده اول یا نویسنده مسئول از  (ب

درصد مبلغ جایزه به نویسندگان  70 (،با ذکر صحیح نشانی سازمانی)  باشد الرستان علوم پزشکیدانشکده نویسندگان از 

  .تقسیم می شود الرستان علوم پزشکیدانشکده دانشگاه اختصاص یافته و حسب مفاد این آیین نامه بین نویسندگان 

 ویسنده ایرانی در لیست نویسندگاننباشند و اولین ن الرستان علوم پزشکیدانشکده اگر نویسنده اول یا نویسنده مسئول از  (ج

اختصاص یافته و حسب مفاد این  دانشکدهدرصد مبلغ جایزه به نویسندگان  50نباشد،  الرستان علوم پزشکیدانشکده از 

  .آیین نامه بین آنها تقسیم می شود

با  الرستان علوم پزشکیدانشکده ت مشترک اساتید الدر خصوص مقات مشترک بین دانشگاهی: التشویق مقا -2

 الرستان علوم پزشکیدانشکده نویسندگانی از دانشگاههای داخل کشور، مبلغ نهایی جایزه مقاله به طریق زیر بین نویسندگان 

  :تقسیم می شود

، کل مبلغ ی(با ذکر صحیح نشانی سازمان) باشند الرستان علوم پزشکیدانشکده ول از اگر نویسنده اول یا نویسنده مسئ( الف

  .تقسیم می شود الرستان علوم پزشکیدانشکده جایزه حسب مفاد این آیین نامه بین نویسندگان 

درصد مبلغ جایزه به نویسندگان  50نباشند،  الرستان علوم پزشکیدانشکده اگر نویسنده اول یا نویسنده مسئول از  (ب

 .تقسیم می شود الرستان علوم پزشکیدانشکده اختصاص یافته و حسب مفاد این آیین نامه بین نویسندگان  دانشکده

رشته  (Q1) درصد مجالت برتر 25در  SJR : به مقاالتی که بر اساس شاخص(Q1) چاپ مقاله در مجالت برتر رشته -3

 محاسبه می گردد. 1/3پاداش مقاله با ضریب چاپ شوند، 

جایزه  نهاییمبلغ "درصورت عدم رعایت موارد زیر توسط نویسندگان مقاله جریمه عدم رعایت مصوبات دانشگاهی:  -4

  .جریمه خواهد شد%(  30)مشمول سی درصد "مقاله
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زم است در قسمت تقدیر و دانشکده الری برای مقاالت مستخرج از طرح های تحقیقاتی مصوب معاونت پژوهشی و فناو( الف 

و شماره طرح مربوطه قید شده، و درخصوص ه کددانشه با ذکر نام کدحمایت مالی دانش ، (Acknowledgement)تشکر 

با ذکر نام و مقطع تحصیلی ) بر این دو، می بایست عبارت مقاله حاصل از پایان نامه دانشجوییعالوه پایان نامه های دانشجویی 

  . ذکر گردد( جودانش

دانشجو باید به صورت ذیل   (Affiliation)برای مقاالت مستخرج از طرح های مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی نشانی( ب

 :ذکر شود

                           ت انگلیسی زباناالو برای مق (ایران فارس، ،الرستان ،دانشکده علوم پزشکی الرستانتحقیقات دانشجویی،  هکمیت ( 

(Student Research     Committee, Larestan school  of Medical Sciences, Larestan, Fars, Iran)  

ج) مقاله هایی که حاصل پایان نامه های دانشجویان/دستیاران دانشگاه است، چنانچه بعد از فارغ التحصیلی و اشتغال به کار 

افیلیشن دانشکده علوم پزشکی "اههای دیگر به چاپ برسد، نشانی سازمانی اول دانشجو بایستی دانشجو/دستیار در دانشگ

  .قید شده باشد( مفاد این آیین نامهیا معادل انگلیسی آن طبق )"الرستان

یا )  "افیلیشن دانشکده علوم پزشکی الرستان"در صورتیکه در هیچیک از نشانی های دانشجو نشانی سازمانی دانشجو :1تبصره 

 .%جریمه می شود 50قید نشده باشد، مبلغ نهایی جایزه شامل  (معادل انگلیسی آن طبق مفاد این آیین نامه

 ریال( 400.000مجله و نوع مقاله )هر امتیاز )Impact Factor(  میزان پاداش مقاالت براساس شاخص ضریب تأثیر: 1جدول 

 مبلغ پاداش امتیاز محل نمایه شدن مجله

ISI  سه برابرimpact factor 

25+ 

 مقدار Impact Factor عدد به بسته

 است متفاوت پاداش،

Medline/PubMed 25 10،000،000 ریال 

Scopus 16 6،500،000 ریال 

مقاالت چاپ شده در مجالت ایندکس 

 شده در سایر نمایه های تخصصی

 ریال3،000،000 7.5

 

 مقالهخ( سهم هر کدام از نویسندگان از جایزه 

مقدار اولیه جایزه مقاله ابتدا بر اساس بند )ب ( آیین نامه محاسبه شده، و سپس در شمول ضرایب افزاینده و کاهنده بر  -1

 این آیین نامه مشخص می شود. 3در مبلغ اولیه جایزه اعمال می گردد. نهایتا سهم هر نویسنده مطابق جدول  اساس بند )ه(

مسئول با نویسنده اول تفاوت داشته باشدف پس از محاسبه مبلغ اولیه جایزه مقاله ) طبق بند ب( و : چنانچه نویسنده 1تبصره 

اعمال ضرایب مربوط به بند )ه( ، سهم نویسنده مسئول برابر با نویسنده اول محاسبه شده و مابه تفاوت به مبلغ نهایی جایزه 

 مقاله افزوده می شود.
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 ان از جایزه مقاله: سهم هر کدام از نویسندگ3جدول 

دول نحوه محاسبه و توزیع امتیاز برای فعالیتهای پژوهشی مشترک در آیین نامه ارتقاء اعضای هیات ج) مبنای این جدول، 

 می باشد( 1391علمی ابالغی 

 توضیحات 2ستون  1ستون 

 - درصد سهم هر یک از همکاران از جایزه مقاله تعداد همکاران

 - بقیه همکاران اول 

1 65 - - 

، تبصره 10طبق ماده الف، بند  40 6 2
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نویسنده مسئول با نویسنده 

اول تفاوت داشته باشد، پس از 

بلغ اولیه جایزه محاسبه م

مقاله و اعمال ضرایب ، سهم 

نویسنده مسئول برابر با 

نویسنده اول محاسبه شده، و 

مابه تفاوت به مبلغ نهایی 

 افزوده می شود. جایزه مقاله
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