
 

  

 

 

 

  

 

 دستورالعمل تشویق مقاالت

 معاونت تحقیقات و فناوری دااگشنه علوم زپشگی گیالن
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های  در راستای گسترش و ایجاد زمینه مناسب برای انجام فعالیت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیالن

براساس نامه شماره  مقاالت منتشره توسط پژوهشگران این دانشگاهکمی و کیفی  پژوهشی در عرصه بین المللی و نیز ارتقاء

، اقدام به بازنگری دستورالعمل پرداخت پاداش نقدی به معاونت محترم تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت 033/د/6034

مقاالت علمی در  به چاپ نموده و به منظور تشویق و قدردانی از محققین ارجمندی که اقدام  8/0/3030نویسندگان مقاالت 

 :نمایند از تاریخ تصویب مصوبه ذیل را به مورد اجرا خواهد گذاشت مجالت معتبر علمی می

( با ذکر مشخصات انتشار نظیر شماره مجلد، شماره صفحات)ها  به مقاالتی که نسخه نهایی آن پاداش نقدی صرفاً :1ماده 

رعایت این . برای دریافت پاداش کافی نیست Article in Pressمنتشر شده باشد تعلق گرفته و گواهی پذیرش مقاله یا ارائه 

 .شوند نیز الزامی است صورت الکترونیک منتشر می هماده در مورد مقاالتی که ب

 .گردد هر مقاله فقط یک بار مشمول دریافت پاداش نقدی می :2ماده 

بدیهی است مقاالتی که  .گیرد تعلق می( یا معادل میالدی آن)پاداش مقاله به مقاالت چاپ شده در همان سال شمسی  :3ماده 

 .شوند خیر چاپ شده باشند مشمول پاداش نقدی نمیأبه هر دلیلی با ت

شامل مقاالتی خواهد شد که نام کامل دانشگاه علوم پزشکی گیالن را » دستورالعمل صرفاًهای موضوع این  پاداش : 4ماده

 : طبق الگوی ذیل

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران: فارسی

 :التین 

 

Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran 

 .«در قسمت وابستگی سازمانی نویسنده داشته باشند افیلیشن اولعنوان  هو ب به صورت کامل

مندرج در وب  Affiliation در خصوص مجالت چاپی مالک ارزیابی رعایت بند فوق نسخه چاپی مقاله بوده و: 3تبصره 

 . ها مالک نیست سایت مجله یا نمایه

 .باشد انتشار یافته در وب سایت مجله می در مورد مجالت الکترونیکی مالک ارزیابی ماده فوق، نسخه نهایی مقاله: 2تبصره 
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اضافه نمودن نام دانشکده، گروه یا سایر موارد مرتبط قبل از الگوی فوق مجاز بوده اما موارد اضافه شده نباید : 0تبصره 

مین ترتیب باید با ه( نام دانشگاه، نام شهر و نام کشور)مربوط به دانشگاه دیگر باشند و در هر حال ترکیب سه گانه افیلیشن 

 .صورت پی در پی و کامل درج شوند هو ب

 افیلیشن است که  مقاله درخواست پاداش زمانی مجاز به افیلیشن است صرفاً در مورد مقاالتی که نویسنده دارای دو: 6تبصره 

زشیابی قرار ای باشد که سالیانه توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع مورد ار سسهؤاول مربوط به دانشگاه یا م

 .گیرد نمی

 از به اولین نویسنده الکترونیکی در سامانه تشویق مقاالت پس از تکمیل فرم درخواست» پاداش هر مقاله صرفاً :5ماده 

مطابق با الگوی مصوب نوشته باشد به نمایندگی  فهرست نویسندگان مقاله که افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی گیالن را دقیقاً

عنوان مثال در نمونه زیر که نویسندگان سوم، پنجم و ششم از فهرست  هب. پرداخت خواهد شد «از سایر نویسندگان مقاله

ج نویسندگان مقاله وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیالن بوده و نویسندگان پنجم و ششم افیلیشن دانشگاه را درست در

   .تواند تقاضای دریافت پاداش مقاله را ارائه دهد اند؛ فقط نویسنده پنجم می نموده

The test title for article writing award.  

First Author, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran;  

Second Author, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran; 

Third Author, Gilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran;  

Forth Author, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran; 

Fifth Author, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran; 

Sixth Author, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.  

 

در مواردی که نویسنده اول افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی  با توجه به نقش نویسنده مسئول در نگارش مقاله صرفاً: 3تبصره 

ان اولین فرد مجاز عنو هنویسنده مسئول فارغ از محل قرار گرفتن نام وی در فهرست نویسندگان مقاله ب ،گیالن را نداشته باشد

صورتی که هم نویسنده اول و هم نویسنده  بدیهی است در. شود برای ارائه درخواست دریافت پاداش مقاله شناخته می

 .پرداخت خواهد شد «نویسنده اول» به علوم پزشکی گیالن را داشته باشند؛ پاداش صرفاً مسئول افیلیشن دانشگاه

ول ئی مس در صورتی که در مقاله نام نویسنده. نسخه نهایی چاپ شده مقاله استول بودن نویسنده، ئمالک مس :2تبصره 

 .ای است که مقاله در آن نمایه شده است نامه مالک تصمیم گیری عمل نمایه ،مشخص نشده باشد
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به اولین دانشجوی این  ،پژوهشگران دانشجو با رعایت سایر موارد مندرج در این دستورالعمل به منظور تشویق: 0تبصره 

کل پاداش اختصاص یافته به مقاله پرداخت % 03دانشگاه که نام وی در فهرست نویسندگان مقاله درج شده باشد؛ معادل 

 .این مبلغ اضافه بر پاداش اصلی مقاله است که به نویسنده متقاضی پاداش اختصاص یافته است. خواهد شد

   . باشد وضعیت وی در زمان انتشار نسخه نهایی مقاله می ،مبنای دانشجو بودن متقاضی: 6 تبصره

ها تعیین و طبق فرمول زیر  مبلغ پاداش نقدی با توجه به امتیاز اختصاص یافته به مقاله در ارزشیابی سالیانه دانشگاه :6ماده 

 :پرداخت خواهد شد

 ریال 454444رقم ثابت  ×امتیاز حاصل از مقاله در ارزشیابی 

 .متناسب با نرخ تورم سالیانه و بر اساس مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه قابل افزایش استرقم فوق * 

در امتیازدهی مقاالت بر اساس ارزشیابی سالیانه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و فناوری سه : توضیح

اسامی  جایگاه نویسنده دارای افیلیشن دانشگاه در ترتیب( 0)نوع مقاله و ( 2)نوع ایندکس در زمان انتشار مقاله ( 3)معیار 

 :باشد نویسندگان مقاله به شرح ذیل مالک می

 

 
1نوع اول    نوع نمایه           نوع مقاله   

ISI Web  of   science 

2نوع دوم    

Pub med/ 

Medline 

3نوع سوم     

Scopus 

4 نوع چهارم    

Embase - chemical  Abstract 

-Biological  Abstract _ 
psychInfo- CINAHL –

Current  Contents- Index  

Copernicus 

بهداشت وزارت پژوهشی و علمی  

 

 پژوهشی اصیل
Original Article 

34+(IF 2× ) 34 25 14 

 مروری
Review  Article 

[34+(JF 2× )] × 4/1  4/1  ×34 4/1 ×25  4/1 ×14  

 مطالعات موردی 
Case  Report- case series 

[34+(IF 2× )] × 35/4  35/4 ×34  35/4 ×25  35/4 ×14  

گزارشی کوتاه 
Short  communication 

[34+(IF 2× )] × 5/4   5/4 ×34  5/4  ×25  5/4  ×14  

 نامه به سر دبیر
Letter to Editor 

[34+(IF 2× )] × 25/4  25/4 ×34  25/4  ×25  25/4  ×14  
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دو معیار نوع ایندکس و نوع مقاله برای نویسنده اول یا نویسنده مسئول بوده و در  جدول فوق برای محاسبه امتیاز مقاله با

پاداش نقدی : مثال. ضرب خواهد شد 0/3 صورتی که متقاضی نویسنده دوم و یا بعد از آن باشد امتیاز حاصل در ضریب

هنگامی که اولین نویسنده دارای افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی  .است 6مجله  IFنمایه شده و  ISIمقاله مروری که در 

 :ریال خواهد بود 34008333گیالن دارای جایگاه سوم در فهرست نویسندگان مقاله است از طریق فرمول زیر 

[03 + (2×6) ] 6/3×  = 2/00  

0/3×2/00 = 26/00  

603333 ×26/00 =  34008333  

در مورد مقاالتی که حاصل اجرای یک طرح پژوهشی اصیل هستند الزم است مستنداتی دال بر تصویب طرح در : 3تبصره 

 . مراجع ذیصالح ارائه شود

های خاص پژوهشی امتیاز مقاالت منتشره در مجالت انگلیسی های حمایتی از زمینه در راستای اجرای سیاست: 2تبصره 

شرط درج کامل نام مرکز  ه آموزش علوم پزشکی و مقاالت اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی بدانشگاه و همچنین مجالت 

 پس از همچنین با موضوع اخالق پزشکی (حسب مورد آموزش پزشکی دانشگاه یا کمیته تحقیقات دانشجویی)مربوطه 

 .ضرب خواهد شد0/3محاسبه امتیاز نهایی در ضریب 

دانشگاه علوم ( نام رشته)دانشجوی »نامه دانشجویی بوده و در بخش نویسندگان عنوان  چنانچه مقاله حاصل پایان: 0تبصره 

نوشته  «این مقاله برگرفته از یک پایان نامه دانشجویی است»درج شده و در بخش تقدیر و تشکر نیز عبارت  «پزشکی گیالن

   .ضرب خواهد شد 3/3شده باشد؛ امتیاز نهایی در ضریب 

خواهد  محاسبه درصد افزایش 03 با ،اند هر رشته به چاپ رسیده Top Rankامتیاز نهایی مقاالتی که در مجالت : 6تبصره 

مجله دارای رتبه اول آن  ،است 03ها کمتر از  هایی که تعداد مجالت تخصصی آن در مورد رشته Top Rankingمالک . شد

مجالت لیست  Rankingمالک )باشد  اول رشته مربوطه قرار دارند؛ می Ranking %2مجالتی که در  ،رشته و در سایر موارد

 .(باشد اعالم شده از مراجع معتبر در سال انتشار مقاله یا سال قبل از آن می

اضافه  عالوه بر مبلغ قبلی Meta Analysisدرصد به مقاالت  03و   Review Articleدرصد به مقاالت  23مبلغ  :0تبصره 

 .خواهد شد

المللی  همکاری بین درصد به مقاالت 23و مبلغ  همکاری بین مراکز ایراندرصد به مقاالت که حاصل  33مبلغ  :4تبصره 

 .گیرد تعلق می
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 استناد در پایگاه 03 و  ISIاستناد در پایگاه 20بیش از  ،چنانچه یک مقاله هیات علمی در بازه زمانی دو ساله: 0تبصره 

Scopus نمایند پنج میلیون ریال عالوه بر تشویق قبلی دریافت می معادل ،داشته باشند . 

 .باشد مجالت کمیته علم سنجی دانشگاه می Rankingو  Indexingمرجع تشخیص : 8تبصره 

های مورد پذیرش کمیته علم سنجی بوده و صرف ادعای مجله در این  مالک عمل برای تعیین ایندکس، شاخص: 3تبصره 

   . مورد قابل قبول نیست

  JCR  اعالم شده  Impact Factorشوند آخرین  ایندکس می ISI Web of Scienceدر مورد مقاالتی که در : 33تبصره 

 .مالک عمل خواهد بود Thomson Reutersتوسط 

الزم است متقاضی مستندات مربوط به ایندکس مجله را در زمان ارائه درخواست به معاونت تحقیقات و فناوری : 33تبصره 

 .دانشگاه ارائه نماید

مبلغ پنجاه میلیون ریال  چاپ شود، (Impact Factor) 33ثیر باالی أبه مقاالتی که در یک مجله با ضریب ت :32تبصره 

 .شود صورت ویژه پرداخت می هب

  333/033مقاله مبلغ ( self-citationغیر ) citationبه منظور تشویق نویسندگان مقاالت دارای کیفیت، به ازای هر  :7ماده 

  .یابد ای که طبق ضوابط واجد شرایط دریافت جایزه باشد؛ اختصاص می ریال به نویسنده اول مقاله

های پژوهشی مصوب دانشگاه الزم است در بخش تقدیر و قدردانی مقاله نام  در مقاالت حاصل از طرح: 8ماده 

از ابتدای سال . حامی مالی و معنوی طرح نوشته شودعنوان  هبمعاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

 .در صورت عدم رعایت این بند هیچگونه پاداش نقدی به نویسندگان مقاله تعلق نخواهد گرفت 1335

راهنمای اخالق در انتشار آثار »ارائه درخواست پاداش نقدی به منزله آگاهی متقاضی از موارد مطرح شده در  :3ماده  

ابالغ شده از جانب معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و  «علوم پزشکی پژوهشی

تهیه  بدیهی است پاسخگویی به سایر نویسندگان و همکاران دست اندرکار. باشد تصدیق وی در زمینه رعایت این راهنما می

عبارت دیگر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در خصوص  هب. باشد عهده دریافت کننده پاداش نقدی می مقاله نیز بر

 .میزان و نحوه توزیع پاداش مقاله بین سایر نویسندگان مقاله مسئولیتی ندارد

گیری به شورای پژوهشی دانشگاه ارجاع  کلیه موارد پیش بینی نشده در این دستورالعمل جهت بررسی و تصمیم :14ماده  

 .خواهند شد



6 
 

احد شده مقاالت به عنوان پاداش به وه ددا از مبلغ ریالی جوایز% 3ظور حسن اجرای این دستورالعمل معادل به من :11ماده 

های  این بودجه طبق نظر رئیس محترم کمیته علم سنجی جهت هزینه کرد در فعالیت. یابد می علم سنجی دانشگاه اختصاص

 . باشد مرتبط با کمیته مذکور قابل مصرف می

شورای پژوهشی دانشگاه مصوب و از تاریخ  20/33/3030تبصره در جلسه مورخ  23 ماده و 33 دستورالعمل دراین 

  .باشد تصویب قابل اجراء می


