
 نحوه اعطای پاداش فعاليت های پژوهشی نامه آيين

 علوم پزشکی سبزوار دانشگاه

 (89 تير مصوب (

 
ام زمینه مناسب برای انجبه منظور توسعه و فراهم سازی  سبزواردانشگاه علوم پزشکی  و فناوری معاونت پژوهشی

( به مورد April 2019)9318ابتدای سالاز را  ذیل ، آئین نامهبین المللی های ملی و فعالیتهای پژوهشی در عرصه

 .گذاشتاجرا خواهد

 :1ماده
و  Web of Science ،Scopusنمایه شده در پایگاههای  صرفا شامل مقالات ن نامهآئی پاداش های موضوع این

PubMed/Medline  و در قسمت آدرس نویسنده مقاله سبزوارخواهد شد که نام کامل دانشگاه علوم پزشکی 

در غیر این بدیهی است  .داشته باشندوجود  به صورت ذیل(First Affiliation) نویسندهاول ی سازمانی وابستگ

مربوط به دانشگاه  (First Affiliation) در مواردی که افلیشن اول به مقاله تعلق نخواهد گرفت. یپاداشصورت 

دوم  (Affiliation) های غیر وابسته به وزارت بهداشت باشد، ذکر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به عنوان  افلیشن

 خواهد شد.شامل پاداش مقاله 

 

 Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iranانگلیسی: درمقالات

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران  در مقالات فارسی:
  

دانشگاه  Affiliationی حق التشویق به نویسنده مسئول مقاله )نویسنده ی مسئول که مبلغ محاسبه شده : 1 تبصره

 فق بینعلوم پزشکی سبزوار دارد( پرداخت می گردد. پرداخت حق التشویق دیگر نویسندگان بر اساس توا

 ی مسئول می باشد.ی نویسندهبر عهدهنویسندگان بوده و 

 -Scopusمبلغ حق التشویق منوط به مشاهده مقاله در پایگاه های اطلاعاتی  پرداخت :2 تبصره

PubMed/Medline- Web Of Sciences .می باشد 

 پرداخت حق التالیف مقالات چاپ شده معاف از مالیات ،قانون مالیاتهای مستقیم 911بر اساس ماده  :3تبصره 

 می باشد. 

: در مقالاتی که نویسنده مسئول مقاله از علوم پزشکی سبزوار نباشد، اولین نویسنده ای که در مقاله 4تبصره 

Affiliationشده و  در نظر گرفتهوابسته دانشگاه ی وار داشته باشد به عنوان نویسندهدانشگاه علوم پزشکی سبز

 مبلغ حق التشویق به ایشان پرداخت می گردد. درصد 10



مقالاتی که در مجلات نامعتبر نمایه شده در سامانه مجلات نامعتبر وزارت  پیرو ابلاغیه کمیته ملی اخلاق،: 5تبصره 

حتی اگر در زمان می باشند. شوند، فاقد هرگونه اعتبار پژوهشی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر می

لاک نامعتبر م این مقالات شامل حق تشویق نمیشوند.، انتشار، مجلات مذکور در لیست مجلات نامعتبر نبوده باشند، 

 )/irhttp://blacklist.research.ac.و یا جعلی بودن مجله، فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت )

 ، است.

حق تشویق تنها به مقالاتی تعلق میگیرد که به صورت : بر اساس بخشنامه کمیته ملی اخلاق در پژوهش، 6تبصره 

د مصوب شده باشن کشور و یا سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی طرح در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی

مقالات نظری مانند نامه به سردبیر، کامنتری، مرور نظام مند و غیر نظام  و دارای کد اخلاق از کمیته اخلاق  باشند.

 مند و گزارش موردی از شمول این تبصره مستثنی هستند.

صرفاً محدود به مجلات   ESCIخصیص امتیاز به مقالات از جمله پاداش نقدی به مقالات نمایه شده در ت: 7تبصره 

وند شو یا مجلاتی است که توسط ناشران معتبر بین المللی منتشر می  ESCIعلمی پژوهشی داخلی نمایه شده در 

ملاک معتبر بودن مجله  ممنوع است. ESCIو تخصیص هرگونه پاداش یا امتیاز مادی و معنوی به سایر مقالات 

 است. http://rsf.research.ac.irسایت منبع یاب به آدرس 

 

 :2اده م
 کی شماره جدولاند،در شده ایندکس مختلف های نامه درنمایه که المللی بین درنشریات شده چاپ امتیازمقالات

 .شد خواهد عنوان پاداش پرداخته ب ریال 000/700 مبلغ هرامتیاز ازای به که است شده لحاظ

 

 ) نوع ايندکس مجلات(: امتيازمقالات بر حسب نوع مقالات چاپ شده 1جدول

 امتیاز مقاله  بر اساس ایندکس نوع مجله

ISI 33 

 ,Medlineایندکس شده در نمایه نامه هاي

PubMed 
23 

 Scopus ایندکس شده در نمایه نامه

)که  PubMed ،ESCIایندکس شده در نمایه هاي 

 در اسکوپوس نمایه نشده باشند

11 

 
 

  به مقالاتOriginal تعلق خواهد گرفت. 9امتیازات جدول  % 900مروری ، انواع مقالات 

http://blacklist.research.ac.ir/
http://rsf.research.ac.ir/


  به مقالاتShort/Brief/rapid communication تعلق  9امتیازات جدول  %50 معادل وسایر انواع مقاله

 .خواهد گرفت

 

 محاسبه شده خواهند شد: پاداشموارد ذیل باعث افزایش میزان :  1تبصره 

درصد مبلغ پایه حق التشویق  30به مقالاتی که در مجلات چارک اول چاپ شده باشند به میزان :  1-1تبصره 

 و بر اساس سامانه منبع یاب به آدرس   Cite Scoreشاخص اضافه خواهد شد . )بر اساس
 http://rsf.research.ac.ir 

مقالات فارسی زبان(، امتیاز مقاله در : جهت امتیازدهی هر مقاله مشترک با یک یا چند کشور ) به جز 1-2تبصره 

 ضرب می گردد. 55/9ضریب 

جهت طرح تحقیقاتی مربوطه بودجه ای از اما  بوده مصوب  حاصل از طرح تحقیقاتیبه مقالاتی که : *1-3تبصره 

 به مبلغ پایه حق التشویق اضافه می گردد.  %50دانشگاه علوم پزشکی سبزوار درخواست نشده باشد به میزان 

: به مقالاتی که یکی از نویسندگان مقاله افیلیشن یکی از مراکز تحقیقاتی مصوب دانشگاه را ذکر نموده *1-4تبصره 

 میگردد.  اضافه التشویقی حق پایه مبلغ درصد90میزان باشد به
 سالمندان سلامت تحقیقات مركز

 ایران سبزوار، سبزوار، پزشكی علوم دانشگاه سالمندان، سلامت تحقیقات مركز

Iranian Research Center on Healthy Aging, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran 
 

 مولكولی سلولی تحقیقات مركز

 ایران سبزوار، سبزوار، پزشكی علوم دانشگاه مولكولی، سلولی زتحقیقات مرك

Cellular and Molecular Research Center, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran 

 

 لیشمانیوز تحقیقات مركز

 ایران سبزوار، سبزوار، پزشكی علوم ،دانشگاه لیشمانیوز تحقیقات مركز

Leishmaniasis Research Center, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran 

 
 مركز تحقیقات بیماریهای واگیردار

 مركز تحقیقات بیماریهای واگیردار، دانشگاه علوم پزشكی سبزوار، سبزوار، ایران

Non-Communicable Diseases Research Center, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran 
 

 نموده کرذ را دانشگاه تحقیقات دانشجویی کمیته افیلیشن مقاله نویسندگان از یکی که مقالاتی به: *1-5تبصره 

 .میگردد اضافه التشویقی حق پایه مبلغ درصد50میزان به باشد

 ایران سبزوار، سبزوار، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته
Student Research Committee, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran 



 

( از مرکز تحقیقات بالینی دانشگاه acknowledgmentقسمت تقدیر و تشکر مقاله ) در که مقالاتی به:  *1-6تبصره 

 .میگردد اضافه التشویقی حق پایه مبلغ درصد 5میزان به به دلیل ارائه ی مشاوره علمی تشکر نموده باشند،

  هد شد و در نظر گرفته خوا 9-6، 9-5 ،9-1لازم به ذکر است در هر مقاله تنها یکی از موارد تبصره های

 معیار بالاترین میزان خواهد بود.

 

 به مقالاتاستناد ميزان  پاداش: 3ماده 

امتیاز  9پاداش معادل  پایان همان سال میلادی در  منتشر شده در یکسال میلادی مقالات به ازای هر استناد به 

    .ریال( تعلق می گیرد000/700هشی )پژو

 :  1تبصره 

که   Scopusتعداد کل مقالات منتشر شده در سال میلادی مورد نظر در پایگاه برای هر پژوهشگر نحوه محاسبه : 

 دانشگاه باشد استخراج شده و تعداد استنادات به مقالات مورد نظر در همان سال محاسبه می شود.Affiliationبا 

 : 2تبصره 

 زمان محاسبه حق استناد ، پایان سال میلادی مربوطه می باشد .
 


