
1 
 

  
  
  
  

  دستورالعمل تشویق چاپ مقاالت در مجالت معتبر
  

دستیابی به اهداف  ،معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی شیراز به منظور افزایش چاپ مقاالت علمی در جهت گسترش دانش
الت علمی تسهیالت مالی تشویق محققین ارجمند در تدوین مقا و یبغتر، باال بردن سطح کیفی و کمی فعالیت هاي علمی ،پژوهشی

  : تشویقی را جهت انتشاردهندگان مقاالت به شرح ذیل ارائه می نماید
  

  افراد مشمول پاداش ) الف
به  ".شیراز، ایران، دانشگاه علوم پزشکی شیراز"در مقاله خود نام و آدرس کامل دانشگاه را بصورت الزم است اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه  - 1

  . به انگلیسی قید نمایند ".Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran"ورت فارسی یا به ص
  . مندرج در نمایه نامه مالك نمی باشد (Affiliation)و آدرس  مالك پاداش مقاالت فقط آدرس درج شده در مقاله چاپ شده می باشد: 1تبصره 

آدرس کامل دانشگاه را به  (First Author)و یا نویسنده اول  (Corresponding Author) در صورتی که نگارنده مقاله یعنی نویسنده مسئول - 2
  . به آنان تعلق خواهد گرفت درج نمایند پاداششد  قید 1صورتی که در بند 

طبق . قرار می گیردسنده مسئول نوی در اختیارد پاداش نز دانشگاه علوم پزشکی شیراز باشول انویسنده مسئول و هم نویسنده اهم در صورتی که : 1تبصره 
  . آئین نامه ارتقاء سهم هر نویسنده به ایشان تعلق گیرد

نویسندگان مقاله عضو دانشگاه با رعایت سایر د اما نچنانچه نگارنده مقاله یعنی نویسنده اول و یا نویسنده مسئول عضو دانشگاه علوم پزشکی شیراز نباش - 3
  . تقسیم خواهد شد دانشگاه علوم پزشکی شیراز نویسندگانداش براساس جدول امتیاز مقاالت در آئین نامه ارتقاء بین پا ،باشند 1شرایط ذکر شده در بند 

مالك تاریخ انتشار مقاله، تاریخ مندرج در مقاله . تسهیالت مذکور درخصوص مقاالتی می باشد که قبل از ارزشیابی سالیانه دانشگاه واصل شده است - 4
  . تشویق مقاله می باشد فرم تقاضايتاریخ تقاضا، تاریخ ارائه تقاضا و مدارك مندرج در و مالك  شده چاپ

توسط نویسنده مسئول و  )با تکمیل فرم مربوطه و یا پس از راه اندازي نرم افزار با ثبت اطالعات در نرم افزار مربوطه( الزم است تقاضاي دریافت پاداش - 5
  . و در صورت مشارکت افراد بر طبق جدول آئین نامه ارتقاء اعضاء هیات علمی محاسبه می گردد) بندهاي ذکر شده براساس(یا نویسنده اول ارائه گردد 

و آدرس  )International(درخصوص پرداخت جایزه مقاله در صورتی که مقاله چند مرکزي و با مشارکت دانشگاه هاي خارج از کشور تهیه گردد  -6
از دانشگاه  (Corresponding Author)یا نویسنده مسئول مقاله  (First Author)شود در صورتی که نویسنده اول قید  نیز دانشگاه علوم پزشکی

فرد ذیصالح  در اختیاردرصد کل جایزه مقاله  60در صورتی که تنها جزء یکی از سایر نویسندگان باشد  و د صد درصد جایزه مقالهنعلوم پزشکی شیراز باش
بر اساس جدول آئین نامه ارتقاء سهم هر نویسنده که آدرس آن دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد  تا می گیرد قراره دانشگاه ارائه دهنده مقاله ب

   . اختصاص یابد
  

 وري آمعاونت تحقیقات و فن
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  شرایط مقاالت قابل تشویق و میزان پرداخت جایزه برحسب نوع مقاله ) ب

  نمایه شدن مقاالت در بانک هاي اطالعاتی معتبر  -6- 1
   )  &CIHAو  ISC ، ISCS شامل( ISI web of Scienceبانک هاي اطالعاتی  : 1وع ندکس نای
  براساس ضریب تاثیر مجله مربوطه حداقلاطالعاتی نمایه شده در بانکهاي  تحقیقیمبلغ پرداختی به مقاالت  -1-6- 1
  . اختصاص می یابد 1طبق جدول شماره  ریال 000/500/4/- 
یا  که در مرجع آن پنج ارجاع علمی از خود نویسنده داده شده باشد Systematic Reviewو  Review Articleمقاالت مروري  -1-6- 2

افراد مشمول پاداش اختصاص می ) الف – 6(که طبق بند  1مطابق جدول شماره  ریال 000/500/5/-حداقل  متاآنالیزهاي انجام شده در بانک هاي فوق
  . یابد

  

  مجله و نوع مقاله) Impact Factor (ضریب تاثیر  ساس شاخصمیزان پاداش مقاالت برا :1جدول 

Impact Factor مجله  
  مبلغ پاداش

  مروري  پژوهشی
IF ≤ 1  -/000/500/4 ریال 000/500/5/-  ریال  

1 < IF ≤ 2  -/000/000/5 ریال 000/000/6/-  ریال  
2 < IF ≤ 3  -/000/500/5 ریال 000/500/6/-  ریال  
3 < IF ≤ 4  -/000/000/6 ریال 000/000/7/-  ریال  
4 < IF ≤ 5  -/000/500/6 ریال 000/500/7/-  ریال  

   ریال 000/000/50/-ریال تا سقف  000/500/-باالتر مبلغ  IF به ازاء هر یک 
  Science , Natureمجله  

New England Journal of Medicine 
  ریال 000/000/60/-  ریال 000/000/60/-

  
مطابق با  Short Communication, Letter to Editor, Brief Report, Case Series, Case Reportقاالت بصورت  انواع م بقیه: 1تبصره 
   : به شرح ذیل 2شماره جدول 

  2جدول شماره 
  مبلغ شرایط  نوع مجله و مقاله  ردیف

1  Short or Brief Communication/ Brief Report/Rapid Communication  60 %بوطهشرایط مجله مر  
2  Case Series 45 %شرایط مجله مربوطه  
3  Research Letter- Case Report- Medical Hypothesis   35 %شرایط مجله مربوطه  
4  Letter to Editor  25 %شرایط مجله مربوطه  

 

با فاصله دو سال از تاریخ انتشار مقاله  ISI منشتر شده از سوي موسسه (Impact Factor) ،مبناي محاسبه اي آئین نامه (IF)ضریب تاثیر : 2تبصره 
  .  می گرددتوسط معاونت تحقیقات و فناوري وزارت متبوع ارسال هر ساله است که 

مالك ارزشیابی نوع مقاله، مقاله چاپ شده در نسخه چاپی مجله می باشد و در صورت عدم درج و یا درج مواردي غیر از انواع یاد شده فوق : 3تبصره 
  . قاله به عهده مرکز علم سنجی دانشگاه خواهد بودمالك تشخیص م

 Pubmed)/(Medlineاطالعاتی  بانک :2ایندکس نوع 

  . تعلق می گیرد ریال 000/500/4/-مقاالت تحقیقاتی نمایه شده در بانک هاي فوق مبلغ  -1-6- 3
  . تعلق می گیرد ریال 000/500/5/-نمایه شده در بانک هاي فوق مبلغ  Review Articleمقاالت مروري به  -1-6- 4
  . تعلق می گیردپاداش  2مطابق جدول شماره  دیگر سایر مقاالتبه  -1-6- 5
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   Chemical Abstract, Embase, Scopus, Biological Abstractبانک هاي اطالعاتی  :3ایندکس نوع 
  ریال 000/500/3/- و انگلیسی زبان ریال 000/500/2/-مبلغ براي مجالت فارسی زبان مقاالت تحقیقاتی نمایه شده در بانک هاي فوق  -6-1-6
- ریال و انگلیسی زبان  000/000/3/-براي مجالت فارسی زبان مبلغ نمایه شده در بانک هاي فوق  Review Articleمقاالت مروري  -1-6- 7
  ریال 000/000/4/
   . پاداش تعلق می گیرد 2مطابق جدول شماره دیگر مقاالت به سایر  -1-6- 8

  بندهاي ذکر شده  بجزسایر بانک هاي اطالعاتی معتبر  :4کس نوع ایند
سایر بانک هاي اطالعاتی معتبر که در آخرین ارزشیابی سالیانه فعالیت هاي پژوهشی از سوي وزارت در  نمایه شده و مروريبه مقاالت تحقیقاتی  -1-6- 9

- براي مجالت فارسی زبان مبلغ  سنجی و پایش دانشگاه معتبر شناخته شده اندبهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم می شوند و یا توسط مرکز علم 
  .تعلق می گیرد ریال 000/000/2/-مبلغ ریال و انگلیسی زبان  000/500/1/

  . پاداش تعلق می گیرد 2براساس جدول شماره  دیگر سایر مقاالتبه  -10-1-6
   . به شرح ذیل پاداش تعلق می گیردو مجالت ایندکس نشده خارجی  پژوهشی داخل کشور -مقاالت منتشر شده در نشریات داراي رتبه علمیبه  -6- 2
   ریال 000/750/-مقاالت تحقیقی و مروري مبلغ به  -2-6- 1
  2مقاالت مطابق جدول شماره  به سایر -2-6- 2

شرایط % 50بع نمایه شده در بانک هاي اطالعاتی معتبر بین المللی مندرج در سایر بانکها باشد فقط بدیهی است در صورتی که مقاالت فوق جزو منا* 
   . تعلق خواهد گرفتمربوطه پاداش 

 (Author Reply). منتشر شده توسط نویسنده در پاسخ به نقد مقاله خود ایشان باشد، مشمول پاداش نخواهد بود Letter to Editorچنانچه  *

  نمایه شدن مقاله در یک بانک اطالعاتی مالك ) ج
پژوهشی لیست نشریات مصوب اعالم شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نامه تاییدیه کمیسیون  -مالك احراز رتبه علمی* 

  . نشریات وزارت می باشد و صرف ادعاي مجله و یا فرد کافی نیست
به صورتی که مقاله مذکور در بانک مورد ادعا قابل (طالعاتی، وجود مقاله مورد نظر در بانک اطالعاتی یاد شده مالك نمایه شدن مقاله در یک بانک ا *

مجله در زمان انتشار مقاله بایستی در نمایه مذکور ایندکس شده . است و صرف ادعاي مجله و یا فرد در این مورد مالك نمی باشد) جستجو و بازیابی باشد
  . اله قبل از تاریخ نمایه شدن در بانک مذکور منتشر شده باشد، قابل قبول نیستباشد و چنانچه مق

. خواهد گرفتچنانچه مقاله اي به دو یا چند زبان در مجالت مختلف با رعایت اصول اخالقی چاپ شده باشد، پاداش مقاله صرفاً به یکی از زبان ها تعلق * 
براساس تقاضاي مربوطه با اولویت   دانشگاه می باشد و مالك انتخاب مقاله واحد براي پرداخت پاداش،تشخیص تکراري بودن مقاالت، با مرکز علم سنجی 

  .می باشددانشگاه زمانی به مرکز علم سنجی 
راساس پژوهشی نمایه نشده به چاپ رسیده باشد میزان پرداخت پاداش مقاالت ب -چنانچه مقاله در مجالت خارجی نمایه نشده و مجالت داخلی علمی* 

  . نظر شوراي پژوهشی دانشگاه خواهد بود
  .خواهد شد جریمه %)30( درصد سیمشمول  "مجموع جایزه مقاله"موارد زیر توسط نویسندگان مقاله  رعایت درصورت عدم :تذکر*
شماره  (Acknowledgement)در قسمت تقدیر و تشکر  اهطرح هاي تحقیقاتی مصوب معاونت تحقیقات و فناوري دانشگبراي مقاالت مستخرج از - 1

می ) با ذکر نام دانشجو(بیان شود که مقاله حاصل از پایان نامه دانشجویی پایان نامه هاي دانشجویی عالوه بر شماره طرح  درخصوص طرح قید شده و
  .باشد

  :ورت ذیل ذکر شوددانشجو باید به ص (Affiliation)براي مقاالت مستخرج از طرح هاي مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی آدرس  - 2
  و براي مقاالت انگلیسی زبان ) کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز(
 (Student Research Committee, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran)  

توصیه می  لذا به همکاران محترم.ی دانشگاه اعمال خواهد شدپس از تصویب این آیین نامه در شوراي پژوهش سه ماهتذکر فوق  2و  1بند هاي : تبصره
  .نسبت به تصحیح آن اقدام نمایند Proofخود این نکات را رعایت نکرده اند، به هنگام پاسخ به داوریها یا اعالم شده   Submitشود در صورتی که مقاله 
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مدارك مورد نیاز جهت دریافت پاداش مقاله) د  

  . به مرکز علم سنجی استمشروط به ارایه تقاضاي کتبی دریافت پاداش توسط نویسنده مقاله  پرداخت پاداش مقاله، 
  تکمیل و امضاء فرم درخواست پاداش مقاله در یک برگ به صورت دو رو  - 1
  تصویر نسخه مقاله چاپ شده در مجله  - 2
  شدن مجله در بانک هاي اطالعاتی معتبر  پرینت چکیده مقاله از بانک اطالعاتی مورد ادعاي نویسنده در صورت نمایه - 3

  . قابل قبول نخواهد بود (Articles In Press/ Epub)ارائه نامه پذیرش مقاله و یا نسخه چاپی پیش از انتشار مقاله : 1تبصره 
با مقاالت  ر نظر گرفته شده و مطابقمقاله مذکور نمایه نشده د ،ارایه نگردد مدارك مربوط به نمایه شدن مقاله توسط نویسندهدر صورتی که : 2تبصره 

  . نمایه نشده مشمول پاداش خواهد شد
بدیهی است مالك ارزیابی . با مرکز علم سنجی دانشگاه می باشد.... تشخیص شمول موارد ذکر شده از نظر فهرست شدن مجله در نمایه مورد نظر و  - 7

این مرکز هیچگونه مسئولیتی در قبال جستجوي مقاالت در بانک هاي اطالعاتی و درخواست هاي رسیده مدارك ارایه شده توسط متقاضی می باشد و 
  . تکمیل مدارك ناقص ندارد

به منظور ترغیب اعضاء هیات علمی به انجام طرح هاي پژوهشی کاربردي که طرح آن در کمیته تخصصی مطرح و به تصویب معاونت تحقیقات و  - 8
  . ضرب و سپس پاداش مربوطه اختصاص می یابد 4/1به امتیاز مقاله ابتدا در ضریب فناوري دانشگاه رسیده باشد هنگام محاس

و  kتمامی اعضاء هیات علمی اعم از بازنشسته و مشغول به کار و نیز رسمی، پیمانی، قراردادي، طرح نیروي انسانی و ضریب این دستورالعمل در مورد  -9 
  . ن دانشگاه علوم پزشکی شیراز قابل اجرا استنیز تمامی پژوهشگران شامل دانشجویان و کارمندا

  
  نحوه محاسبه و توزیع امتیاز براي فعالیتهاي پژوهشی مشترك: جدول شماره یک 

  
  
  
  

  : استناد به مقاالت
 

ثبت  ISI   ،Scopus,  EMBASE  ،Chemical Abstracts ،Medlineش شده و در نمایه هاي مقاالتی که توسط محققین دانشگاه نگار) الف
جایزه مقاله افزایش % 25مقاله از مقاالت دانشگاه علوم پزشکی که در نمایه هاي فوق ثبت شده است استناد گردد  2شده اند در صورتیکه در مرجع آن به 

جایزه مقاله % 50ه از مقاالت دانشگاه علوم پزشکی که در نمایه هاي فوق ثبت شده است استناد گردد مقال 4و در صورتیکه در مرجع آن به  می یابد
      . افزایش می یابد

 براي ترفیع سالیانه اعضاء هیات) امتیاز براي مربیان 6/0امتیاز براي استادیاران و مراتب باالتر و  5/1(با توجه به ضرورت کسب حداقل امتیاز از مقاالت ) ب
استناد به مقاالت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مرجع خود در  2علمی، مصوب گردید که در صورتی که مقاله ارائه شده جهت کسب حداقل امتیاز حاوي 

 5/0ه تشویقی امتیاز تشویقی در نظر گرفته شده که در صورت کمبود، امتیاز قابل محاسبه می باشد و حداکثر امتیاز کسب شد 25/0نمایه هاي فوق باشد 
  .امتیاز می باشد ) نیم(

جمع ضریب مربوط به   تعداد همکاران نفر
  کل نفرات

  سهم هر نفر از امتیاز بر مبناي امتیاز اولیه
  پنجم  چھارم  سوم  دوم  اول

1  100%  85%  -  -  -  -  
2  120%  80%  40%  -  -  -  
3  135%  65%  35%  35%  -  -  
4  145%  55%  30%  30%  30%  -  
5  150%  50%  25%  25%  25%  25%  

  نفر دوم به بعد امتیاز به نسبت مساوي  %50  %150  5بیشتر از 
  )تقسیم به تعدادنفرات بعدي 100یعنی عدد ( 


