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هاي  در راستاي گسترش و ايجاد زمينه مناسب براي انجام فعاليت معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي گيالن

براساس نامه شماره  مقاالت منتشره توسط پژوهشگران اين دانشگاهكمي و كيفي  پژوهشي در عرصه بين المللي و نيز ارتقاء

، اقدام به بازنگري دستورالعمل پرداخت پاداش نقدي به معاونت محترم تحقيقات و فنآوري وزارت بهداشت 700/د/4306

مقاالت علمي در  به چاپ نموده و به منظور تشويق و قدرداني از محققين ارجمندي كه اقدام  8/7/1393نويسندگان مقاالت 

 :نمايند از تاريخ تصويب مصوبه ذيل را به مورد اجرا خواهد گذاشت مجالت معتبر علمي مي

) با ذكر مشخصات انتشار نظير شماره مجلد، شماره صفحات(ها  به مقاالتي كه نسخه نهايي آن پاداش نقدي صرفاً :1ماده 

رعايت اين . براي دريافت پاداش كافي نيست Article in Pressمنتشر شده باشد تعلق گرفته و گواهي پذيرش مقاله يا ارائه 

 .شوند نيز الزامي است صورت الكترونيك منتشر مي هماده در مورد مقاالتي كه ب

 .گردد هر مقاله فقط يك بار مشمول دريافت پاداش نقدي مي :2ماده 

بديهي است مقاالتي كه  .گيرد تعلق مي) يا معادل ميالدي آن(پاداش مقاله به مقاالت چاپ شده در همان سال شمسي  :3ماده 

 .شوند خير چاپ شده باشند مشمول پاداش نقدي نميأبه هر دليلي با ت

شامل مقاالتي خواهد شد كه نام كامل دانشگاه علوم پزشكي گيالن را « دستورالعمل صرفاًهاي موضوع اين  پاداش : 4ماده

 : طبق الگوي ذيل

 دانشگاه علوم پزشكي گيالن، رشت، ايران: فارسي

 :التين 

 

Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran 

 .»در قسمت وابستگي سازماني نويسنده داشته باشند افيليشن اولعنوان  هو ب به صورت كامل

مندرج در وب  Affiliation در خصوص مجالت چاپي مالك ارزيابي رعايت بند فوق نسخه چاپي مقاله بوده و: 1تبصره 

 . ها مالك نيست سايت مجله يا نمايه

 .باشد انتشار يافته در وب سايت مجله مي در مورد مجالت الكترونيكي مالك ارزيابي ماده فوق، نسخه نهايي مقاله: 2تبصره 
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اضافه نمودن نام دانشكده، گروه يا ساير موارد مرتبط قبل از الگوي فوق مجاز بوده اما موارد اضافه شده نبايد : 3تبصره 

مين ترتيب بايد با ه) نام دانشگاه، نام شهر و نام كشور(مربوط به دانشگاه ديگر باشند و در هر حال تركيب سه گانه افيليشن 

 .صورت پي در پي و كامل درج شوند هو ب

 افيليشن است كه  مقاله درخواست پاداش زماني مجاز به افيليشن است صرفاً در مورد مقاالتي كه نويسنده داراي دو: 4تبصره 

زشيابي قرار اي باشد كه ساليانه توسط معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع مورد ار سسهؤاول مربوط به دانشگاه يا م

 .گيرد نمي

 از به اولين نويسنده الكترونيكي در سامانه تشويق مقاالت پس از تكميل فرم درخواست« پاداش هر مقاله صرفاً :5ماده 

مطابق با الگوي مصوب نوشته باشد به نمايندگي  فهرست نويسندگان مقاله كه افيليشن دانشگاه علوم پزشكي گيالن را دقيقاً

عنوان مثال در نمونه زير كه نويسندگان سوم، پنجم و ششم از فهرست  هب. پرداخت خواهد شد »از ساير نويسندگان مقاله

ج نويسندگان مقاله وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيالن بوده و نويسندگان پنجم و ششم افيليشن دانشگاه را درست در

   .تواند تقاضاي دريافت پاداش مقاله را ارائه دهد اند؛ فقط نويسنده پنجم مي 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 مواردي كه نويسنده اول افيليشن دانشگاه علوم پزشكي  با توجه به نقش نويسنده مسئول در نگارش مقاله صرفاً: 1تبصره 

ان اولين فرد مجاز عنو هنويسنده مسئول فارغ از محل قرار گرفتن نام وي در فهرست نويسندگان مقاله ب ،گيالن را نداشته باشد

صورتي كه هم نويسنده اول و هم نويسنده  بديهي است در. شود براي ارائه درخواست دريافت پاداش مقاله شناخته مي

 .پرداخت خواهد شد »نويسنده اول« به علوم پزشكي گيالن را داشته باشند؛ پاداش صرفاً مسئول افيليشن دانشگاه

ول ئي مس در صورتي كه در مقاله نام نويسنده. نسخه نهايي چاپ شده مقاله استول بودن نويسنده، ئمالك مس :2تبصره 

 .اي است كه مقاله در آن نمايه شده است نامه مالك تصميم گيري عمل نمايه ،مشخص نشده باشد
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به اولين دانشجوي اين  ،پژوهشگران دانشجو با رعايت ساير موارد مندرج در اين دستورالعمل به منظور تشويق: 3تبصره 

كل پاداش اختصاص يافته به مقاله پرداخت % 50دانشگاه كه نام وي در فهرست نويسندگان مقاله درج شده باشد؛ معادل 

 .اين مبلغ اضافه بر پاداش اصلي مقاله است كه به نويسنده متقاضي پاداش اختصاص يافته است. خواهد شد

   . باشد وضعيت وي در زمان انتشار نسخه نهايي مقاله مي ،مبناي دانشجو بودن متقاضي: 4 تبصره

ها تعيين و طبق فرمول زير  مبلغ پاداش نقدي با توجه به امتياز اختصاص يافته به مقاله در ارزشيابي ساليانه دانشگاه :6ماده 

 :پرداخت خواهد شد

 ريال 450000رقم ثابت  ×امتياز حاصل از مقاله در ارزشيابي 

 .متناسب با نرخ تورم ساليانه و بر اساس مصوبه شوراي پژوهشي دانشگاه قابل افزايش استرقم فوق * 

در امتيازدهي مقاالت بر اساس ارزشيابي ساليانه معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و فناوري سه : توضيح

اسامي  جايگاه نويسنده داراي افيليشن دانشگاه در ترتيب) 3(نوع مقاله و ) 2(نوع ايندكس در زمان انتشار مقاله ) 1(معيار 

 :باشد نويسندگان مقاله به شرح ذيل مالك مي

 

 
1نوع اول    نوع نمايه           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 پژوهشي و علمي  

 

 پژوهشي اصيل
Original Article 

30+(IF 2× ) 30 25 10 

 مروري

Review  Article 
[30+(JF 2× )] × 4/1  4/1  ×30 4/1 ×25  4/1 ×10  

 مطالعات موردي 

Case  Report- case series 
[30+(IF 2× )] × 35/0  35/0 ×30  35/0 ×25  35/0 ×10  

گزارشي كوتاه 

Short  communication 
[30+(IF 2× )] × 5/05/0 ×30  5/0  ×25  5/0  ×10  

 نامه به سر دبير

Letter to Editor 
[30+(IF 2× )] × 25/0  25/0 ×30  25/0  ×25  25/0  ×10  
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دو معيار نوع ايندكس و نوع مقاله براي نويسنده اول يا نويسنده مسئول بوده و در  جدول فوق براي محاسبه امتياز مقاله با

پاداش نقدي : مثال. ضرب خواهد شد 7/0 صورتي كه متقاضي نويسنده دوم و يا بعد از آن باشد امتياز حاصل در ضريب

هنگامي كه اولين نويسنده داراي افيليشن دانشگاه علوم پزشكي  .است 4مجله  IFنمايه شده و  ISIمقاله مروري كه در 

 :ريال خواهد بود 16758000گيالن داراي جايگاه سوم در فهرست نويسندگان مقاله است از طريق فرمول زير 

[30 + )2×4( ] 4/1×  = 2/53  

7/0×2/53 = 24/37  

450000 ×24/37 =  16758000  

در مورد مقاالتي كه حاصل اجراي يك طرح پژوهشي اصيل هستند الزم است مستنداتي دال بر تصويب طرح در : 1تبصره 

 . مراجع ذيصالح ارائه شود

هاي خاص پژوهشي امتياز مقاالت منتشره در مجالت انگليسي هاي حمايتي از زمينه در راستاي اجراي سياست: 2تبصره 

شرط درج كامل نام مركز  ه آموزش علوم پزشكي و مقاالت اعضاي كميته تحقيقات دانشجويي بدانشگاه و همچنين مجالت 

 پس از همچنين با موضوع اخالق پزشكي )حسب مورد آموزش پزشكي دانشگاه يا كميته تحقيقات دانشجويي(مربوطه 

 .ضرب خواهد شد5/1محاسبه امتياز نهايي در ضريب 

دانشگاه علوم ) نام رشته(دانشجوي «نامه دانشجويي بوده و در بخش نويسندگان عنوان  چنانچه مقاله حاصل پايان: 3تبصره 

نوشته  »اين مقاله برگرفته از يك پايان نامه دانشجويي است«درج شده و در بخش تقدير و تشكر نيز عبارت  »پزشكي گيالن

   .ضرب خواهد شد 1/1شده باشد؛ امتياز نهايي در ضريب 

خواهد  محاسبه درصد افزايش 50 با ،اند هر رشته به چاپ رسيده Top Rankامتياز نهايي مقاالتي كه در مجالت : 4تبصره 

مجله داراي رتبه اول آن  ،است 50ها كمتر از  هايي كه تعداد مجالت تخصصي آن در مورد رشته Top Rankingمالك . شد

مجالت ليست  Rankingمالك (باشد  اول رشته مربوطه قرار دارند؛ مي Ranking %2مجالتي كه در  ،رشته و در ساير موارد

 .)باشد اعالم شده از مراجع معتبر در سال انتشار مقاله يا سال قبل از آن مي

اضافه  عالوه بر مبلغ قبلي Meta Analysisدرصد به مقاالت  30و   Review Articleدرصد به مقاالت  20مبلغ  :5تبصره 

 .خواهد شد

المللي  همكاري بين درصد به مقاالت 20و مبلغ  همكاري بين مراكز ايراندرصد به مقاالت كه حاصل  10مبلغ  :6تبصره 

 .گيرد تعلق مي
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 استناد در پايگاه 30 و  ISIاستناد در پايگاه 25بيش از  ،چنانچه يك مقاله هيات علمي در بازه زماني دو ساله: 7تبصره 

Scopus نمايند پنج ميليون ريال عالوه بر تشويق قبلي دريافت مي معادل ،داشته باشند . 

 .باشد مجالت كميته علم سنجي دانشگاه مي Rankingو  Indexingمرجع تشخيص : 8تبصره 

هاي مورد پذيرش كميته علم سنجي بوده و صرف ادعاي مجله در اين  مالك عمل براي تعيين ايندكس، شاخص: 9تبصره 

   . مورد قابل قبول نيست

  JCR  اعالم شده  Impact Factorشوند آخرين  ايندكس مي ISI Web of Scienceدر مورد مقاالتي كه در : 10تبصره 

 .مالك عمل خواهد بود Thomson Reutersتوسط 

الزم است متقاضي مستندات مربوط به ايندكس مجله را در زمان ارائه درخواست به معاونت تحقيقات و فناوري : 11تبصره 

 .دانشگاه ارائه نمايد

مبلغ پنجاه ميليون ريال  چاپ شود، )Impact Factor( 10ثير باالي أبه مقاالتي كه در يك مجله با ضريب ت :12تبصره 

 .شود صورت ويژه پرداخت مي هب

  000/300مقاله مبلغ ) self-citationغير ( citationبه منظور تشويق نويسندگان مقاالت داراي كيفيت، به ازاي هر  :7ماده 

  .يابد اي كه طبق ضوابط واجد شرايط دريافت جايزه باشد؛ اختصاص مي ريال به نويسنده اول مقاله

هاي پژوهشي مصوب دانشگاه الزم است در بخش تقدير و قدرداني مقاله نام  در مقاالت حاصل از طرح: 8ماده 

از ابتداي سال . حامي مالي و معنوي طرح نوشته شودعنوان  هبمعاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي گيالن 

 .در صورت عدم رعايت اين بند هيچگونه پاداش نقدي به نويسندگان مقاله تعلق نخواهد گرفت 1395

راهنماي اخالق در انتشار آثار «ارائه درخواست پاداش نقدي به منزله آگاهي متقاضي از موارد مطرح شده در  :9ماده  

ابالغ شده از جانب معاونت محترم تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و  »علوم پزشكي پژوهشي

تهيه  بديهي است پاسخگويي به ساير نويسندگان و همكاران دست اندركار. باشد تصديق وي در زمينه رعايت اين راهنما مي

عبارت ديگر معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه در خصوص  هب. باشد عهده دريافت كننده پاداش نقدي مي مقاله نيز بر

 .ميزان و نحوه توزيع پاداش مقاله بين ساير نويسندگان مقاله مسئوليتي ندارد

گيري به شوراي پژوهشي دانشگاه ارجاع  كليه موارد پيش بيني نشده در اين دستورالعمل جهت بررسي و تصميم :10ماده  

 .خواهند شد
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احد شده مقاالت به عنوان پاداش به وه ددا از مبلغ ريالي جوايز% 1ظور حسن اجراي اين دستورالعمل معادل به من :11ماده 

هاي  اين بودجه طبق نظر رئيس محترم كميته علم سنجي جهت هزينه كرد در فعاليت. يابد مي علم سنجي دانشگاه اختصاص

 . باشد مرتبط با كميته مذكور قابل مصرف مي

شوراي پژوهشي دانشگاه مصوب و از تاريخ  25/10/1395تبصره در جلسه مورخ  20 ماده و 11 دستورالعمل دراين 

  .باشد تصويب قابل اجراء مي


