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:  عنوان پیشنهاد 
: به شرح زیر بازنگري گردد هاي داخلیدستورالعمل تشویق چاپ مقاالت در مجالت معتبر و همایش

 ،جودوبر اساس دستورالعمل م().  امتیاز IF+(40*5(: به شکل زیر محاسبه می گردد  ISIامتیاز تعلق گرفته به هر مقاله چاپ شده در نمایه   .1

   ).می گرددال محاسبه ري 500000معادل هر امتیاز 

، عالوه بر )Scopus( SJRو ) JCR  )ISIنظام رتبه بندي پایگاه % 25بندي شده در به پاداش مقاالت منتشر شده در مجالت دسته .2

 .  تعلق می گیرد) میلیون ریال 10معادل (امتیاز دیگر  20 ،امتیاز محاسبه شده عادي

امتیاز عالوه بر امتیاز عادي  10المللی در مجالت معتبر به چاپ می رسند، پژوهشی بین به مقاالتی که با همکاري پژوهشگران و موسسات .3

.  می گیرد

، و ISI ،Pubmed ،Scopus ،Embase ،ISCهاي استنادي مقاالت چاپ شده در نمایه هاي خارج از پایگاه(به مقاالت نمایه نشده  .4

 .گیردالتشویق تعلق نمیمبلغی بابت حق) پژوهشیعلمی-

  .  در نظر گرفته می شود ریال 000/000/60یک مقاله تعلق گرفته به پاداش  اکثرحد .5

امتیاز  2 ارائه می گردد، معادلداخلی علمی هاي همایشدر  دانشگاهاستعدادهاي درخشان واجد شرایط دانشجویان به مقاالتی که توسط  .6

 . پاداش تعلق می گیرد )000/000/1(

 :دالیل توجیهی  پیشنهاد 
به گونه اي که اعتبار بیشتري براي مقاالت چاپ  ،تغییرات کلی پیدا کرده است 1394ارزشیابی پژوهشی دانشگاههاي علوم پزشکی کشور در سال  نظام

تبار باالي نظام هاي رتبه بندي بین المللی اع% 25در این ارزشیابی براي مقاالت چاپ شده در  .شده در نمایه هاي بین المللی معتبر قایل شده است
نظام جدید ارزشیابی همچنین سیاست هاي مشخصی در  .فوق العاده در نظر گرفته شده است تا محققین به چاپ مقاالت با کیفیت باالتر ترغیب شوند

ي پیشنهاد فوق در جهت ترغیب پژوهشگران به حرکت در راستا 5-1بندهاي .  راستاي تشویق همکاري هاي پزوهشی بین المللی اتخاذ نموده است
.  سیاست هاي پژوهشی کشور در راستاي دستیابی به اهداف مندرج در اسناد باالدستی پژوهش و فنآوري تنظیم شده است

این پیشنهاد در راستاي اهداف دانشگاه جهت حمایت از دانشجویان استعدادهاي درخشان و پیرو مصوبه شوراي دانشجویان استعدادهاي درخشان  6بند 
 .   تدانشگاه تنظیم شده اس

 معاونت تحقیقات و فناوري                   :محل تامین منابع مالی پیشنهاد 

 :امضاء معاون مربوطه   

 دکتر افشین استوار

 :   واحد پیشنهاد دهنده 
 معاونت تحقیقات و فناوري
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 درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

 تحقیقات و فناوريمعاونت 

 تشویق چاپ مقاالت در مجالت معتبردستورالعمل 

با توجه به بیانیه مأموریت دانشگاه و در جهت  بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی  تحقیقات و فناوريمعاونت 

لمی نشریات المللی و نیز افزایش اعتبار و توان عگسترش و ایجاد بستر مناسب براي انجام فعالیتهاي پژوهشی به خصوص در عرصه بین

داخلی و به منظور تشویق و قدردانی از محققین ارجمند و همچنین تسریع و تسهیل در امور مربوطه، تسهیالت مالی تشویقی ذیل را ارائه 

. نمایدمی

 افراد مشمول پاداش) الف

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، "ورت اعضاء هیأت علمی و محققین محترم دانشگاه الزم است در مقاله خود نام و آدرس کامل دانشگاه را بص -1
به انگلیسی  ”Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran“به فارسی یا به صورت  ".بوشهر، ایران

 .قید نمایند

 .باشدالك نمیمندرج در نمایه نامه م (Affiliation)باشد و آدرس مالك پاداش مقاالت فقط آدرس درج شده در مقاله چاپ شده می: 1تبصره 
 )نویسنده دوم به بعد[و  (First Author)، نویسنده اول (Corresponding Author)در صورتی که نگارنده مقاله یعنی نویسنده مسئول  -2

Second Author…) [ قید شد درج نمایند پاداش به آنان تعلق خواهد گرفت 1آدرس کامل دانشگاه را به صورتی که در بند. 

-تی که هم نویسنده مسئول و هم نویسنده اول از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر باشند پاداش در اختیار نویسنده مسئول قرار میدر صور: 1تبصره 
 .گیرد

عضو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نباشند اما سایر نویسندگان مقاله عضو دانشگاه علوم ) نویسنده اول و یا نویسنده مسئول(چنانچه نگارنده مقاله  -3
تعلق ) بنا به اولویت نویسندگان(نویسنده مسئول به یک نفر از نویسندگان % 50باشند، پاداش  1بوشهر با رعایت شرایط ذکر شده در بند پزشکی 

 .گیردمی

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

 .باشدمقاله می

بر (توسط متقاضی ارائه گردد ) با تکمیل فرم مربوطه و پس از ثبت اطالعات در نرم افزار یا سامانه پژوهشی(الزم است تقاضاي دریافت پاداش  -5
 ).اساس بندهاي فوق

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

Author (درصد کل  60پزشکی بوشهر باشند، صد درصد پاداش مقاله و در صورتی که تنها جزء یکی از سایر نویسندگان باشد  از دانشگاه علوم
 .گیردپاداش مقاله در اختیار فرد ذیصالح ارائه دهنده مقاله به دانشگاه قرار می

شماره طرح ) Acknowledgement(و تشکر  هاي تحقیقاتی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه در قسمت تقدیربراي مقاالت مستخرج از طرح -7
-می) با ذکر نام دانشجو(هاي دانشجویی عالوه بر شماره طرح بیان شود که مقاله حاصل از پایان نامه دانشجویی قید شده و درخصوص پایان نامه

یک ) Acknowledgement(در صورت ذکر نام دانشجویی که مقاله از پایان نامه ایشان استخراج شده در بخش  .باشد
 .گرددالتشویق مقاله اضافه میامتیاز به حق
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به شرح ذیل )Affiliation(هاي مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی،در صورت درج آدرس براي مقاالت مستخرج از طرح  -8
 .شودالتشویق مقاله اضافه مییک امتیاز به حق
 الت انگلیسی زبانو براي مقا) کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر(

)Student Research Committee, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran (
 )عالوه بر امتیاز مقاله( امتیاز بیشتر Scopus 20در  SJRو  ISI ،JCRسایت  Q1بندي شده در دسته مجالت به مقاالت -9

 .تعلق خواهد گرفت

 .امتیاز بیشتر تعلق خواهد گرفت 10اند چاپ شده International Collaborationبه مقاالتی که به صورت  -10

∗ International Collaboration باشد که در آدرس شامل مقاالتی میAffiliation  نام کشوري بجز ایران ذکر شده
 .و فقط یک کشور دیگر در نظر گرفته خواهد شد .باشد

، و علمی پژوهشی چاپ شوند ISI، Pubmed ،Scopus ،Embase ،ISCهاي استنادي به مقاالتی که خارج از پایگاه -11
 .گیردتعلق نمیالتشویق حق ي بابتمبلغ

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

 .باشد و صرف ادعاي مجله و یا فرد کافی نیستن نشریات وزارت میتأییدیه کمیسیو
به (مالك نمایه شدن مقاله در یک بانک اطالعاتی، وجود مقاله مورد نظر در بانک اطالعاتی یاد شده : تبصره

 است و ادعاي مجله و یا فرد در این) صورتی که مقاله مذکور در بانک مورد ادعا قابل جستجو و بازیابی باشد
مجله در زمان انتشار مقاله بایستی در نمایه مذکور ایندکس شده باشد و چنانچه مقاله قبل . باشدمورد مالك نمی

 .از تاریخ نمایه شدن در بانک مذکور منتشر شده باشد، قابل قبول نیست

 شرایط مقاالت قابل تشویق و میزان پرداخت جایزه بر حسب نوع مقاله) ج
 .اعالم شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیهاي اطالعاتی معتبر نکنمایه شدن مقاالت در با -1

 .محاسبه خواهد شد ریال 000/500 مبلغ پاداش به ازاي هر امتیاز -2

 )A&HCIو  SCI ،SSCIشامل ( ISI web of Scienceهاي اطالعاتی بانک: 1نحوه محاسبه امتیاز ایندکس نوع 

1-1- Original Article :        40 +)5 x IF.( 

 )Systematic Review:     4/1 x ]40 ) +5 x IFو  Review Articleمقاالت مروري  -1-2

 Case Report, Case Series, Brief Report, Letter to Editor, Shortبقیه انواع مقاالت به صورت : 1تبصره 
Communication,  شوندبه شرح ذیل تشویق می 1مطابق با جدول شماره .

. به ازاي هر مقاله قابل پرداخت خواهد بود ریال 000/000/60تا سقف التشویق کل مبلغ حق: 2تبصره 
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 1جدول شماره 

 امتیازمبلغ بر اساس  نوع مقاله ردیف

1 Short or Brief Communication/Brief Report/Rapid 
Communication 

 امتیاز کسب شده% 50

2 Case Series 45 %هامتیاز کسب شد 
3 Research Letter/Case Report/Medical Hypothesis 35 %امتیاز کسب شده 
4 Letter to Editor, Authors reply, Editorial 25 %امتیاز کسب شده 
 

ورت و یا در ص JCRدر پایگاه  ISIمنتشر شده از سوي مؤسسه ) Impact Factor(اي آیین نامه، مبناي محاسبه) IF(ضریب تأثیر : 3تبصره 
-میقابل دسترسی ) hbi.ir( که در سایت شده از سوي معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت اعالمعدم دسترسی به سایت مربوطه، جدول 

 .باشد
شده باشد و در صورت عدم درج و یا درج مواردي غیر از انواع یاد مالك ارزشیابی نوع مقاله، مقاله چاپ شده در نسخه چاپی مجله می: 4تبصره 

 .فوق مالك تشخیص مقاله به عهده معاونت پژوهشی دانشگاه خواهد بود
 )Index Medicus/Medline/Pubmed(بانک اطالعاتی : 2نحوه محاسبه امتیاز ایندکس نوع 

2-1 -Original Article          :30 

  Systematic Review     :4/1 x 30و  Review Articleمقاالت مروري - 2-2

 .گیردپاداش تعلق می 1ایر مقاالت دیگر مطابق جدول شماره به س- 2-3

 Biological Abstract/Chemical(اطالعاتی هاي بانک: 3ایندکس نوع  نحوه محاسبه امتیاز

Abstract/Cinhal/Current Content/Embase /Scopus( 
3-1 -Original Article         :20 

 Systematic Review     :4/1 x 20و  Review Articleمقاالت مروري - 3-2

 .گیردپاداش تعلق می 1به سایر مقاالت دیگر مطابق جدول شماره - 3-3

 بجز بندهاي ذکر شده) ISC(هاي اطالعاتی معتبر علمی پژوهشی و سایر بانک: 4نحوه محاسبه امتیاز ایندکس نوع 

4-1 -Original Article          :4 

 Systematic Review     :4/1 x 4و  Review Articleمقاالت مروري - 4-2

. گیردپاداش تعلق می 1به سایر مقاالت دیگر بر اساس جدول شماره  - 4-3
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 مدارك مورد نیاز جهت دریافت پاداش مقاله) د

 .است تحقیقات و فناوريمعاونت  ارسال مقاله به سامانه پژوهشیارپرداخت پاداش مقاله، مشروط به 
 در سامانه پژوهشیار اداش مقالهتکمیل فرم درخواست پ -1
 تصویر نسخه مقاله چاپ شده در مجله -2

 مقاله PDFارائه فایل  -3

هاي اطالعاتی معتبر اعالم شده از سوي وزارت پرینت چکیده مقاله از بانک اطالعاتی مورد ادعاي نویسنده در صورت نمایه شدن مجله در بانک -4
 .بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 .قابل قبول نخواهد بود) Articles In Press/Epub(امه پذیرش مقاله و یا نسخه چاپی پیش از انتشار مقاله ارائه ن: 1تبصره 
و در صورت عدم بارگزاري مستندات الزم پاداش مقاله به پژوهشگر . مدارك مربوط به نمایه مقاله باید در سامانه پژوهشیار بارگزاري شود: 2تبصره 

 .فتتعلق نخواهد گریا نویسنده 
بدیهی است . باشددانشگاه می تحقیقات و فناوريبا معاونت  …تشخیص شمول موارد ذکر شده از نظر فهرست شدن مجله در نمایه مورد نظر و  -5

هیچگونه مسئولیتی در قبال باشد و این معاونت می در سامانه پژوهشیار هاي رسیده مدارك ارایه شده توسط متقاضیمالك ارزیابی درخواست
 .هاي اطالعاتی و تکمیل مدارك ناقص را نداردي مقاالت در بانکجستجو

ضریب این دستورالعمل در مورد تمامی اعضاء هیأت علمی اعم از بازنشسته و مشغول به کار و نیز رسمی، پیمانی، قراردادي، طرح نیروي انسانی و  -6
k که وابستگی سازمانی  ي بوشهرو نیز تمامی پژوهشگران شامل دانشجویان و کارمندان دانشگاه علوم پزشک)Affiliation(  را در مقاله بطور

 .جرا استصحیح قید کرده باشند؛ الزم اال
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التشویق مقاالت جدول کلی امتیاز حق

 ISI 1ایندکس نوع 

 هاشامل تمام ایندکس 1جدول شماره التشوق بر اساس نوع مقاله بر اساس امتیاز حق

 Short or Brief مروري پژوهشی
Communication/ 

Brief Report/ 
Rapid 

Communication 

شرایط مجله مربوطه % 50 40)+5 x IF (4/1 x ]40)+5 x IF [(

التشویق بر اساس امتیاز حداکثر تا سقف مبلغ حق
 .ریال تعلق خواهد گرفت 000/000/60

 2ایندکس نوع 
Medline/ PubMed/ 

Index Medicus 
30 4/1 x 30 Case Series 45 %شرایط مجله مربوطه 

 3ایندکس نوع 
Biological 
Abstract/ 
Chemical 

Abstract/ Cinhal/ 
Current Content/ 
Embase/ Scopus 

20 4/1 x 20 
Research Letter/ 

Case Report/ 
Medical 

Hypothesis 

شرایط مجله مربوطه % 35

 ISC 4 4/1 x 4 4ایندکس نوع 

Letter to Editor/ 
Authors reply/ 

Editorial 
 شرایط مجله مربوطه% 25

ذکر نام دانشجویی 

نامه که مقاله از پایان

ایشان استخراج شده 

در بخش تقدیر یا 
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یک  کمیته تحقیقات دانشجویی Affiliationذکر آدرس 

امتیاز  Scopus(SJR) 20و  ISI هايدر پایگاه Q1مقاالت مجالت 

چاپ  International Collaborationرت مقاالتی که به صو

اند شده
امتیاز  10
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: هاي داخلیدستورالعمل تشویق شرکت مقاالت در همایش
سایت دانشگاه در آن قید شده باشد و گیردکه نام دانشگاه و یا مراکز تابعه به شکل استاندارد اعالم شده در وبتسهیالت ذیل به مقاالتی تعلق می

. مورد پذیرش قرار گرفته و شرکت داده شده باشند) داراي مجوز برگزاري (ر داخلی در همایش هاي معتب

: تسهیالت ایاب و ذهاب دریافت قبل از شرکت در همایش جهت

در چکیده مقاله آنها درج  8کمیته تحقیقات دانشجویی مطابق بند الف ردیف ) Affiliation(جهت تهیه بلیط براي دانشجویان، باید آدرس -
 .اشدشده ب

. هزینه ایاب و ذهاب جهت شرکت دو مقاله در همایش در سال پرداخت خواهد شد -
با اجازه کتبی ایشان شود؛ در صورت شرکت نکردن نویسنده مسئول له اول براي نویسنده مسئول سپس نویسنده اول تهیه میهبلیط براي در و-

 .شودبلیط براي نویسنده اول تهیه می
 .از طریق سامانه پژوهشیار نسبت به ثبت درخواست اقدام بعمل آیدهفته قبل از شروع کنگره یا همایش  2هیه بلیط باید زمان درخواست براي ت -
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، تکمیل فرم ) Affiliation(تصویر گواهی پذیرش مقاله، تصویر چکیده مقاله با ذکر وابستگی سازمانی صحیح  -

 .بارگذاري شود پژوهشیار نهدرخواست تهیه بلیط در ساما
درصورت کنسل کردن و یا جابجائی زمان رفت و برگشت پس از تهیه بلیط توسط متقاضی، هزینه این جابجایی و کنسل شدن به عهده متقاضی  -

 .باشدمی
. باشدنمیهاي خریداري شده توسط پژوهشگر جهت شرکت در کنگره به عهده معاونت تحقیقات و فناوري پرداخت هزینه بلیط -
، ارائه اجازه نامه یک شخص نباشند و یا اول مقاله در صورتی که ارائه دهنده و نویسنده مسئول ،گرددبلیط براي ارائه دهنده مقاله تهیه می-

 .باشدشرکت از طرف نویسنده مسئول ضروري می

: التشویق مقالهپس از شرکت در همایش جهت دریافت حق
. گیردتعلق می ازیک امتیبه ازاء هر مقاله  -
 .گیردتعلق می امتیاز 2براي دانشجویان استعدادهاي درخشان بابت هر مقاله ارائه شده در همایش معادل -

 .گیردهاي عضو هیئت علمی و یا پژوهشگر در سال حق التشویق تعلق میبه کل مقاله: تبصره الف
: التشویق شرکت در همایشمدارك مورد نیاز براي پرداخت حق

 یر گواهی شرکت در همایشتصو .1
 تصویر گواهی پذیرش پوستر، سخنرانی و یا مقاله در همایش .2
 تصویر چکیده مقاله همراه با تصویر روي جلد خالصه مقاالت همایش .3
 التشویق مقاالت همایشتکمیل فرم تقاضاي دریافت حق .4

 


