آيين نامه جديد پاداش فعاليت هاي پژوهشي
به منظور تشويق و ترغيب اعضاي هيات علمي ،دانشجويان و پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكيي ررمانشكاه بكراي
افزايش ريفيت فعاليتهاي پژوهشي ،آيين نامه پاداش فعاليت هاي پژوهشكي مكورد بكاگنگري ارارفرفكت و پك

اگ

تصويب شوراي پژوهشي و هيات امناي دانشگاه ،اگ تاريخ (69/4/01اول جوالي )7102به صورت ذيل اابل اجرا
مي باشد.

الف)پاداش مقاالت چاپ شده در مجالت:

:0ميزان پاداش براساس فرمول  211هزار ريال×{(+)IFامتياگ مقاله}محاسبه مي فردد.
تبصره :0امتياگ مقاله براساس اعتبار مجالت ايندر

شده در نمايه هاي مشروحه ذيل محاسبه و صرفا به اين دسته مقكاالت پكاداش

پرداخت مي شود:
هر مقاله  ISIمعادل  71امتیاز

هر مقاله  PubMedمعادل  01امتیاز

هر مقاله  SCOPUSمعادل  01امتیاز

 :7صرفا به مقاالتي ره نام دانشگاه علوم پزشيي ررمانشاه بشيل

صحيحدرآدرس نويسندفان (بصورت گير)درآن ايد شده باشد

پاداش تعلق مي فيرد.
Faculty name (or Research Center name), Kermanshah University of Medical
Sciences, Kermanshah, IRAN
 :3هر نويسنده مي بايست صرفا آدرس دانشگاه علوم پزشيي ررمانشاه را در آدرس خود ايدنمايد .به عبارتي ذرر دو آدرس دانشكگاه
علوم پزشيي براي هر نويسنده جايز نيست ،در غير اينصورت پاداش تعلق نخواهد فرفت.
 :4ذررآدرس دانشگاه علوم پزشيي ررمانشاه همراه با آدرس دانشگاههاي غيروابسته به وگارت بهداشت ،بكراي هكر نويسكنده مكانعي
ندارد.
 :1صرفا به مقاالتي ره در سال ارگشيابي دانشگاه چاپ و در گمان تعيين شده اگ سوي وگارت متبوع/دانشگاه به معاونت تحقيقات ارائكه
شود پاداش تعلق مي فيرد(.پذيرش مقاله اابل ابول نمي باشد)
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-9پاداش مقاالت چاپ شده در مجالت علمي ايندر شده در نمايه نامه هاي بين المللي PubMed ،ISIو SCOPUSبر اساس
فرمول 211هزار ريال×{(+)IFامتياگ مقاله} محاسبه میشود.
 :2نوع مقاله چاپ شده (به شرح ذيل) برميزان پاداش مؤثر مي باشد.

◄ Review article, Meta-analysis, Systematic Review / Original articleمطابق با امتياگ تبصره 0
◄  Short/Brief/ Rapid Communicationمطابق با  11درصد امتياگتبصره 0
◄ Case reportمطابق با 11درصدامتياگتبصره 0

◄ Editorial/ Research letterمطابق با  21درصدامتياگتبصره 0
◄ Letter to editorمطابق با  71درصدامتياگتبصره 0
 :8سهم پاداش باتوجه به تعداد نويسندفان مطابق جدول گير محاسبه مي شود:
تعداد

سهم هريک اگهمياران اگامتياگ مربوطه *

همياران

نويسكككنده دوم به بعد (غير مجموع ضرايب
اول

نويسنده مسئول

اگ نويسككككنده
مسئول)

0
7
3
4
1

٪011
٪21
٪91
٪11
٪11

٪41
٪31
٪71
٪7721

 9و باالتر

٪11

≥٪71
( 011درصكككد باايمانكككده

٪011
٪001
٪071
٪031
٪041

٪21
٪91
٪11
٪11

٪011

٪11

بصورت مسكاوي بكين سكاير

نويسندفان توگيع ميشود)

* نيته  :درصورتييه نويسنده اول ومسئول يک نفر باشند ،صرفا يک پاداش (به نويسنده اول يا مسئول) تعلق مي فيرد.

 : 6اعالم شماره حساب تمام نويسندفان به معاونت تحقيقات توسط نويسنده مسئول جهت دريافت پاداش الزامي است.
 :01در مقاالت چاپ شده  ،در صورتي ره دانشجويي جزو نويسندفان است و مقاله منتج اگ طرح مصوب رميته تحقيقكات دانشكجويان
باشد ،آدرس دانشجو مي بايست به صورت گير در مقاله درج فردد:
Sciences,

Medical

of

University

Kermanshah

Kermanshah, Iran

2

Committee,

Research

Students

بديهي است ره پرداخت پاداش اينگونه مقاالت منوط به رعايت اين بند مي باشد.
 :00در مقاالت استخراج شده اگ پايان نامه ها مي بايست در مقاله به موضوع "مقاله استخراج شده اگ پايان نامه ...مكي باشكد" اشكاره
شده باشد .همچنين در مورد مقاالتي ره با همياري و مشاوره واحدهاي توسعه تحقيقات باليني تهيه و به چاپ ميرسد ،ذرر نام صكحيح
واحد در بخش تقدير و تشير ضروريست .در غير اينصورت  %31اگ رل پاداش رسر خواهد شد (جزييات در پيوست).
:07در مقاالتي ره نويسنده (فان) مقاله عضو مرارز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه ميباشد ،ذركر آدرس مرركز تحقيقكاتي در افيليشكن
نويسندفان الزامي مي باشد در غير اينصورت اگ مبلغ پاداش مقاله  11درصد رسر خواهد شد.
:03افر نويسنده مسئول و اول مقاله اي اگ پژوهشگران دانشگاه هاي ديگر باشد و نويسنده (فان) ديگر مقاله اگ دانشگاه علوم پزشيي
ررمانشاه باشد ،به ميزان  %21پاداش محاسبه شده با فرمول بند  9تعلق مي فيرد .در صورتي ره نويسندفان اول يا مسئول اينگونكه
مقاالت اگ دانشگاه باشد پاداش به نويسندفان با تعداد آدرس دانشگاه و بر اساس جدول بند 8صورت ميگيرد.

 :04افر در آدرس مقاالت ،ISI/Pubmed/Scopusنويسندفان با افيليشن خارج اگ رشور(با تخصص مرتبط با موضكوع مقالكه)
موجود باشد ،پاداش با استفاده اگ فرمول گير محاسبه مي فردد:
 211هزار ريال×{ (+)IFيک و نيم برابر امتياگ مقاله }
 :01به دانشگاه اجاگه داده ميشود پاداش نويسندفان مقاالت ريفي (ليست  Q1فكزارش شكده در Scimago Journal
 )Rankرابا استفاده اگ فرمول گيرمحاسبه و پرداخت نمايد:
 211هزار ريال×{ ( +)IFتا دو برابر امتياگ مقاله }در اين مورد ،باتوجه به فرمول و تصويب شوراي پژوهشي ،بصورت گير عمل ميشود:

• برای مقاالت چاپ شده در  41درصد اول مجالت Q1درج شده در ISIو ، SCOPUSپاداش مقاله مطابق با فرمول محاسبه
و پرداخت می گردد.
• برای مقاالت چاپ شده در  91درصد بعدی مجالتQ1درج شده در ISIو ، SCOPUSپاداش مقاله بجای ضریب دو ،با ضریب
یک و نیم محاسبه و پرداخت میگردد.
• در رليه مقاالت  Q1براي افراد با نقش  authorو  collaboratorسقف ريالي پكاداش ركل مقالكه  ،بكه ترتيكب  11و 31
ميليون ريال و در مقاالت  collaboratorاين سقف براي فرد  01ميليون ريال در نظر فرفته ميشود.
تبصره :در مواردي ره مقاله داراي ضريب سطح و ضريب مشاررت باشد  ،باالترين ضريب در نظر فرفته ميشود.

ب):پرداخت پاداش به نويسندفان مقاالت فيرنده :Citation
-0پاداش  Citationبيشتر اگ  011در دوره چند ساله:
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تعداد رل استنادات مقاالت (بيشتر اگ  )011مربوط به هر عضو هيات علمي/محقق در سال ارگشيابي اگ ابتداي 7101بصورت جدافانه

محاسبه و در  711/111ريال ضرب مي شود.

-7پاداش  Citationدر سال ارگشيابي به مقاالت منتشرشده در همان سال
تعداد رل استنادات به مقاالت منتشر شده هر عضو هيات علمي/محقق در سال ارگشيابي محاسبه و در  111/111ريكال ضكرب مكي
فردد( .به عنوان مثال استنادات سال  7101براي مقاالت )7101

مستندات الزم جهت پرداخت پاداش
◄ آپلود فايل  ، PDFتيميل مشخصات و ارسال مقاله اگ طريق سامانه پژوهان (بهسان) جهت محاسبه و پرداخت پاداش الزامي است.

ج-پاداش ارجاع به مقاله در رتب مرجع :

کتب مرجع(:) Text book
منظور ار کتب مرجع ،کلیه کتب معتبر علمی است که از سوی معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت متبوع به عنووا مرجوع

مقاطع مختلف آموزشی دانشگاهی یا امتحانات علوم پایوه ،پورا انترنوی ، PhD ،پورا بوورد یوا بوورد اعوهم شواا و یوا از سووی
دانشگاههای خارجی به عنوا مراجع علمی آ دانشگاا ها معرفی گردیاا باشا.

به اگاي هر ارجاع غير تيراري (در ليست رفرن

) در هر رتاب مرجع ،در رل مبلغ 11112111ريال پاداش پرداخت ميگردد.

تبصره  :7پاداش به صورت مساوي به نويسنده اول و مسئول پرداخت مي فردد.
تبصره  :3درصورتي ره نويسنده اول ومسئول مياتبات يک نفرباشد  ٪21اگرل مبلغ پاداش به وي تعلق مي فيرد.

مستندات الزم جهت پرداخت پاداش

◄تصوير منابع رتاب موردنظرره نام (آدرس صحيح) دانشگاه درآن ايد شده باشد.
◄ تصويرصفحه اول مقاله اي ره درمنبع رتاب ذررشده
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د-پاداش ارائه مقاله در رنگره هاي /داخلي  ---خارجي و بين المللي
-0بررسي مدارک ،اعزام و پرداخت هزينه ها بر اساس آيين نامه شررت در همايشهاي خارج اگ رشور صكورت مكي پكذيرد ،لكيين
پاداشتعلق نميگيرد.همچنيندر مورد شررت در همايشهاي داخلي،به استثناي موارد گير هيچگونه حمايتي (پاداش ،هزينه ثبت نام و
رفت و آمد و  )..صورت نمي پذيرد.

-7به خالصه مقاالتي ره به نام مراركز تحقيقكاتي دانشكگاه در نمايكه  ISIتحكت عنكوان  Proceedingو يكا abstract
 Meetingدر سال ارگشيابي چاپ شده باشند مبلغ (211111ريال) *  4تعلق خواهد فرفت.
-3به خالصه مقاالت ارائه شده دانشجويي (بر اساس آئين نامه مربوطه) به هر نفر  0111111ريال رمک هزينكه تعلكق خواهكد
فرفت.

ه-پاداش تاليف فصل يا فصولي اگرتب مرجع :
پاداش تاليف هر فصل اگ رتب مرجع ،در رل مبلغ  011112111مي باشد.
-پرداخت پاداش اين مورد پ

اگ تاييد و بر اساس امتياگ تعيين شده اگ سوي شوراي انتشارات دانشگاه ،اابل پرداخت است.

-پاداش به صورت مساوي به نويسندفان (با آدرس دانشگاه علوم پزشيي ررمانشاه) پرداخت مي فردد.

مستندات الزم
◄ تصوير ياپرينت مشخصات اصل رتاب وفصل نگارش شده

و-رسب رتبه برتر درجشنواره خوارگمي و راگي:
پاداش با توجه به امتياگرسب شده در ارگشيابي دانشگاه اگفرمول  2112111ريال × امتياگ مصوب محاسبه مكي فكردد .امتيكاگات
عبارتنداگ:
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◄رسب رتبه اول محققين

 11امتياگ

◄ رسب رتبه دوم محققين

 31امتياگ

◄ رسب رتبه سوم محققين

 71امتياگ

◄رسب رتبه برتر محققين جوان ومحقق دانشجو  71امتياگ

گ-پاداش تاليف رتاب
در آيين نامه انتشارات سياستهاي حمايتي جهت تاليف رتاب در نظر فرفته شده است .با عنايت به مفاد راهنماي جديد ارگشيابي عمليكرد پژوهشكي دانشكگاهها
امتياگ و پاداش به رتاب تعلق نمي فيرد.
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