بسمه تعالي

دستورالعمل پرداخت تشويقي مقاﻻت
ﻣﻘﺪﻣﻪ :

معاونت تحقيقات و فن آوري دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان با توجــه بــه مأموريــت دانشــگاه در ايجــاد

بستر مناسب براي ارتقاء ظرفيتهــاي پژوهشــي و افــزايش ســطح كيفــي و كمــي آنهــا و بكــارگيري نتــايج

تحقيقات كاربردي و بنيادي از طريق چاپ آنها در مجﻼت معتبــر اينــدكس شــده و بــه منظــور تشــويق و
قدرداني از محققان ارجمند ،تسهيﻼت مالي تشويقي زير را در صورت تامين اعتبار ارائه مينمايد.

در اين دستورالعمل منظور از دانشگاه ،دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان و منظور از نويسنده ،نويسنده اي

است كه شرايط ارائه درخواست هزينه تشويقي را داشته باشد.
ﻣاده  . ١ﻣﻘاﻻت ﻣشمول تشويﻘي

مقاﻻتي مشمول پاداش ميگردند كه نويسنده با ذكر نام كامل دانشگاه وابستگي سازماني)(Affiliation

خود به دانشگاه را مطابق با الگوي ارائه شده در سايت معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه و به طور صحيح

ذكر كرده باشد.

تبصره  :١تشويقي فقط به اعضاي هيئت علمي ،دانشجويان شاغل به تحصيل و كاركنان دانشگاه علوم

پزشكي هرمزگان با ارائه مستندات تعلق مي گيرد.

تبصره : ٢در مواردي كه نويسنده يا نويسندگان بيش از يك آدرس )  (Affiliationرا در مقاله ذكر

كرده باشند ،تنها مورد اول ،مﻼك تصميم گيري خواهد بود ،به استثناي مواردي كه نخستين آدرس ذكر
شده مربوط به دانشگاهها يا موسسات علمي پژوهشي خارج از كشور و يا دانشگاههاي داخلي باشد كه

توسط معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت مورد ارزيابي قرار نمي گيرند .در اين صورت نخستين

آدرس داخلي در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره  : ٣مقاﻻت در صورتي مشمول تشويقي خواهند بود كه مورد تاييد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي بوده و مشمول امتياز گردند.

تبصره  :٤به مقاﻻت چاپ شده در ژورنال هاي نامعتبر و جعلي بر اساس ليست وزارت بهداشت ،درمان و

آموزش پزشكي ) (http://blacklist.research.ac.irو وزارت علوم ،تشويقي تعلق نمي گيرد.

تبصره  :٥مقاﻻت در صورتي مشمول تشويقي خواهند شد كه منتج از طرح تحقيقاتي و يا پايان نامه

مصوب باشند.

١

ﻣاده  . ٢ﻣيزان هزينﻪ تشويﻘي

ميزان هزينه تشويقي مقاﻻت تحقيقي اصيل ) (Original Articleبه شرح زير مي باشد.
ميزان هزينه تشويقي

نوع مقاله بر اساس ايندكس

مقاﻻت ايندكس شده در )ISI(Web of science

 ) ١٦٠٠٠٠٠٠شانزده ميليون( ريال

مقاﻻت ايندكس شده در Scopus

)١٠٠٠٠٠٠٠ده ميليون( ريال

 )١٦٠٠٠٠٠٠شانزده ميليون( ريال

مقاﻻت ايندكس شده در PubMed

مقاﻻت نمايه شده در ساير بانك هاي اطﻼعاتي معتبر كه ) ٣٠٠٠٠٠٠سه ميليون ريال(
در آخرين ارزشيابي ساليانه فعاليتهاي پژوهشي از سوي

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي اعﻼم مي شوند.

مقاﻻت چاپ شده در مجﻼت داخلي دانشگاه اعم از  ) ٤٠٠٠٠٠٠چهار ميليون( ريال
مجله پزشكي هرمزگان و مجﻼتي كه تازه راه اندازي شده

و رتبه علمي پژوهشي ندارند.

تبصره  : ١مﻼك عمل براي نمايه شدن ،فهرست شدن مقاله مورد نظر در نمايه نامه هاي ياد شده است و
صرف نمايه شدن مجله در اين مورد كافي نيست.

تبصره  :٢به مقاﻻت ،Case Report / Research letterيك چهارم مبالغ فوق تشويقي تعلق ميگيرد.
تبصره  :٣به مقاﻻت /Short communication

communicationيك سوم مبالغ فوق تشويقي تعلق ميگيرد.

Brief communication /Rapid

تبصره  :٤به مقاﻻت  Letter to editor،Editorialيك پنجم مبالغ فوق تشويقي تعلق ميگيرد.

تبصره  :٥به پروتكل هاي چاپ شده و نمايه شده در ISI (Web of science), PubMed, Scopus

يك دوم مقاﻻت تحقيقي اصيل ) (Original Articleتشويقي تعلق مي گيرد.

تبصره  :٦به مقاﻻت نمايه شده در پايگاه  Scopusكه بر اساس رتبه بندي Scimago journal rank

) (SJRدر  %٢٥مجﻼت برتر هر رشته ) (Q1منتشر شده باشند ،به ميزان  ) %٢٠بيست درصــد( بــه مبلــغ
تشويقي تعلق گرفته اضافه خواهد شد.

تبصره  : ٧در صورتي كه مقاله چاپ شده افيليشن غير ايراني داشــته باشــد ) نــام كشــوري غيــر از ايــران
درآدرس دهــي مشــخص باشــد( و در يكــي از پايگــاه هــاي ) PubMed, ISI (Web of scienceيــا

 Scopusنمايه شده باشد ،به ميزان  ) %٢٠بيست درصد( به مبلغ تشويقي اضافه خواهد شد.
٢

تبصره  : ٨به مقاﻻت منتج از طرحهاي چندمركزي داخلي )بــه جــز مراكــز تحقيقــات دانشــگاه( ) %١٠ده

درصد( و به مقاﻻت منتج از طرحهاي چندمركزي خارج كشور )در صورت جذب گرنــت تحقيقــاتي( %٣٠

)سي درصد( به مبلغ تشويقي اضافه خواهد شد.

تبصره  :٩به مقاﻻت نمايه شده در ) ISI (Web of scienceداراي  ،IFميــزان  IFدر )١٠٠٠/٠٠٠ريــال(
ضرب شده و به مبلغ تشويقي اضافه ميگردد.

تبصره  : ١٠به مقاﻻتي كه نويسنده آدرس مراكز تحقيقاتي دانشگاه را بصورت صحيح ذكر كــرده باشــد و
مقاله مرتبط با حيطه تحقيقاتي مركز مورد نظر باشد ) %٢٠ ،بيست درصد( به مبلغ تشويقي مقاله اضــافه
خواهد شد.

تبصره  :١١به مقاﻻتي كه نويسنده آدرس كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه را بصورت صحيح ذكر كرده

باشد) %١٠ ،ده درصد( به مبلغ تشويقي مقاله اضافه خواهد شد.

تبصره  :١٢هزينه تشويقي مقاﻻت مروري )(Narrative Review Article , Review Articleمعادل
مقــاﻻت پژوهشــي اصــيل ) (Original Articleو هزينــه تشــويقي Mini review article

)پنجاه درصد( مقاﻻت پژوهشي اصيل مي باشد.

%٥٠

تبصره  :١٣هزينه تشــويقي مقــاﻻت مــروري نظــام منــد و متاآنــاليز (Systematic Review- Meta

) ١٠ analysisتا  ٢٠درصد )به تشخيص كميته علمي ارزيابي مقاله( بيشتر از مقــاﻻت پژوهشــي اصــيل
) (Original Articleمي باشد.

ﻣاده  . ٣شرايط پرداخت تشويﻘي ﻣﻘالﻪ

به مقاﻻتي كه طبق ماده  ١اين دستور العمل مشمول تشويقي باشند هزينه تشويقي پرداخت مي گردد .

تبصره  :١مبلغ پاداش در وهله ي اول به نويسنده ي مسﺆول مقاله تعلق مي گيرد .نويسنده مسﺆول

موظف است مبلغ تشويقي را به نسبت ميزان همكاري بين نويسندگان مقاله تقسيم نمايد .در صورتي كه

نويسنده ي مسﺆول از دانشگاه ديگري باشد يا اين كه وابستگي دانشگاهي) ( Affiliationرا به شكل

صحيح ذكر نكرده باشد ،پاداش مقاله به اولين فرد وابسته به دانشگاه از نويسندگاني كه وابستگي
دانشگاهي) ( Affiliationرا به شكل صحيح در مقاله درج كرده باشد ،تعلق مي گيرد.

تبصره  :٢در صورتي كه فرد ديگري از نويسندگان با وابستگي سازماني دانشگاه ،به غير از نويسنده مسﺆول

بخواهد مبلغ پاداش مقاله را دريافت نمايد ،بايد نامه كتبي با امضاي نويسنده ي مسوول مبني بر انصراف
نويسنده مسئول از گرفتن تشويقي و تفويض اختياربه وي ارائه نمايد .همانند ساير مدارك مرتبط با مقاله،

اين مورد نيز بايد حتما به صورت الكترونيك از طريق سامانه ارسال گردد.

٣

تبصره  : ٣چنانچه نويسنده واجد شرايط و متقاضي هزينه تشويقي مقاله ،نفر اول يا مسئول مقالــه باشــد،
مبلغ تشويقي معادل ) %١٠٠صد درصد( و چنانچــه نويســنده اول يــا مســئول از دانشــگاه علــوم پزشــكي
هرمزگان نباشد ،اما يكي ديگر از نويسندگان از دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان و واجد شرايط تشويق نيــز

باشد ،مبلغ تشويقي معادل  %٧٠خواهد بود.

تبصره  : ٤دريافت تسهيﻼت تشويقي) پاداش( منوط به ﺛبت آنﻼين مشخصات نسخه ي نهايي مقاله

داراي دوره ) ،(volumeشماره ) (issueو صفحه ) ( page numberو همچنين ارسال الكترونيك

)آپلود ( فايل آن ،مطابق با ضوابط در سامانه

 http://research.hums.ac.irمي باشد.

پژوهان دانشگاه به آدرس

تبصره  :٥به مقاﻻت هر سال در صورتي هزينه تشويقي در نظر گرفته خواهند شد كــه حــداكثر تــا پايــان

ارديبهشت ماه سال بعد،از طريق سامانه به معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه ارسال شوند.

تبصره  : ٦مقاﻻت منتج از طرح هاي چند مركزي مي بايست مستندات زير را نيز ضميمه درخواست
خود نمايند :

 تصوير موافقتنامه و قرارداد )با امضاي باﻻترين مقام سازمان ها(. -ارائه پروپوزال مشترك )با ذكر نام سازمان و همكاران طرح(.

 -تصوير مصوبه شوراي پژوهشي سازمان همكار طرح در خصوص طرحهاي چندمركزي داخلي.

۴

