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 "بسمه تعالی"

 ی تشويق مقاالت علمینحوهی نامهآئين

 6931سال 

علوم پزشكي و ضرورت سنجش و ارزيابي توليدات علمي دانشگاه  یهمگام با روند رو به رشد توليدات علمي در حوزه

دانشگاه ن عزيز، های علمي محققادر راستای قدرداني از تالش ،الملليبين یهای پذيرفته شدهبا استفاده از شاخص

 به شرح "ی تشويق مقاالت علمينامهآئين"در قالب برای محققان را  تسهيالت تشويقيبرخي  ،علوم پزشكي تبريز

 نمايد. ميفراهم زير 

 يا "دانشگاه علوم پزشكي تبريز"به آدرس  ،گيرد كه در آدرس نويسندهتشويق صرفا به مقاالتي تعلق مي -1

Tabriz University of Medical Sciences    .اشاره گردد 

 و یا از دانشجویان فارغ قبلی با دانشگاه را داشته باشدا ینوعی همکاری جاری و ه مقاله ب یاگر نویسنده :یکتبصره 
، می تواند از مزایای این آیین نامه دانشگاه را بطور کامل و صحیح درج نمایداین درس آدانشگاه بوده باشد، و التحصیل 

   برخوردار گردد.

 -علمي، دانشجو يا كارمند تئاعم از هي -رابط  یا نويسندهب "صرفا ،رای دريافت جايزه مقاالتبمالي  تاكاتبم -2

دانشگاه علوم پزشكي تبريز نباشد، تشويق به اولين نويسنده با  ،رابط ینويسندهآدرس شود و در صورتي كه انجام مي

 د.ننسبت به دريافت جايزه اقدام نماي "د راسانمي توان و ايشان گيردزشكي تبريز تعلق ميآدرس دانشگاه علوم پ

 

دریافت کننده جایزه مقاله از نظر اخالقی متعهد میشود که سهم سایر مولفین را بنحو شایسته محاسبه و  :دو تبصره 

ی اخالق موضوع در کمیتهبی از سایر مولفین، در صورت عدم رعایت این تعهد اخالقی و دریافت گزارش کت پرداخت نماید.
 .در پژوهش دانشگاه قابل طرح خواهد بود

 

 سال ميالدی يهژانوابتدای  از در شورای تشويق مقاالت معاونت پژوهشيجهت طرح مقاالت  ،بازه زماني هر سال، -3

اين بازه زماني منطبق بر آيين نامه ارزشيابي دانشگاههای علوم پزشكي كشور مي  مي باشد. بعد سال ژانويه اولتا 

 به مقاالتي كه خارج از بازه زماني فوق باشند، تشويق تعلق نخواهد گرفت. است باشد و بديهي

 

ت چاپ شده تعلق مي گيرد و در صورت ارائه پذيرش مقاله، تشويق صرفا به مقاال ،الزم به ذكر است تشويق -4

 . خواهد شدمربوطه پس از چاپ لحاظ 

درج  درمتقاضي بايد ، باشد  نياز به درج صحيح  اطالعات مقاله مي ايزه مقاالت جاز آنجايي كه برای محاسبه -5

 چشم پوشي از موضوع العات برای اولين بارطانادرست   در صورت درج ،ول داردذاطالعات مقاله دقت الزم را مب

 .تعلق نخواهد گرفت  صحيح درج نشده آن  العاتاطای كه  به مقاله هدر صورت تكرار جايزو واهد شد خ
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 بهلیست مجالت مذکور .  جایزه پرداخت نخواهد شد.مجالت می باشند   Black List قاالتی که دربرای م سه:تبصره 

 کلیک کنید. لطفا  ،پیوست می باشد

 

تعيين مي گردد: به شرح زير(  SJR شاخص) Scimago سازیپايگاه نمايهبر اساس سطح مالي، تشويق  ميزان -6
http://www.scimagojr.com  

 

 درصد افزایش مبلغ

 بودن  1Q  در صورت
پایهمبلغ    SJR 

پژوهشي علمي 1,500,000 -  

%55 3,000,000 <0.10 

%55 4,000,000 0.10 – 0.199 

%55 5,000,000 0.2 – 0.299 

%55 6,000,000 0.3 – 0.499 

%55 8,500,000 0.5 – 0.749 

%55 10,000,000 0.75 -0.999 

%55 20,000,000 1 - 1.999 

%55 40,000,000 2 - 2.999 

%55 60,000,000 3 - 4.999 

%55 80,000,000 5 – 9.999 

 33 - 10 تصميم شورا %55

 

 

 نخواهد گرفت.  ( به مقاالت ايندكس نشده جايزه تعلق1-5

عالوه بر جايزه تخصيص  2باالی  IFبا ايندكس شده در سطح يک  "Review Articles"به مقاالت مروری ( 2-5

   .جايزه اضافي تعلق نخواهد گرفت 2زير   IFمقاالت مروری با جايزه اضافه خواهد شد .  % 25 در فوقيافته 

، برای (Original Articleكامل) یموارد قيد شده برای مقاله Short Communication، 05%مقاالت  برای( 3-5

در نظر گرفته موارد قيد شده  Letter to Editor 25% مقاالت ، و برای موارد قيد شده Case Report 55% مقاالت 

 خواهد شد.

، ی دانشجوئینامه پایان بیشتر از تعداد مورد انتظار از ISIبه مقاالت چاپ شده يا پذيرفته شده در مجالت  -6

جهت تشويق به دانشجو نيز ريال  205550555  مبلغ ، اصليعالوه بر جايزه  ،ارائه شوند دفاع در صورتي كه قبل از

http://office2.tbzmed.ac.ir/نشريات+نا...pdf
http://office2.tbzmed.ac.ir/نشريات+نا...pdf
file:///E:/HB/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/HB/AppData/Local/Temp/نشريات+نا...pdf
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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 ودويست جهت چاپ مقاالت در مجالت معتبرتر، عالوه بر جايزه مصوب بيشتر برای تشويق  .تخصيص خواهد يافت

 ريال به مبلغ فوق اضافه گردد.  يک ميليونمبلغ ، مجله  IFپنجاه هزار تومان، بازای هر واحد

  مبلغ جايزه ،چاپ گردد  =IF 3ای با های از پاياننامه دانشجو در مجلاگر مقاله ،عنوان مثاله ب

 .خواهد بود ريال 205550555 + 3×  105550555= 505550555

بشرطي پرداخت خواهد شد كه حتماً درمتن مقاله در منتج از پاياننامه  جايزه مقاالت دانشجوئي الزم به ذكر است،

نشجوئي بوده و شماره پاياننامه ذكر شود و قيد گردد كه اين مقاله منتج از پاياننامه دا Acknowledgmentقسمت 

 .الزم است در اين مورد بطور مناسب اطالع رساني گردد

 

در صورتي كه نويسنده اول يا مسئول مقاله از دانشگاه علوم پزشكي تبريز باشد  ،ميزان تخصيص جوايز چاپ مقاله -7

 له خواهد بود.جايزه مقا %75به صورت كامل و در مورد نويسندگان دوم به بعد 

و يكي از نويسندگان مقاله از مقاالتي كه نوبسنده اول يا مسئول آن از دانشگاه علوم پزشكي تبريز باشد -0

 اضافه خواهد شد .پايه به جايزه تخصيصي مقاله  جايزه  % 35 ، بين المللي باشدمعتبر دانشگاههای 

 پايه  جايزه، اندنشگاه علوم پزشكي تبريز تهيه شدهجهت تشويق مقاالتي كه بدون استفاده از بودجه پژوهشي دا -9

تعلق   ORIGINAL ARTICLE, SHORT COMMUNICATION مقاالت  بهفقط  و ی اصليمازاد بر جايزه

برای  مازاد افزايش ضريب وميباشد  ريال 3505550555و تا سقف  پايهجايزه با  برابر  زه اين جاي خواهد گرفت.

پ شده در اچ جايزه مازاد فقط برای مقاالت*  . باشد مي %75و برای نويسنده دوم %155مسئول يا او نويسندگان

مقاالت مورد از بيشتر كه مقاالتي  در همين راستا،شود.شامل مي Pubmedو  ISIمجالت نمايه شده در پايگاههای 

برخوردار بند فوق  درضريب افزايشي مذكور توانند از باشند، مي رح تحقيقاتي دانشگاه تهيه شدهط انتظار از يک

 .شوند

 نخواهد بود. ( %60-%20-%90)این ضریب شامل ضریب افزایشی مربوط به مراکز تحقیقاتی  :چهارتبصره 

 تکمیل گردد. فرمهای تعهد  ، الزم استاین بند یبرای استفاده از مزایا :پنجتبصره 

 چاپ شده درمجالت  به مقاالت، مشمول جايزه مجالت بين المللي معتبر در  چاپ شدهكه مقاالت صورتي در  -15

جايزه تعلق استناد  5 سقف تا و ريال105550555 مبلغدهند، به ازائ هر استناد  استناد دانشگاه علوم پزشكي تبريز

 ثبت شده باشند . يايد در يكي از پايگاههای زيراين استنادها  گيرد.مي

WEB OF SCIENCE-PUBMED-SCOPUS 

 

 :جايزهدرخواست  یشيوه

 .خواهد بودمقدور سايت پژوهان طريق از صرفا جايزه تمامي مقاالت مندرج در اين آئين نامه  درخواست

    

 



 

4 

 

 مقاالت مراکز یزهپرداخت پکپارچه جا  

 

شود. در اول هر سال توسط  يمختلف اندكس م يتهاینتشره در مجالت كه در سابه مقاالت م يهپا يزهجا ميزان

به  يو توسط معاونت پژوهش يبآنها تصو SJR دانشگاه بر اساس سطح مجالت با لحاظ نمودن يپژوهش یشورا

و  نديپرداخت نما يزهجا يابالغ امهن ينواحدها جهت اجرا ابالغ خواهد شد و همه واحدها موظفند در چهارچوب آئ

 .متوقف گردد یا يقهسل یپرداختها

شد مورد  يدق ينگرنت دهنده در آدرس محقق يقاتيكه نام مراكز تحق يمقاالت يزهمحاسبه جا یبرا يرز فرمول

 :استفاده قرار خواهد گرفت

 .شود يپرداخت م يهپا يزهنشده باشد فقط جا يددر مقاله ق يقاتيمركز تحق يچ: اگر اسم هالف

 :يابد يم يشافزا يزهمبلغ جا يل( بشرح ذمركز 3شده )حداكثر تا  يددر مقاله ق يقاتيچند مركز تحق يا يک: اگر نام ب

 مقاله يزه= جا يهپا يزه+  جا %25 يهپا يزه+  جا %15 يهپا يزه+  جا %15 يهپا جايزه

      ()مركز اول       )مركز دوم (      مركز سوم ()

هر  یابه دانشگاه  یوزارت یابیکه در ارزش ینباشد بطور یمقاالت در فرمت استاندارد ابالغ ینمولف : اگر آدرسیک تبصره

 .مربوطه پرداخت نخواهد شد یزهجا یردتعلق نگ یازامت یقاتیکدام از مراکز تحق

کامل طرح( حساب  یهتسو یاطرح /  ییگزارش نها یبمصوب که ) تصو یمقاالت منتج از طرحها یزهدو: پرداخت جا تبصره

 .کننده خواهد بود یبانجام نگرفته منوط به موافقت واحد تصو

 یشترینخواهد بود که ب یاز مرکز یزهمراکز باشد درخواست جا ینسه: اگر مقاله منتج از طرح مصوب مشترک ب تبصره

 .خواهد بود یهالسو یعل ینصورتا یرمشارکت را دارد در غ

ماه  9نامه به معاونت ارسال و حداکثر هر  ینمتعلقه به مقاالت را بر اساس آئ یزجوا یستل یقاتیچهار : مراکز تحق تبصره

   توسط معاونت پرداخت خواهد شد.
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