
 لرستانانشگاه علوم پزشکی دو مقررات تحقيقات و فناوری  آيين نامه

97 

ست    -14 بخش شویقي   هايسیا شگاه در زمینه چاپ مقاله، ارائه مقال ت ، چاپ و هاکنگرهه در دان

 و کتب پروپوزال کتاب، داوري مقاالت، ترجمه

ضا محترم     شده چاپ به مقاالت پاداش چاپ مقاالت :پاداش چاپ مقاالت -151 ماده سط اع علمی،  هیأتتو

( دانشگاه علوم پزشکی Affillation) آدرسبا  که گیردمیتعلق  محققین، پرسنل و دانشجویان و پژوهشگرانی

ــتان ــند لرس ــاس ) باش ــتفاده از امتیازات آن در   و (129ماده بر اس ــگاه مهلت الزم جهت اس از طرفی دانش

فاده از امتیازات یک مقاله یا یک خالصه  تساالنه پژوهشی دانشگاه داشته باشد و چنانچه مهلت اس        بندیرتبه

شی به           بندیرتبهمقاله در  شد پادا شته با شگاه گذ شی دان شویقی ب . گیردمیآن تعلق نپژوه ه مالک دادن ت

فقط داشتن   Scopousو  ISI Web of Science ،Pubmedمقاالت نمایه نشده در مجالت   خصوص بهمقاالت 

ی . لذا در صورت باشد میوزارت متبوع  آوریفنامتیاز برای دانشگاه در ارزشیابی پژوهشی معاونت تحقیقات و    

سایر     سی و  شگاه        گیردمیپاداش تعلق  هانمایهبه مقاالت فار سالیانه وزارت برای دان شیابی  ساس ارز که بر ا

 :باشدمیزیر  بندهایمبلغ پاداش بر اساس امتیاز کسب کرده باشد. 

شریات   شده چاپ (Original Article)به مقاالت  -1 بند  ISI، PubMed هاینامهنمایهکه در  المللیبیندر ن

تشویقی مقاله به نویسنده اول یا مسئول با    . گیردمیتعلق  التشویقی ریال حق  222/17/ 222 مبلغ  شوند یم

که نویسنده اول یا مسئول از دانشگاه     . در مواردیگیردمیصحیح دانشگاه علوم پزشکی لرستان تعلق      آدرس

ستان ن    شکی لر شد میعلوم پز شویقی   با شویقی(     52)ت صد کل مبلغ ت سندگان از    در سایر نوی به اولین نفر 

شکی     شگاه علوم پز ستان تعل دان سیم    گیردمیق لر شویقی از نظر اخالقی و قانونی متعهد به تق . فرد گیرنده ت

 .باشدمیپاداش مقاله دریافت شده بین سایر نویسندگان 

  مبلغ Scopus درنمایه شـــده  المللیبیندر نشـــریات  شـــدهچاپ (Original Article) به مقاالت -2 بند

مقاله مورد نظر بر اســاس ارزشــیابی ســالیانه وزارت متبوع  کهدرصــورتی .گیردمیریال تعلق  222/222/12

 .گیردمیپاداشی تعلق ن این صورتدارای امتیاز برای دانشگاه بوده باشد. در غیر 

اطالعاتی  هایبانک دیگرکه در  المللیبیندر نشـــریات  شـــدهچاپ (Original Article) به مقاالت -3 بند
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  ،Chemical Abstract، Embase، Cinahl ،Biological Abstract، Current Content، Pcycoinfoمعتبر 

IPA، ESI، Cochran     شند صورتی ، گیردمیتعلق پاداش  ریال 222/222/7شده با مقاله مورد نظر بر  کهدر

علق ت پاداشی  این صورت غیر اساس ارزشیابی سالیانه وزارت متبوع دارای امتیاز برای دانشگاه بوده باشد. در       

 .گیردمین

االتر ب  Impact Factor (IF) تأریرضریب   مجالت دارایدر  شده چاپ (Original Article) التبه مقا -4 بند

ــویقی در بندهای  مبلغ  پنج IFباالتر از یک تا  IF 1/2هر  به ازاء 151 ماده 3تا  1از یک عالوه بر مبالغ تش

 .شودمیریال به سقف تشویقی مقاله افزوده  222/522

ــوص -5 بند ــریب   با  (Original Article) مقاالت  در خصـ مبلغ  باالتر  1/2به ازای هر   5بیش از  تأریر ضـ

 .شودمیریال به سقف تشویقی مقاله افزوده  222/222/1

ــی زبان که   (Original Article) به مقاالت   -6 بند ــی داخلی انگلیسـ   تأیید  مورد  در مجالت علمی پژوهشـ

ریال  222/222/5مبلغ  شوند میچاپ  کمسیون نشریات تخصصی وزارت بهداشت یا وزارت علوم و تحقیقات     

مقاله مورد نظر بر اساس ارزشیابی سالیانه وزارت متبوع دارای امتیاز برای     کهدرصورتی  گیردمیتعلق پاداش 

 .گیردمیامتیازی تعلق ن این صورتدانشگاه بوده باشد. در غیر 

سی    شده چاپ (Original Article) به مقاالت -7 بند شی داخلی فار  تأییدمورد  زبان در مجالت علمی پژوه

کمسیون نشریات تخصصی وزارت بهداشت یا وزارت علوم و تحقیقات به غیر از مجالت دانشگاه علوم پزشکی        

مقاله مورد نظر بر اساس ارزشیابی سالیانه  کهدرصورتی .گیردمیتعلق پاداش ریال  222/222/4مبلغ  لرستان

 .گیردمیامتیازی تعلق ن این صورتوزارت متبوع دارای امتیاز برای دانشگاه بوده باشد. در غیر 

شی   شده چاپ (Original Article) به مقاالت -8 بند شکی    در مجالت علمی پژوه شگاه علوم پز ستان دان   لر

مقاله مورد نظر بر اساس ارزشیابی سالیانه وزارت     کهدرصورتی  .گیردمیتعلق پاداش ریال  222/222/3 مبلغ

 .گیردمیامتیازی تعلق ن این صورتمتبوع دارای امتیاز برای دانشگاه بوده باشد. در غیر 
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چاپ نماید نصف  1Qمحقق نتایج حاصل از طرح تحقیقاتی خود یا دانشگاه را در مجالت  کهدرصورتی  -9 بند

 از بودجه طرح تحقیقاتی مذکور قابل پرداخت هست.مبلغ هزینه توسط دانشگاه خارج 

گاه، دانش آدرسکامل در ابتدا با اولویت نفر اول با  طوربهپاداش مقاله بر اساس بندهای باال مشخص و  -11 بند

سئول با    سنده م سندگان با         آدرسدر اولویت دوم نوی سایر نوی ست  سوم اولین نفر از لی شگاه و در اولویت  دان

شگاه علوم پز  آدرس ستان    دان شد میشکی لر صورتی . با شد       کهدر سندگان با سایر نوی ضی  ه میزان ب فرد متقا

نویســنده اول مقاله دانشــجوی دانشــگاه علوم  کهدرصــورتی. گرددمیاز مبلغ کل محاســبه و پرداخت  52%

شگاه علوم پزشکی لرستان باشد تشویقی مقاله به        هیأتپزشکی لرستان و نویسنده مسئول عضو        علمی دان

رسمی مبنی بر موافقت با پرداخت   اینامهنویسنده مسئول پرداخت خواهد شد مگر اینکه نویسنده مسئول       

 دانشگاه ارسال نماید. آوریفنتشویقی مقاله به دانشجو را به معاونت تحقیقات و 

انشــگاه در نمایه های معتبر ملی و بین المللی معاونت به منظور حمایت از ایندکس شــدن مجالت د -11 بند

عنوان آوری دانشگاه علوم پزشکی مجاز است به محققین خارج از دانشگاه علوم پزشکی که به      تحقیقات و فن

شگاه مقاله به چاپ می    سنده اول در مجالت نوپای دان سقف    نوی سانند، حداکثر تا  ضا هیأت   %52ر پاداش اع

شگاه را پر  سئله تا قبل از علمی علمی دان شماره     -داخت نماید. این م شدن مجله و حداکثر تا چهار  شی  پژوه

  .اول قابل اجرا است

به منظور حمایت از ایندکس شــدن مجالت دانشــگاه در نمایه های معتبر ملی و بین المللی معاونت  -12 بند

کی ن دانشگاه علوم پزش  آوری دانشگاه علوم پزشکی مجاز است به محققین، اساتید و دانشجویا     تحقیقات و فن

ستان که به  شگاه مقاله به چاپ می     لر سئول در مجالت نوپای دان سنده اول یا م سانند، حداکثر ت عنوان نوی ا ر

-این مسئله تا قبل از علمی پرداخت نماید. PubMedمعادل مقاالت نمایه شده در  پاداش چهار شمارهسقف  

  .بل اجرا استپژوهشی شدن مجله و حداکثر تا چهار شماره اول قا

شند یعنی عالوه بر    آدرسبه مقاالتی که دو  -1 تبصره شته با شکی    آدرسدا شگاه علوم پز ستان دان مرکز  ،لر

 .گیردمیهیچ پاداشی تعلق ن ذکر کنند اول آدرس عنوانبهعلمی دیگری را نیز 
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شگاه که با مراکز تحقیقاتی  هیأتدر مورد اعضای محترم   -2 تبصره شگاه علوم پزشکی   مرتبط علمی دان  دان

ستان  شند و در مقاله    لر شته با شگاه علوم   آدرس Original Article هم همکاری فعال دا مرکز تحقیقاتی دان

شکی   ستان پز ستفاده نمایند مبلغ   اول آدرس عنوانبه لر شویقی در نظر     222/222/2ا سقف مبلغ ت ریال به 

نجاه وم پزشکی لرستان نباشد پ   نویسنده اول یا مسئول از دانشگاه عل    کهدرصورتی  .شود میگرفته شده افزوده  

 .گرددمیپاداش به پاداش اولیه اضافه  عنوانبههزار تومان 

تألیف حق -3 تبصره ــده در مورد مقاالت غیر از   های ال  Shortدر مورد مقاالت   Original Articleذکر شـ

Communication  یاNotes     سقف مبالغ   %72یا مقاالت کوتاه با سایر عناوین که مشابه دو مورد فوق باشند

نامه به  و موارد مشابه با Letter to editorو  Case reportدر مورد مقاالت  و Editorial 52%تشویقی مقاالت 

 .گیردمیتعلق  Original Articleمبالغ تشویقی مقاالت  %32نیز  سردبیر با سایر عناوین

برابر با  دقیقاًمبلغ پاداش  Reviewیا  Systematic Reviewبه شکل متاآنالیز یا  مقاالت  مورد در -4 تبصره

 .شودمیمحاسبه و پرداخت  Original Article  مقاالت

 چکیدهو دســترســی به  کندمیکفایت ن هانامهنمایهدر فهرســت نشــریات  مجله مربوطهذکر نام  -5 تبصره

 .استمی االز نامهنمایهدر  یا عنوان مقاله مقاله

سنده، مقاله         د -6 تبصره سط نوی ستندات ایندکس مقاله تو سال م صورت عدم ار شده  مربوطه ر  ایندکس ن

 .شودمیتلقی 

 لیف مقاالتأالتحقتقاضای دریافت  روند -151 ماده

ضای حق  -1 بند ضای   بهلیف باید أالتتقا سنده      ام سئول یا نوی سنده م ضو  نوی ا علمی، کارمند ی هیأتاول )ع

علمی دانشگاه فقط نویسنده  هیأتعضو  در مقاله کهدرصورتیباشد.  (لرستاندانشجوی دانشگاه علوم پزشکی 

شد و همزمان این دو نفر عضو       سنده مسئول با شگاه علوم پزشکی    هیأتاول یا نوی شند  نب لرستان علمی دان ا

علمی دانشگاه که نویسنده مسئول یا نویسنده اول است        هیأتمکاتبه جهت دریافت تشویقی از سوی عضو    

نویسنده اول مقاله دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی لرستان و نویسنده مسئول          کهتیدرصور . گیردمیصورت  
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علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان باشد تشویقی مقاله به نویسنده مسئول پرداخت خواهد شد           هیأتعضو  

عاونت مرسمی مبنی بر موافقت با پرداخت تشویقی مقاله به دانشجو را به     اینامهمگر اینکه نویسنده مسئول   

 دانشگاه ارسال نماید. آوریفنتحقیقات و 

ضو دانشگاه علوم پزشکی    عیا نویسنده اول   (Corresponding Author) مکاتباتمسئول   کهدرصورتی  -2 بند

 درصد 52یت داشته باشد، پاداش عضودانشگاه در مقاله  آدرسبا ذکر مقاله  مؤلفیننباشد اما یکی از  لرستان

 .گرددمیمحاسبه و پرداخت  مقاله

صوص حق    -3 بند سندگان مقاالت باید فرم مخ صویر برای هر مقاله تکمیل و به همراه  لیف راأالتنوی مقاله،  ت

اطالعاتی نمایه  هایبانکمجله که نشـان دهنده   homepage مشـخصـات مجله )مجله یا قسـمتی از    تصـویر 

ساب بانکی خود    (کننده مجله شماره ح شد  و  شگاه ارائ    با شی دان صورت ایجاد   ه کنند.به مدیریت پژوه در 

ســیســتم الکترونیکی تشــویق مقاالت در ســایت دانشــگاه محققین ملزم به ارســال مســتندات خود از طریق 

 الکترونیکی هستند.

ست و به نامه   رؤیتدر مورد تمام مقاالت مالک  -1 تبصره عنوان مقاله، یا چکیده مقاله در نمایه مورد نظر ا

شویقی تعلق ن  صو . گیردمیپذیرش مقاالت ت شاهده مقاله   کهرتیدر ود در خ شده چاپمحقق کپی مبنی بر م

شده در نظر گرفته       ساس مقاالت نمایه ن شویقی به وی بر ا قق و مح شود مینمایه مورد نظر را ارائه ننماید ت

صاً    سئول   شخ شد میدر این مورد م شگاه   آوریفنمعاونت تحقیقات و  .با سالی حداقل چهار بار   صورت بهدان

 اقدام خواهد کرد. یبه حسابدارنسبت به تنظیم سند تشویقی مقاالت و ارائه آن 

 یا ترجمه کتاب تألیفمربو  به پاداش  -152 ماده

مجوز ان لرست شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی       نامهآیینکه بر اساس   ایترجمهیا  تألیفیکتب  -1 بند

شر پیدا کرده  ست   از  اندچاپ و ن شگاه برخوردار    ت هایسیا ی که امتیاز الزم را از شرط به شوند میشویقی دان

  و تتشویقی تعلق نخواهد گرف این صورتارزشیابی پژوهشی سالیانه وزارت متبوع کسب کرده باشند. در غیر 

شویقی تمام کتب پس از   شگاه       سازی معادلت شده دان شر  شویقی )امتیازات مربوطه با مقاالت منت  معادل ت



 لرستانانشگاه علوم پزشکی دو مقررات تحقيقات و فناوری  آيين نامه

122 

( توســط شــورای انتشــارات دانشــگاه محاســبه و به  Scopusیا  ISI WOS ،PubMed هاینمایهمقاالت در 

دانشگاه پس از بررسی صحت کسب  آوریفن. معاونت تحقیقات و گرددمیاعالم  آوریفنمعاونت تحقیقات و 

 .دهدمیارجاع  به حسابداریامتیاز در ارزشیابی پژوهشی دانشگاه موارد را جهت پرداخت 

 مصوب شورای انتشارات دانشگاه باشد. نامهآییند بایستی بر اساس ار، شکل کتاب و سایر مواندازه -1 تبصره

ضای   -2 بند صل  مؤلفعلمی که  هیأتبه اع ص    هایکتاب ازی ف ص شند   المللیبین( text) یتخ به ازای هر با

صل   شگاه مبنی بر ماهیت و ارزش       ریال  222/222/12سقف  تا  تألیفف شارات دان شورای انت سته به نظریه  ب

 .گیردمیتعلق علمی آن کتاب مرجع پاداش 

شگاه علوم پزشکی لرستان پرداخت      آدرسلیف به اولین نویسنده با  أالتحق -3 بند  کهتیدرصور . گرددمیدان

می عل هیأتعضو/اعضای    نویسنده اول دانشجو باشد پرداخت به نویسنده اول منو  به اجازه کتبی و رسمی      

دگان همه نویسن  کهدرصورتی . باشد میدانشگاه علوم پزشکی لرستان     آدرسموجود در لیست نویسندگان با   

شگاه تعلق دان آدرسعلمی یا پرسنل دانشگاه علوم پزشکی لرستان باشند پاداش به اولین نفر با  هیأتاعضای 

 .باشدیماز نظر اخالقی و قانونی ملزم به توزیع مناسب پاداش مابین سایر افراد  کنندهدریافت. فرد گیردمی

 تشویق و حمایت از ربت اختراع و اکتشاف منتج از طرح پژوهشی مصوب دانشگاه -153 ماده

ات و تحقیقطرف معاونت تشویقی دانشگاه با نظر شورای پژوهشی دانشگاه از       هایسیاست  در راستای   -1 بند

افاتی موفق به ربت اختراع و یا اکتش لرستاندانشگاه علوم پزشکی   آدرسنی که با به محققی دانشگاه  آوریفن

 تقدیرنامه اهدا خواهد شد. اندشدهتحقیقاتی خود با نام دانشگاه  هایطرحاز 

ــویق منظوربه -2 بند ــوع بند  تشـ ریال با  222/222/12تا ســـقف  نامهآییناین  153ماده  1محققین موضـ

شگاه        شی دان شورای پژوه صویب  شده   ت شاف ربت  شو  صالح ذیدر باالترین مراجع  به هر اختراع یا اکت   رک

 .گیردمیپاداش تعلق  هادانشگاه آوریفناخذ امتیاز در ارزشیابی  شر به

  نامهآییناین  153ماده  1بند محققین موضـــوع  علمی و هایتالشارج نهادن به زحمات و  منظوربه -3 بند

شگاه در هفته پژوهش     عنوانبهجداگانه از این افراد  صورت به سته دان شگران برج هد خوا به عملتقدیر  پژوه
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 آمد.

ــوع بند  منظوربه -4 بند ــویق محققین موض در  این افرادطرح تحقیقاتی بعدی  نامهآییناین  153ماده  1تش

شی     شکده شورای پژوه شگاه  هادان شی و معاونت   تأییدو فقط با  مراحل داوری طی بدون و دان مدیریت پژوه

 دانشگاه قابل انجام خواهد بود. آوریفنتحقیقات و 

شت یا ربت پتنت     -5 بند سب مجوز داروی جدید از وزارت بهدا شد   المللیبینک اگر منتج از طرح مربوطه با

ست. از آن به بعد  میلی 22 هایطرحبجای کلیه تعهدات برای  شد    ون قابل قبول ا شورای مرکز ر باید با مجوز 

 دانشگاه باشد.

 داوری مقاالت مجله علمی دانشگاه مربو  به هایپاداش -154 ماده

علمی  هیأتعلمی دانشگاه و همچنین اعضای  هیأتاعضای محترم  جانبههمهشرکت فعال و  منظوربه -1 بند

سایر   شگاه و محققین  شور در داوری   هادان ستاری  و مراکز علمی و تحقیقاتی ک مقاالت مجله یا مجالت و ویرا

ستاری توسط سردبیر        لرستان پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی     -علمی پس از ارسال مستندات داوری یا ویرا

شگاه  ساس جدول زیر مبالغی   مجالت دان ستاری  پاداش داوری  عنوانبهبر ا  .شود میمقاالت پرداخت و ویرا

ــتندات مربو  به انجام داوری  ــئولیت تنظیم و ارائه مس ــگاه   نیدر امس خصــوص با مدیریت پژوهشــی دانش

منظم و دقیق انجام پذیرد. در این خصوص نامه   کامالً به صورتی  باریکماه  3ی هر بایست  این کارو  باشد می

ضای نهایی به معاونت تحقیقات و      ستی جهت ام ستندات بای سال تا پس از     آوریفنم شگاه ار هت ج تأییددان

 .معاونت تحقیقات ارسال گردد به حسابداریتنظیم سند و پرداخت 

 154ماده  1ت داوري و ویراستاري مقاالت موضوع بند جدول مربوط به محاسبه تشویقي جه

 ویراستاري داوري موضوع

 هزار تومان 25 هزار تومان 15 چکیده مقاالت فارسي

 هزار تومان 45 هزارتومان 31 چکیده مقاالت انگلیسي

 هزار تومان 85 هزارتومان 71 مقاالت فارسي

 هزارتومان 111 مقاالت انگلیسي

هزارتومان بر حسب نوع مقاله ) نیاز به فقط ویرایش داشته  411تا  151

معاون  سردبیر و باشد یا نوشتن مجدد جمالت(، تعداد کلمات و موافقت

 تحقیقات و فناوري دانشگاه
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 و لرســتانعلمی و محققین دانشــگاه علوم پزشــکی  هیأتتشــویق و ترغیب اعضــای محترم  منظوربه -2 بند

سایر   شگاه همچنین  شور برای   هادان  ایهطرحداوری پروپوزال و گزارش پایانی و مراکز علمی و تحقیقاتی ک

شرح جدول زیر مبالغی   ستی هر   گیردمیپاداش داوری تعلق  عنوانبهتحقیقاتی به  توسط   باریکماه 3که بای

ضای معاون تحقیقات و       ستندات کافی تنظیم و با ام شگاه با ارائه م شی دان ش دا آوریفنمدیریت پژوه به گاه ن

 ارسال گردد. معاونت جهت تنظیم سند و پرداخت حسابداری

 154ماده  2تحقیقاتي موضوع بند  هايطرحجدول مربوط به محاسبه تشویقي جهت داوري پروپوزال و گزارش نهایي 

 (هزار تومان)تحصیالت تکمیلي  نامهپایانبراي هر  قابل قبول مبلغ داوري (هزار تومان) / گزارش نهایيبراي هر پروپوزال قابل قبول مبلغ داوري مرتبه علمي

 121 61 مربي

 161 81 استادیار

 181 91 دانشیار

 211 111 استاد

شویقی در مورد تمام   -1 تبصره شی      هاداوریمالک پرداخت ت شورای پژوه سوی  قابل قبول بودن داوری از 

شود تنها به داورانی که         سعی  صوص باید  ست و در این خ پروپوزال یا گزارش نهایی طرح  خوبیبهمربوطه ا

ا در قالب ر هاآنو با شفافیت کامل و ارائه مستندات علمی نکات مثبت یا منفی    اندنمودهتحقیقاتی را مطالعه 

 تشویقی تعلق بگیرد. اندنمودهی مصوب داوری ارائه هافرم

ی واجد یک علم هیأتعلمی، افراد مربوطه بر مبنای اعضــای  هیأتدر خصــوص داوری افراد غیر  -2 تبصره

 .گیرندمیمورد تشویق قرار  ترپایینمدرک تحصیلی 

 علمیهیأتمعادل مربی و کارشــناس ارشــد غیر عضــو  علمیهیأتغیر  PhDافراد دارای مدرک  -3 تبصره

 د.معادل مربی آموزشیار دریافت خواهد نمو

  


