آيين نامه و مقررات تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان
بخش  -14سیا ستهاي ت شویقي دان شگاه در زمینه چاپ مقاله ،ارائه مقاله در کنگرهها ،چاپ و
ترجمه کتاب ،داوري مقاالت ،پروپوزال و کتب
ماده  -151پاداش چاپ مقاالت :پاداش چاپ مقاالت به مقاالت چاپ شده تو سط اع ضا محترم هیأت علمی،
محققین ،پرسنل و دانشجویان و پژوهشگرانی تعلق میگیرد که با آدرس ( )Affillationدانشگاه علوم پزشکی
لرســتان باشــند (بر اســاس ماده  )129و از طرفی دانشــگاه مهلت الزم جهت اســتفاده از امتیازات آن در
رتبهبندی ساالنه پژوهشی دانشگاه داشته باشد و چنانچه مهلت استفاده از امتیازات یک مقاله یا یک خالصه
مقاله در رتبهبندی پژوه شی دان شگاه گذ شته با شد پادا شی به آن تعلق نمیگیرد .مالک دادن ت شویقی به
مقاالت بهخصوص مقاالت نمایه نشده در مجالت  Pubmed ،ISI Web of Scienceو  Scopousفقط داشتن
امتیاز برای دانشگاه در ارزشیابی پژوهشی معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت متبوع میباشد .لذا در صورتی
به مقاالت فار سی و سایر نمایهها پاداش تعلق میگیرد که بر ا ساس ارز شیابی سالیانه وزارت برای دان شگاه
امتیاز کسب کرده باشد .مبلغ پاداش بر اساس بندهای زیر میباشد:
بند  -1به مقاالت ( )Original Articleچاپ شده در ن شریات بینالمللی که در نمایهنامههای PubMed ،ISI

میشوند مبلغ  17/222/ 222ریال حق التشویقی تعلق میگیرد .تشویقی مقاله به نویسنده اول یا مسئول با
آدرس صحیح دانشگاه علوم پزشکی لرستان تعلق میگیرد .در مواردی که نویسنده اول یا مسئول از دانشگاه
علوم پز شکی لر ستان نمیبا شد ت شویقی ( 52در صد کل مبلغ ت شویقی) به اولین نفر سایر نوی سندگان از
دان شگاه علوم پز شکی لر ستان تعلق میگیرد .فرد گیرنده ت شویقی از نظر اخالقی و قانونی متعهد به تق سیم
پاداش مقاله دریافت شده بین سایر نویسندگان میباشد.
بند  -2به مقاالت ( )Original Articleچاپشـــده در نشـــریات بینالمللی نمایه شـــده در  Scopusمبلغ
 12/222/222ریال تعلق میگیرد .درصــورتیکه مقاله مورد نظر بر اســاس ارزشــیابی ســالیانه وزارت متبوع
دارای امتیاز برای دانشگاه بوده باشد .در غیر این صورت پاداشی تعلق نمیگیرد.
بند  -3به مقاالت ( )Original Articleچاپشـــده در نشـــریات بینالمللی که در دیگر بانکهای اطالعاتی
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معتبر ،Pcycoinfo ،Current Content ،Biological Abstract ،Cinahl ،Embase ،Chemical Abstract
 Cochran ،ESI ،IPAشده با شند  7/222/222ریال پاداش تعلق میگیرد ،در صورتیکه مقاله مورد نظر بر
اساس ارزشیابی سالیانه وزارت متبوع دارای امتیاز برای دانشگاه بوده باشد .در غیر این صورت پاداشی تعلق
نمیگیرد.
بند  -4به مقاالت ( )Original Articleچاپ شده در مجالت دارای ضریب تأریر ( Impact Factor )IFباالتر
از یک عالوه بر مبالغ تشــویقی در بندهای  1تا  3ماده  151به ازاء هر  IF 2/1باالتر از یک تا  IFپنج مبلغ
 522/222ریال به سقف تشویقی مقاله افزوده میشود.
بند  -5در خصـــوص مقاالت ( )Original Articleبا ضـــریب تأریر بیش از  5به ازای هر  2/1باالتر مبلغ
 1/222/222ریال به سقف تشویقی مقاله افزوده میشود.
بند  -6به مقاالت ( )Original Articleکه در مجالت علمی پژوهشـــی داخلی انگلیســـی زبان مورد تأیید
کمسیون نشریات تخصصی وزارت بهداشت یا وزارت علوم و تحقیقات چاپ می شوند مبلغ  5/222/222ریال
پاداش تعلق میگیرد درصورتیکه مقاله مورد نظر بر اساس ارزشیابی سالیانه وزارت متبوع دارای امتیاز برای
دانشگاه بوده باشد .در غیر این صورت امتیازی تعلق نمیگیرد.
بند  -7به مقاالت ( )Original Articleچاپ شده در مجالت علمی پژوه شی داخلی فار سی زبان مورد تأیید
کمسیون نشریات تخصصی وزارت بهداشت یا وزارت علوم و تحقیقات به غیر از مجالت دانشگاه علوم پزشکی
لرستان مبلغ  4/222/222ریال پاداش تعلق میگیرد .درصورتیکه مقاله مورد نظر بر اساس ارزشیابی سالیانه
وزارت متبوع دارای امتیاز برای دانشگاه بوده باشد .در غیر این صورت امتیازی تعلق نمیگیرد.
بند  -8به مقاالت ( )Original Articleچاپ شده در مجالت علمی پژوه شی دان شگاه علوم پز شکی لر ستان
مبلغ  3/222/222ریال پاداش تعلق میگیرد .درصورتیکه مقاله مورد نظر بر اساس ارزشیابی سالیانه وزارت
متبوع دارای امتیاز برای دانشگاه بوده باشد .در غیر این صورت امتیازی تعلق نمیگیرد.

98

آيين نامه و مقررات تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان
بند  -9درصورتیکه محقق نتایج حاصل از طرح تحقیقاتی خود یا دانشگاه را در مجالت  Q1چاپ نماید نصف
مبلغ هزینه توسط دانشگاه خارج از بودجه طرح تحقیقاتی مذکور قابل پرداخت هست.
بند  -11پاداش مقاله بر اساس بندهای باال مشخص و بهطور کامل در ابتدا با اولویت نفر اول با آدرس دانشگاه،
در اولویت دوم نوی سنده م سئول با آدرس دان شگاه و در اولویت سوم اولین نفر از لی ست سایر نوی سندگان با
آدرس دان شگاه علوم پز شکی لر ستان میبا شد .در صورتیکه فرد متقا ضی سایر نوی سندگان با شد به میزان
 %52از مبلغ کل محاســبه و پرداخت میگردد .درصــورتیکه نویســنده اول مقاله دانشــجوی دانشــگاه علوم
پزشکی لرستان و نویسنده مسئول ع ضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان باشد تشویقی مقاله به
نویسنده مسئول پرداخت خواهد شد مگر اینکه نویسنده مسئول نامهای رسمی مبنی بر موافقت با پرداخت
تشویقی مقاله به دانشجو را به معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه ارسال نماید.
بند  -11به منظور حمایت از ایندکس شــدن مجالت دانشــگاه در نمایه های معتبر ملی و بین المللی معاونت
تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی مجاز است به محققین خارج از دانشگاه علوم پزشکی که بهعنوان
نوی سنده اول در مجالت نوپای دان شگاه مقاله به چاپ میر سانند ،حداکثر تا سقف  %52پاداش اع ضا هیأت
علمی دان شگاه را پرداخت نماید .این م سئله تا قبل از علمی-پژوه شی شدن مجله و حداکثر تا چهار شماره
اول قابل اجرا است.
بند  -12به منظور حمایت از ایندکس شــدن مجالت دانشــگاه در نمایه های معتبر ملی و بین المللی معاونت
تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی مجاز است به محققین ،اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
لر ستان که بهعنوان نوی سنده اول یا م سئول در مجالت نوپای دان شگاه مقاله به چاپ میر سانند ،حداکثر تا
سقف چهار شماره پاداش معادل مقاالت نمایه شده در  PubMedپرداخت نماید .این مسئله تا قبل از علمی-
پژوهشی شدن مجله و حداکثر تا چهار شماره اول قابل اجرا است.
تبصره  -1به مقاالتی که دو آدرس دا شته با شند یعنی عالوه بر آدرس دان شگاه علوم پز شکی لر ستان ،مرکز
علمی دیگری را نیز بهعنوان آدرس اول ذکر کنند هیچ پاداشی تعلق نمیگیرد.
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تبصره  -2در مورد اع ضای محترم هیأت علمی دان شگاه که با مراکز تحقیقاتی مرتبط دان شگاه علوم پز شکی
لر ستان هم همکاری فعال دا شته با شند و در مقاله  Original Articleآدرس مرکز تحقیقاتی دان شگاه علوم
پز شکی لر ستان بهعنوان آدرس اول ا ستفاده نمایند مبلغ  2/222/222ریال به سقف مبلغ ت شویقی در نظر
گرفته شده افزوده میشود .درصورتیکه نویسنده اول یا مسئول از دانشگاه علوم پزشکی لرستان نباشد پنجاه
هزار تومان بهعنوان پاداش به پاداش اولیه اضافه میگردد.
تبصره  -3حقالتألیف های ذکر شـــده در مورد مقاالت غیر از  Original Articleدر مورد مقاالت Short

 Communicationیا  Notesیا مقاالت کوتاه با سایر عناوین که مشابه دو مورد فوق باشند  %72سقف مبالغ
تشویقی مقاالت  %52 Editorialو در مورد مقاالت  Case reportو  Letter to editorو موارد مشابه با نامه به
سردبیر با سایر عناوین نیز  %32مبالغ تشویقی مقاالت  Original Articleتعلق میگیرد.
تبصره  -4در مورد مقاالت به شکل متاآنالیز یا  Systematic Reviewیا  Reviewمبلغ پاداش دقیقاً برابر با
مقاالت  Original Articleمحاسبه و پرداخت میشود.
تبصره  -5ذکر نام مجله مربوطه در فهرســت نشــریات نمایهنامهها کفایت نمیکند و دســترســی به چکیده
مقاله یا عنوان مقاله در نمایهنامه الزامی است.
تبصره  -6د ر صورت عدم ار سال م ستندات ایندکس مقاله تو سط نوی سنده ،مقاله مربوطه ایندکس ن شده
تلقی میشود.
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