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بخش چهاردهم  :سياست های تشويقي دانشگاه در زمينه چاپ مقاله  ،ارائه
دانشگاه علوم پزشکی ایالم

مقاله در کنگره ها  ،چاپ و ترجمه کتاب ،داوری مقاالت ،پروپوزال و کتب
تعداد مواد5 :
تعداد بند ها19 :
تعداد تبصره ها18:
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پاداش چاپ مقاالت:
ماده -150
دانشگاه علوم پزشکی ایالم
پاداش چاپ به مقاالتی تعلق میگیرد که با آدرس ( )Affillationدانشگاه علوم پزشکی ایالم باشند .مبلغ
پاداش بر اساس بند های زیر میباشد:
بند  -1به مقاالت چاپ شده در نشریات بین المللی که در نمایه های  ISI web of scienceایندکس می
شوند مبلغ  26/000/000ریال 19/500/000 PubMed ،ریال و  13/000/000 scopusریال حق تشویقی
تعلق میگیرد و طبق جدول آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاهها پس از اعمال ضریب مربوطه
بین نویسندگان تقسیم میگردد.
بند – 2درصورتیکه مجله جز مجالت  Q1در آن رشته تخصصی باشد مبلغ  19/500/000ریال به پایه
تشویقی اضافه میشود.
بند  - 3به مقاالت ( )Original Articleچاپ شده در مجالت دارای ضریب تأثیر  Impact Factorباالتر
از یک و نیم عالوه بر مبالغ تشویقی در بندهای یک و دو ماده  ،150به ازاء هر یک دهم  IFباالتر از 1/5
مبلغ  650/000ریال به سقف پایه تشویقی مقاله افزوده میشود و طبق جدول آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت
علمی دانشگاهها پس از اعمال ضریب مربوطه بین نویسندگان تقسیم میگردد.
بند  -4در صورتیکه مقاله چاپ شده حاصل از طرح مشترک این دانشگاه با دانشگاه های خارج از کشور
باشد و حداقل یکی از نویسندگان مقاله دارای افیلیشن خارج از دانشگاه باشد  30درصد به مبالغ پایه
تشویقی ذکر شده در بند یک اضافه شود.
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سهم هر نفر از حق التالیف بر اساس حق التالیف اولیه

تعداد نویسندگان ضریب مربوط به نفرات
دانشگاه علوم پزشکی ایالم

نفر اول

نویسنده

نفر دوم به بعد

نفر سوم

نفر چهارم

نفر پنجم

مسئول
1

0/9

90%

2

 1/6تا 1/35

80%

80%

55%

3

 1/80تا 1/5

70%

70%

40%

40%

4

 1/9تا 1/65

60%

60%

35%

35%

35%

5

 2تا 1/75

55%

55%

30%

30%

30%

 6تا 9

2

50%

50%

امتیاز باقیمانده از ضریب  2به نسبت مساوی بین افراد تقسیم می شود

 10نفر و بیشتر

2

45%

45%

امتیاز باقیمانده از ضریب  2به نسبت مساوی بین افراد تقسیم می شود

30%

بند  -4نحوه تقسیم پاداش مقاله بین نویسندگان بر اساس آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاهها
بوده و با توجه به تعداد نویسندگان مبلغ پاداش طبق جدول زیر پرداخت خواهد شد .چنانچه جدول مربوط
به سهم نویسندگان بر اساس آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاهها تغییر یابد مالک عمل آخرین
جدول خواهد بود.
تبصره  -1در مورد اعضای محترم هیات علمی دانشگاه که با مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایالم
هم همکاری فعال داشته باشند و در مقاله  Original Articleعالوه بر آدرس دانشکده خود ،از آدرس
مرکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایالم بعنوان آدرس اول استفاده نمایند ،مبلغ  2/000/000ریال به
سقف مبلغ پایه تشویقی در نظر گرفته شده افزوده می شود .در مورد مقاالت ،Short Communication
 Notesیا مقاالت کوتاه با سایر عناوین که مشابه دو مورد فوق باشد تا سقف  1/500/000ریال و در مورد
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Reportایالم  Caseو  Letter to editorو موارد مشابه با نامه به سردبیر با سایر عناوین تا سقف
مقاالت
دانشگاه علوم پزشکی
 1/000/000ریال به مبلغ تشویقی در نظر گرفته شده افزوده میشود.
تبصره -2حق التالیف های ذکر شده در مورد مقاالت غیر از  Original Articleدر مورد مقاالت Short

 Communicationیا  Notesیا مقاالت کوتاه با سایر عناوین که مشابه دو مورد فوق باشند  %50سقف
مبالغ تشویقی مقاالت  ،Original Articleدر مورد مقاالت  Case reportو  Letter to editorو موارد
مشابه با نامه به سردبیر یا سایر عناوین نیز  %25مبالغ تشویقی مقاالت  Original Articleتعلق می گیرد.
تبصره  -3در مورد مقاالت به شکل متاآنالیز یا  Systematic Reviewمبلغ پاداش دقیقا برابر با مقاالت
 Original Articleمحاسبه و پرداخت میشود.
تبصره  -4در مورد مقاالت مروری ( )Article Reviewدر صورتی که حداقل 10درصد از رفرانسهای
موجود در مقاله از مقاالت قبلی نویسنده باشد به مبلغ پایه تشویقی مقاالت  50% Original Articleاضافه
می شود ،در غیر اینصورت مبلغ تشویقی همانند مقاالت  Original Articleمحاسبه و پرداخت میگردد.
تبصره  -5ذکر نام مجله مربوطه در فهرست نشریات نمایه نامه ها کفایت نمیکند و دسترسی به چکیده
مقاله یا عنوان مقاله در نمایه نامه الزامی است.
تبصره -6در صورت عدم ارسال مستندات ایندکس مقاله توسط نویسنده ،مقاله مربوطه ایندکس نشده تلقی
میشود.
تبصره  -7امتیاز پایه مقاالت منتج از طرح های پژوهشی زیر با ضریب  1/5اعمال میشود:
 -7-1طرح های چند مرکزی داخلی مصوب شورای پژوهشی
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دستورالعمل درمانی که در قالب برنامه و یا قانون اجرایی و یا به صورت تولید انبوه (در خصوص
-7-2
دانشگاه علوم پزشکی ایالم
فرآوردههای دارویی و تجهیزات) در سیستم مورد استفاده قرار گرفته است و نتایج طرح توسط مراجع معتبر
و یا مسئول سازمان به تایید رسیده است.
تبصره  -8در مقاالت چاپ شده مشترک بین دانشگاهی و سایر سازمانها و مراکز علمی ،در صورتیکه فقط
یک نفر با افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی ایالم باشد ،شخص نفر اول یا نویسنده مسئول باشد امتیاز تشویقی
را بطور کامل و اگر جزو سایر نویسندگان باشد  50درصد حق تشویقی به شخص تعلق گیرد.
ماده  -151روند تقاضای دريافت حق التاليف مقاالت
بند -1تقاضای حق التالیف باید با امضای نویسنده مسئول یا نویسنده اول (عضو هیات علمی ،کارمند یا
دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ایالم) یا سایر نویسندگان که دارای ارتباط استخدامی با دانشگاه هستند
باشند .نحوه تقسیم امتیازات بین مولفین بر مبنای آیین نامه ارتقاء خواهد بود و پس از اعمال ضرایب سهم
هر فرد مشخص و بطور جداگانه به وی پرداخت خواهد شد.
بند -2نویسندگان مقاالت باید فرم مخصوص حق التالیف را برای هر مقاله تکمیل و به همراه تصویر مقاله،
تصویر مشخصات مجله (مجله یا قسمتی از  homepageمجله که نشان دهنده بانک های اطالعاتی نمایه
کننده مجله ) و شماره حساب بانکی خود باشد به مدیریت پژوهشی دانشگاه ارائه کنند .محققین ملزم به
ارسال مستندات خود از طریق سامانه تشویق مقاالت در سایت دانشگاه هستند.
تبصره -1در مورد تمام مقاالت مالک رویت عنوان مقاله ،یا چکیده مقاله در نمایه مورد نظر است و به نامه
پذیرش مقاالت تشویقی تعلق نمیگیرد .در صورتی که محقق سندی مبنی بر مشاهده مقاله چاپ شده خود
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نظر را ارائه ننماید تشویقی به وی بر اساس مقاالت نمایه نشده در نظر گرفته میشود و
در نمایه مورد
دانشگاه علوم پزشکی ایالم
محقق شخصاً در این مورد مسئول میباشد.
تبصره  -2در مورد مقاالت ارائه شده در سایت  ISI web of scienceو  PubMedمالک مشاهده خالصه
مقاله یا عنوان مقاله در آن سایت و یا مشاهده ایندکس مجله در سایت تامسون رویترز بخش مستر ژورنال
لیست و مشاهده یکی از سه ایندکس Science Citation Indexed ، Social Science Indexe

 Expandedو یا  Art & Humanities Science Indexeو  Emerging Sources Citation Indexیا
مشاهده ایمپکت فاکتور مجله در ) Journal Citation Report (JCRمی باشد.
تبصره  -3متقاضیان دریافت تشویقی مقاله باید بالفاصله بعد از چاپ مقاله مدارک خود را تحویل دهد.
چنانچه یک سال از چاپ مقاله گذشته شده باشد هیچ گونه تشویقی به متقاضی داده نخواهد شد.
ماده  -152پاداش مربوط به تاليف يا ترجمه کتاب :
کتب تالیفی یا ترجمهای که بر اساس آیین نامه شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایالم مجوز چاپ و
نشر پیدا کردهاند از سیاست های تشویقی دانشگاه برخوردار میشوند و کلیه هزینههای مربوط به چاپ آنها
بر اساس مصوبات شورای انتشارات و رعایت تمام مادهها ،بندها و تبصرههای آن آیین نامه قابل پرداخت
خواهد بود .تصمیم گیرنده اصلی در این خصوص شورای انتشارات دانشگاه خواهد بود.
بند  -1حق التالیف تا ده هزار کلمه به ازاء هر کلمه  700ریال و مازاد بر آن به ازاء هر کلمه  500ریال تعلق
میگیرد.
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صورت تائید کتاب به عنوان کتاب مرجع به تصویب شورای آموزشی دانشگاه معادل 1/5
تبصره  -1در
دانشگاه علوم پزشکی ایالم
برابر حق الزحمه فوق و توسط شورای آموزشی وزارت به میزان  2برابر مبلغ فوق پرداخت می گردد.
تبصره  -2در صورت مشارکت در تألیف یا ترجمه بخشی از کتاب های مرجع بین المللی به تشخیص
شورای انتشارات دانشگاه و پیشنهاد به شورای پژوهشی دانشگاه مبلغ تشویقی فرد تعیین و پرداخت می-
گردد.
بند  -2حق الترجمه تا ده هزار کلمه به ازاء هر کلمه  500ریال و مازاد بر آن به ازاء هر کلمه  350ریال تعلق
می گیرد.
تبصره  -1در صورتیکه صاحب اثر بیش از یک نفر باشد ،حق الزحمه پس از محاسبه براساس جدول ارتقاء
پرداخت میگردد .در مواردی که به صورت کتبی در قرارداد بین الطرفین میزان مشارکت هر کدام از افراد با
امضاء رئیس اداره انتشارات دانشگاه به معاونت تحقیقات ارسال گردد ،میزان پرداخت براساس سهم
مشارکت هر کدام از نویسندگان خواهد بود.
بند  -4حق الزحمه داوری تالیف معادل  %20حق الزحمه های موارد بند  1محاسبه و قابل پرداخت می
باشد.
بند  -5حق الزحمـــــه داوری ترجمه معادل  %25حق الزحمه های موارد بند  2محاسبه و قابل پرداخت
می باشد.
بند  -6میزان گواهی داوران در ازای هر  1000کلمه معادل یک ساعت فعالیت پژوهشی منظور میگردد.
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تشويق و حمايت از ثبت اختراع و اکتشاف منتج از طرح پژوهشي مصوب دانشگاه :
ماده -153
دانشگاه علوم پزشکی ایالم
بند -1در راستای سیاست های تشویقی دانشگاه با نظر شورای پژوهشی دانشگاه از طرف معاونت تحقیقات
و فناوری دانشگاه به محققینی که با آدرس دانشگاه علوم پزشکی ایالم موفق به ثبت اختراع و یا اکتشافاتی
از طرح های تحقیقاتی خود با نام دانشگاه شده اند تقدیرنامه اهدا خواهد شد.
بند -2به منظور تشویق محققین تا سقف  20/000/000ریال با تصویب شورای پژوهشی دانشگاه به هر
اختراع یا اکتشاف ثبت شده در باالترین مراجع ذی صالح کشور ،به نسبت سهم مشارکت مخترع پاداش
تعلق میگیرد.
تبصره  -1این تشویقی در صورتی قابل پرداخت است که سهم دانشگاه علوم پزشکی ایالم در مالکیت
اختراع ،حداقل  %51باشد.
تبصره  -2تسلیم اظهارنامه سهم مشارکت ضروری میباشد.
بند -3به منظور ارج نهادن به زحمات و تالش های علمی محققین به صورت جداگانه از این افراد بعنوان
پژوهشگران برجسته دانشگاه در هفته پژوهش تقدیر بعمل خواهد آمد.
ماده  -154پاداش های مربوط به داوری مقاالت مجله علمي دانشگاه
بند -1به منظور شرکت فعال و همه جانبه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه و همچنین اعضای هیات
علمی و محققین سایر دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور در داوری مقاالت مجله یا مجالت
علمی -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم بر اساس جدول زیر مبالغی به عنوان پاداش داوری مقاالت
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شود.ایالم مسئولیت تنظیم و ارائه مستندات مربوط به انجام داوری دراین خصوص با اداره انتشارات
پرداخت می
دانشگاه علوم پزشکی
دانشگاه میباشد و اینکار بایستی هر  6ماه یکبار بصورتی کامال منظم و دقیق انجام پذیرد .در این خصوص
نامه مستندات بایستی جهت امضای نهایی به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارسال تا پس از تایید
جهت تنظیم سند و پرداخت به حسابداری معاونت تحقیقات ارسال گردد.
جدول مربوط به محاسبه تشويقي برای داوری مقاالت مجله يا مجالت دانشگاه موضوع بند 1ماده 162
مرتبه علمي

مربي آموزشيار /پزشک عمومي/

مبلغ حق داوری قابل قبول برای هر مقاله مبلغ حق داوری قابل قبول برای هر
فارسي (ريال)

مقاله انگليسي (ريال)

400/000

800/000

کارشناس ارشد غير هيئت علمي /
داروساز /دکترای حرفه ای
مربي PhD /غير هيات علمي /پره

500/000

1/000/000

بورد /بورد غير هيات علمي
استاديار /بورد /فوق تخصص

750/000

1/500/000

دانشيار

10/000/000

2/000/000

استاد

1/250/000

2/500/000

بند -2به منظور تشویق و ترغیب اعضای محترم هیات علمی و محققین دانشگاه علوم پزشکی ایالم و
همچنین سایر دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور برای داوری پروپوزال و گزارش پایانی طرح
های تحقیقاتی به شرح جدول زیر مبالغی به عنوان پاداش داوری تعلق میگیرد که بایستی هر  6ماه یکبار
توسط مدیریت پژوهشی دانشگاه با ارائه مستندات کافی تنظیم و با امضای معاون تحقیقات و فناوری
دانشگاه به حسابداری معاونت جهت تنظیم سند و پرداخت ارسال گردد.
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آيين نامه و مقررات پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي ايالم
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي

جدول مربوط به محاسبه تشويقي جهت داوری پروپوزال و گزارش نهايي طرح های تحقيقاتي موضوع بند  2ماده 162

دانشگاه علوم پزشکی ایالم

مبلغ حق داوری قابل قبول برای هر

مبلغ حق داوری برای هر گزارش پايان

مرتبه علمي

پروپوزال (ريال)

طرح (ريال)

مربي

450/000

900/000

استاديار

600/000

1/200/000

دانشيار

750/000

1/500/000

استاد

1/050/000

2/100/000

تبصره  :1مالک پرداخت تشویقی در مورد تمام داوری ها قابل قبول بودن داوری از سوی شورای پژوهشی
مربوطه است
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