بسمه تعالی
معاونت آموزش و تحقیقات دانشگاه
آیین نامه پرداخت پاداش چاپ مقاالت در مجالت معتبر

مطابق مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه به منظور ترغیب و تشویق اعضای محترم هیات علمی و سایر
محققین دانشگاه به انجام فعالیتهای پژوهشی پرداخت پاداش به مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلی
و خارجی بر اساس امتیاز کسب شده از مقاله مطابق با آیین نامه ارزشیابی صورت می گیرد.
به ازای هر  1امتیاز حاصل از مقاالت با نمایه  ISI , PUBMEDمبلغ  500هزار ریال و به سایر مقاالت
معتبر مبلغ  300هزار ریال به عنوان مبلغ پایه در نظر گرفته شده است که به مولف مسئول یا اول در
صورتی که از این دانشگاه باشد پرداخت می شود:
 -1امتیاز مقاالت در آیین نامه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی به شرح ذیل می باشد:
-1-1مقاالت منتشر شده در مجالت ایندکس شده در نمایه نامه های معتبر علمی :با توجه به اينكه
هدف از ارزشيابي بررسي فعاليتهاي پژوهشي دانشگاه مي باشد لذا صرفاً به مقاالتی که نام دانشگاه به
صورت کامل ) (Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iranدرآن قید شده
باشد ،امتیاز تعلق می گیرد و در مواردی که نویسنده یا نویسندگان بیش از یک  affiliationرا در مقاله
ذکر نمایند تنها نخستین مورد مالک اعطا امتیاز می باشد به استثنا مواردی که نخستین آدرس ذکر شده
مربوط به دانشگاههای خارجی یا دانشگاه آزاد باشد .همچنين در خصوص مقاالت منتشر شده در مجالت
علمي پژوهشي داخلي که در نمايه نامه هاي معتبر بين المللي نمايه مي شوند  ،دارا بودن مصوبه کميسيون
نشريات علوم پزشكي کشور از سوي نشريه الزامي مي باشد .

 -1-2امتیاز مقاالت :

نوع نمایه

مقدار امتیاز

ISI

*)25 + (IF×3

PubMed / Medline

25

Scopus

15

مقاالت چاپ شده در مجالت ایندکس شده در سایر نمایه های تخصصی

10

* به امتياز مقاالت چاپ شده در مجالت علمي ايندکس شده در نمايه نامه بين المللي  ISIداراي
 Impact factorسه برابر  IFاضافه مي شود.

 -1-3انواع مقاالت وامتیازات آن جهت نویسنده مسئول و یا اول :
نوع مقاله
Original article
Economical Review/ Review article

میزان امتیاز قابل محاسبه
مطابق با امتيازات کامل بند 1-2
در مجالت ايندکس شده در  ISI/PubMedامتياز آن
پس از محاسبه مطابق با بند1 -2در  1/4ضرب مي
گردد.

Research letter / case report

مطابق با يك سوم امتيازات بند 1-2

short communication/ Brief
communication/ Rapid
communication
Letter to editor/Author
reply/Editorial

مطابق با يك دوم امتيازات بند1-2
مطابق با يك چهارم امتيازات بند 1-2

مثال :مقاله  Originalفردي به عنوان نويسنده اول يا مسوول با  Affiliationدانشگاه علوم پزشكي اردبيل
نوع مقاله

میزان امتیاز مقاله

میزان پاداش مقاله

 ISIبا IF =2

25+ )2×3( = 31

 31 × 500000 =15500000ريال

ISI/PubMed

25

 25 × 500000 = 12500000ريال

Scopus

15

 15 × 300000 = 4500000ريال

مجالت علمی –پژوهشی و یا انگلیسی با سایر نمایه ها

10

 10 × 300000 = 3000000ريال

تبصره  :1پاداش مقاالت ترجيحا" به مولف مسوول از اين دانشگاه پرداخت مي گردد.
تبصره  :2از مبالغ پاداش مقاالت محاسبه شده به ميزان  %10مالیات کسر مي گردد.
تبصره  :2ميزان امتياز و مبالغ پاداش ساير انواع مقاالت بر اساس بند  1-3محاسبه و پرداخت خواهد شد.
 -1-4در کلیه انواع مقاالت فوق الذکر میزان پاداش اختصاص داده شده به نویسنده دوم به بعد در
صورتی که عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل باشد به میزان  70درصد امتیازات بند 1-2
و  1-3خواهد بود.
 -1-5مقرر شد در طرحهای تحقیقاتی دارای قابلیت چاپ نتایج در مجالت  ISIدارای  IFبه میزان 60
ساعت حق الزحمه تحقیق به عنوان حق ویرایش و چاپ مقاله در پروپوزال پیش بینی گردد و در صورت
چاپ مقاله پرداخت گردد.

