
  
 

 

  
  درماني بوشهردانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

  معاونت پژوهشي
  دستورالعمل تشويق چاپ مقاالت در مجالت معتبر

  
با توجه به بيانيه مأموريت دانشگاه و در جهت گسترش و ايجاد بستر مناسب  بوشهرمعاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني 

المللي و نيز افزايش اعتبار و توان علمي نشريات داخلي و به منظور تشويق و قدرداني از  هاي پژوهشي به خصوص در عرصه بينبراي انجام فعاليت
  .نمايد محققين ارجمند و همچنين تسريع و تسهيل در امور مربوطه، تسهيالت مالي تشويقي ذيل را ارائه مي

  افراد مشمول پاداش) الف
دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، "محترم دانشگاه الزم است در مقاله خود نام و آدرس كامل دانشگاه را بصورت  اعضاء هيأت علمي و محققين -1

به انگليسي  ”Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran“به فارسي يا به صورت  ".بوشهر، ايران
 .قيد نمايند

  .باشدمندرج در نمايه نامه مالك نمي (Affiliation)باشد و آدرس ر مقاله چاپ شده ميمالك پاداش مقاالت فقط آدرس درج شده د: 1تبصره 
 )نويسنده دوم به بعد[و  (First Author)، نويسنده اول (Corresponding Author)در صورتي كه نگارنده مقاله يعني نويسنده مسئول  -2

Second Author…) [ قيد شد درج نمايند پاداش به آنان تعلق خواهد گرفت 1آدرس كامل دانشگاه را به صورتي كه در بند. 
- در صورتي كه هم نويسنده مسئول و هم نويسنده اول از دانشگاه علوم پزشكي بوشهر باشند پاداش در اختيار نويسنده مسئول قرار مي: 1تبصره 

  .گيرد
زشكي بوشهر نباشند اما ساير نويسندگان مقاله عضو دانشگاه علوم عضو دانشگاه علوم پ) نويسنده اول و يا نويسنده مسئول(چنانچه نگارنده مقاله  -3

تعلق ) بنا به اولويت نويسندگان(نويسنده مسئول به يك نفر از نويسندگان % 50باشند، پاداش  1پزشكي بوشهر با رعايت شرايط ذكر شده در بند 
 .گيردمي

مالك تاريخ انتشار . اليانه دانشگاه واصل شده استباشد كه قبل از ارزشيابي ستسهيالت مذكور در خصوص مقاالتي مي - 4
مقاله، تاريخ مندرج در مقاله چاپ شده و مالك تاريخ تقاضا، تاريخ ارائه تقاضا و مدارك مندرج در فرم تقاضاي تشويق 

 .باشدمقاله مي
بر (توسط متقاضي ارائه گردد ) سامانه پژوهشيبا تكميل فرم مربوطه و پس از ثبت اطالعات در نرم افزار يا (الزم است تقاضاي دريافت پاداش  -5

 ).اساس بندهاي فوق

و  (International)هاي خارج از كشور تهيه گردد مقاله در صورتي كه مقاله چند مركزي و با مشاركت دانشگاه شدر خصوص پرداخت پادا -6
 Corresponding(يا نويسنده مسئول مقاله  (First Author)آدرس دانشگاه علوم پزشكي بوشهر نيز قيد شود در صورتي كه نويسنده اول 

Author ( درصد كل  60از دانشگاه علوم پزشكي بوشهر باشند، صد درصد پاداش مقاله و در صورتي كه تنها جزء يكي از ساير نويسندگان باشد
 .گيردپاداش مقاله در اختيار فرد ذيصالح ارائه دهنده مقاله به دانشگاه قرار مي



  
 

 

 شدن مقاله در يك بانك اطالعاتي مالك نمايه) ب

پژوهشي ليست نشريات مصوب اعالم شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا نامه تأييديه كميسيون -مالك احراز رتبه علمي *
  .باشد و صرف ادعاي مجله و يا فرد كافي نيستنشريات وزارت مي

به صورتي كه مقاله (عاتي، وجود مقاله مورد نظر در بانك اطالعاتي ياد شده مالك نمايه شدن مقاله در يك بانك اطال: تبصره
مجله در . باشداست و ادعاي مجله و يا فرد در اين مورد مالك نمي) مذكور در بانك مورد ادعا قابل جستجو و بازيابي باشد

از تاريخ نمايه شدن در بانك مذكور  زمان انتشار مقاله بايستي در نمايه مذكور ايندكس شده باشد و چنانچه مقاله قبل
  .منتشر شده باشد، قابل قبول نيست

  شرايط مقاالت قابل تشويق و ميزان پرداخت جايزه بر حسب نوع مقاله) ج
 .هاي اطالعاتي معتبر اعالم شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكينمايه شدن مقاالت در بانك -1

  .ريال محاسبه خواهد شد 000/500مبلغ پاداش به ازاي هر امتياز  -2
  )A&HCIو  SCI ،SSCIشامل ( ISI web of Scienceهاي اطالعاتي بانك: 1نحوه محاسبه امتياز ايندكس نوع 

١-١- Original Article  :  25 +)3 x IF.( 

  )Systematic Review:    4/1 x ]25 ) +3 x IFو  Review Articleمقاالت مروري  -٢-١

 Case Report, Case Series, Brief Report, Letter to Editor, Shortبه صورت  بقيه انواع مقاالت: 1تبصره 

Communication,  شوندبه شرح ذيل تشويق مي 1مطابق با جدول شماره.  
  .ريال به ازاي هر مقاله قابل پرداخت خواهد بود 000/000/40التشويق تا سقف كل مبلغ حق: 2تبصره 

  1جدول شماره 

  
و يا در صورت  JCRدر پايگاه  ISIمنتشر شده از سوي مؤسسه ) Impact Factor(اي آيين نامه، مبناي محاسبه) IF(ضريب تأثير : 3تبصره 

  .باشدمي) HBI(عدم دسترسي به سايت مربوطه، جدول تعيين شده از سوي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت 
باشد و در صورت عدم درج و يا درج مواردي غير از انواع ياد شده فوق مالك ارزشيابي نوع مقاله، مقاله چاپ شده در نسخه چاپي مجله مي: 4 تبصره

  .مالك تشخيص مقاله به عهده معاونت پژوهشي دانشگاه خواهد بود
  )Index Medicus/Medline/Pubmed(بانك اطالعاتي : 2نحوه محاسبه امتياز ايندكس نوع 

2-1-  Original Article :  25  

 بلغ بر اساس شرايطم نوع مقاله رديف
1  Short or Brief Communication/Brief Report/Rapid 

Communication
  شرايط مجله مربوطه% 50

2 Case Series45 %شرايط مجله مربوطه  
3 Research Letter/Case Report/Medical Hypothesis35 %شرايط مجله مربوطه  

4Letter to Editor, Authors reply, Editorial25 %شرايط مجله مربوطه  



  
 

 

   Systematic Review:  4/1 x 25و  Review Articleمقاالت مروري   -2-2
  .گيردپاداش تعلق مي 1به ساير مقاالت ديگر مطابق جدول شماره   -2-3

 Biological Abstract/Chemical Abstract/Cinhal/Current(هاي اطالعاتي بانك: 3نحوه محاسبه امتياز ايندكس نوع 

Content/Embase /Scopus(  
3-1-  Original Article:  15  

  Systematic Review:  4/1 x 15و  Review Articleمقاالت مروري   -3-2
  .گيردپاداش تعلق مي 1به ساير مقاالت ديگر مطابق جدول شماره   -3-3

  بجز بندهاي ذكر شده) ISC(پژوهشي و هاي اطالعاتي معتبر علمي ساير بانك: 4نحوه محاسبه امتياز ايندكس نوع 
4-1-  Original Article:  10  

  Systematic Review:  4/1 x 10و  Review Articleمقاالت مروري   -4-2
  .گيردپاداش تعلق مي 1به ساير مقاالت ديگر بر اساس جدول شماره    -4-3

  صيهاي تخصمقاالت علمي ترويجي، ايندكس نشده و ساير نمايه: 5ايندكس نوع 
  .گيردامتياز تعلق مي 5هاي تخصصي ترويجي داخلي، ايندكس نشده خارجي و ساير نمايه-به مقاالت علمي   -5-1
  .گيردپاداش تعلق مي 1به ساير مقاالت بر اساس جدول شماره    -5-2

شماره ) Acknowledgement(شكر هاي تحقيقاتي مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه در قسمت تقدير و تبراي مقاالت مستخرج از طرح: 1تبصره 
-مي) با ذكر نام دانشجو(هاي دانشجويي عالوه بر شماره طرح بيان شود كه مقاله حاصل از پايان نامه دانشجويي طرح قيد شده و درخصوص پايان نامه

يك ) Acknowledgement(در صورت ذكر نام دانشجويي كه مقاله از پايان نامه ايشان استخراج شده در بخش  .باشد
 .گرددالتشويق مقاله اضافه ميامتياز به حق

به )Affiliation(هاي مصوب كميته تحقيقات دانشجويي،در صورت درج آدرس براي مقاالت مستخرج از طرح: 2تبصره 
 .شودالتشويق مقاله اضافه ميشرح ذيل يك امتياز به حق

  مقاالت انگليسي زبان و براي) كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي بوشهر(
)Student Research Committee, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran(  

  مدارك مورد نياز جهت دريافت پاداش مقاله) د
  .پرداخت پاداش مقاله، مشروط به ارايه تقاضاي كتبي دريافت پاداش توسط نويسنده مقاله به معاونت پژوهشي است

 امضاء فرم درخواست پاداش مقالهتكميل و  -1

 تصوير نسخه مقاله چاپ شده در مجله -2

 مقاله PDFارائه فايل  -3



  
 

 

هاي اطالعاتي معتبر اعالم شده از سوي وزارت پرينت چكيده مقاله از بانك اطالعاتي مورد ادعاي نويسنده در صورت نمايه شدن مجله در بانك -4
 .بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  .قابل قبول نخواهد بود) Articles In Press/Epub(امه پذيرش مقاله و يا نسخه چاپي پيش از انتشار مقاله ارائه ن: 1تبصره 
در صورتي كه مدارك مربوط به نمايه شدن مقاله توسط نويسنده ارايه نگردد، مقاله مذكور نمايه نشده در نظر گرفته شده و مطابق با : 2تبصره 

  .خواهد شد مقاالت نمايه نشده مشمول پاداش
بديهي است مالك . باشدبا معاونت پژوهشي دانشگاه مي …تشخيص شمول موارد ذكر شده از نظر فهرست شدن مجله در نمايه مورد نظر و  -5

-باشد و اين معاونت هيچگونه مسئوليتي در قبال جستجوي مقاالت در بانكهاي رسيده مدارك ارايه شده توسط متقاضي ميارزيابي درخواست

 .طالعاتي و تكميل مدارك ناقص را نداردهاي ا

اين دستورالعمل در مورد تمامي اعضاء هيأت علمي اعم از بازنشسته و مشغول به كار و نيز رسمي، پيماني، قراردادي، طرح نيروي انساني و  -6
 .و نيز تمامي پژوهشگران شامل دانشجويان و كارمندان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر قابل اجرا است kضريب 

  
  التشويق مقاالتجدول كلي امتياز حق

 ISI 1ايندكس نوع 

التشوق بر اساس نوع مقاله بر اساس حق
  هاشامل تمام ايندكس 1جدول شماره   امتياز

 Short or Brief  مروري  پژوهشي
Communication/ 

Brief Report/ 
Rapid 

Communication 

شرايط مجله % 50
  مربوطه

25)+3 x IF(  4/1 x ]25)+3 x IF[(  
التشويق بر اساس امتياز حداكثر تا مبلغ حق

 .ريال تعلق خواهد گرفت 000/000/40سقف 
 /Medline 2ايندكس نوع 

PubMed/ Index Medicus 
25  4/1 x 25  Case Series  

شرايط مجله % 45
  مربوطه

 Biological 3ايندكس نوع 

Abstract/ Chemical 
Abstract/ Cinhal/ Current 
Content/ Embase/ Scopus 

15 
  

  
4/1 x 15  

Research Letter/ 
Case Report/ 

Medical 
Hypothesis 

شرايط مجله % 35
  مربوطه

 /ISC 10  4/1 x 10  Letter to Editor 4ايندكس نوع 
Authors reply/ 

Editorial 

شرايط مجله % 25
مجالت علمي ترويجي و5ايندكس نوع  مربوطه

  5  ايندكس نشده

نامه ايشان استخراج شده در بخش تقدير يانام دانشجويي كه مقاله از پايانذكر
Acknowledgement 

  يك

  يك  كميته تحقيقات دانشجويي Affiliationذكر آدرس 



  
 

 

  :هاي داخليدستورالعمل تشويق شركت مقاالت در همايش

  
سـايت دانشـگاه در آن   ز تابعه به شكل استاندارد اعالم شـده در وب گيردكه نام دانشگاه و يا مراكتسهيالت ذيل به مقاالتي تعلق مي: 1ماده 

  .مورد پذيرش قرار گرفته و شركت داده شده باشند) داراي مجوز برگزاري (قيد شده باشد و در همايش هاي معتبر داخلي 
  .گيردتعلق مي يك امتيازبه ازاء هر مقاله  -

  .گيردپژوهشگر در سال حق التشويق تعلق ميهاي عضو هيئت علمي و يا به كل مقاله: تبصره الف
  .هزينه اياب و ذهاب جهت شركت دو مقاله در همايش در سال پرداخت خواهد شد: تبصره ب

  :التشويق شركت در همايشمدارك مورد نياز براي پرداخت حق
 تصوير بليت هواپيما و اصل آن .1

از تهيه بليت توسط متقاضي، هزينه اين جابجايي و كنسل  درصورت كنسل كردن و يا جابجائي زمان رفت و برگشت پس: تبصره
 .باشدشدن به عهده متقاضي مي

 تصوير گواهي شركت در همايش .2

 تصوير گواهي پذيرش پوستر، سخنراني و يا مقاله در همايش .3

 تصوير چكيده مقاله همراه با تصوير روي جلد خالصه مقاالت همايش .4

  االت همايشالتشويق مقتكميل فرم تقاضاي دريافت حق .5
  


