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دانشگاه علوم و كاركنان مقاالت اساتيد و محققان پاداشپرداختنامه شيوه

1394در سال پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان سمنان 

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمـاني اسـتان   دانشگاه و كاركنان محققان، اني از تالش اساتيددبه منظور قدر:مقدمه
المللـي و نيـز جبـران    براي توليد دانش و ارتقاء رتبه دانشگاه در سطح ملي و بـين ) شودناميده مي"دانشگاه"كه منبعد (سمنان 

.نامه استمقاالت طبق اين شيوهپاداشهاي آنها، پرداخت بخشي از زحمات و تالش
بـه ازاي  ،كنـد كمك ميآوريفنيا به گسترش مرزهاي دانشچاپ مقاالت علمي در مجالت معتبر كه پاداش)1ماده 

. گـردد ميپرداخت نامه آييناين مطابق مفاد طبق ، )*آدرس انتصاب(نام دانشگاهصحيحچاپ هر مقاله تحقيقي، به شرط ذكر
كه مجلـه پايگاه اطالعاتي مقاالت تحقيقي چاپ شده در مجالت داخلي يا خارجي بر حسب درجه اعتبار پاداشميزان پرداخت 

: شودزير محاسبه ميفرمول باقاله و تعداد مقاالت نويسنده در يك سالنوع م،استدر آن ايندكس شده

)(1+IF/10×مبلغ پرداختي= مبلغ پايه × ضريب تعداد مقاله × ضريب نوع مقاله × نامهضريب پايان

:است1مبلغ پايه مقاالت به شرح جدول : 1تبصره 

هاي اطالعاتي مختلف در پايگاهچاپ شده تحقيقاتيمقاالت)ه مسئولنويسند(ميزان مبلغ پايه پرداختي به مؤلفين: 1جدول 

مبلغ پرداختيپايگاهنام رديف
)ريال(پايه

1ISI000/000/14

2Pub Med000/000/10

3Scopus000/000/6

4Biological abstract, Chemical abstract,  Embase,
CINHAL, Current Contents, Psychinfo,000/000/3

000/000/2هاي تخصصيساير سايت5

هاي دانشجويي، چنانچه در مـتن مقالـه بـه ايـن     نامهدر مقاالت استخراج شده از پايان:نامهضريب پايان: 2تبصره 
آن اشاره شده باشد، ضريب)سمناناستان اسم دانشجو و نام دانشگاه علوم پزشكي (نامه موضوع كه مقاله استخراج شده از پايان

.باشدمي1و در غير اين صورت برابر 1/1برابر 
به تعداد مقاالت چاپ شده توسط يك محقق در يك نمايه در يك سـال شمسـي   :ضريب تعداد مقاالت: 3تبصره 

براي . شودنمايه اعمال مييكضريب فوق، فقط براي الزم بذكر است. براي همه مقاالت به شرح زير استگردد و اطالق مي
، PubMedچاپ شده باشـد، بـراي مقالـه    PubMedو مقاله دوم ايشان در  ISIچنانچه مقاله اول يك نويسنده درمثال،

. هاي مختلف، مستقل از يكديگر و بر مبناي باالترين نمايه محاسبه خواهد شدنمايه.شوداعمال مي1ضريب 
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ضريب تعداد مقاله: 2جدول 

ضريبتعداد مقاله 
1مقاله اول

2/1اله دوممق

4/1مقاله سوم

6/1مقاله چهارم

2نآمقاله پنجم و بعد از 

:شودمحاسبه مي3به شرح جدول :ضريب نوع مقاله:4تبصره 

انواع مقاالت: 3جدول

ضريبنوع مقاله

PubMed4/1يا  ISIبا ايندكسمقاله مروري 

PubMed1يا ISIندكسيمقاله تحقيقاتي اصيل با ا

1هادر ساير نمايهاله مروريمق

Short communication/Brief communication /
Rapid communication5/0

Research letter / Case report34/0

Letter to editor25/0

.شوداعمال مي1/1به مقاالت چاپ شده در مجالت دانشگاه، ضريب :5تبصره 
درصد 70دانشگاه از نويسندگان مقاله باشد، يكي از اعضاءاما نبودهاز اعضاي دانشگاهچنانچه نويسنده مسئول )2ماده

. گيردتعلق مي3هاي آن و رعايت ماده يا نويسندگان عضو دانشگاه بر اساس ماده يك و تبصرهبراي نويسندهمبلغ
، بـين آنهـا   مقاله با تقاضاي نويسنده مسئول خواهد بود تا به نسبت مشاركت سـاير نويسـندگان  پاداشپرداخت )3ماده

ها با تقاضاي اولين دانشگاه نباشد با حذف نويسندگان ساير سازمانءكه نويسنده مسئول مقاله از اعضادر صورتي. تقسيم نمايد
.گيردپرداخت صورت ميو رضايت ساير نويسندگان عضو دانشگاه نويسنده عضو دانشگاه 

هيـات علمـي   اعضـاء و دانشجويانو، كنانكار، پزشكان،فوق شامل كليه اعضاي هيات علميپاداشپرداخت )4ماده
. باشدميدانشگاه ه بازنشست

كنـد، بايـد آدرس   در ايران اسـتفاده مـي  ) افيليشين(وابستگي آدرس الزم به ذكر است در مواردي كه فرد از دو)5ماده 
باشـد بايـد آدرس   تصاب اول دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان باشد و نيز چنانچه فرد عضو يكي از مراكـز تحقيقـاتي مـي   ان

.انتصاب اول مركز تحقيقاتي متعلق به دانشگاه باشد
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دات به همراه مستن(و فناوري دانشگاه پژوهشيموقع مقاله به معاونته فوق منوط به ارائه بپاداشپرداخت )6ماده
باشد بـه طـوري كـه از مقالـه     مي) و فرم دريافت پاداش،هاي پژوهشيفايل تازه،الزم از جمله محل ايندكس

وزارت متبوع اسـتفاده نمـود   آوريفنوري دانشگاه توسط معاونت تحقيقات و آبتوان در ارزشيابي ساالنه معاونت تحقيقات و فن
.)موجب عدم امكان پرداخت پاداش خواهد شد،سي چاپ مقالهاتمام سال شمپس از يا تأخيرارسال مقاالت با (

، مشمول پرداخـت بـا ايـن    دنباشبه چاپ رسيده)2015ماه مارس سال (1/1/94كليه مقاالتي كه پس از تاريخ )7ماده
. باشندنامه ميشيوه

ييـد هيـات رييسـه    أپژوهشي و تبا تصويب شوراي و فوق، هر ساله با توجه به وضعيت اعتباري دانشگاه پاداش)8ماده 
.قابل افزايش استحداكثر در سقف افزايش درصد ضريب حقوق ساالنه كاركنان دولت دانشگاه 

آوري دانشـگاه و  شوراي پژوهشـي و فـن  27/11/94جلسه مورخ ماده در 8نامه در اين شيوه**
.اجرا استقابل1/1/94هيات رئيسه دانشگاه تصويب شد و از 6/12/1393جلسه مورخه 

نامـه يـك   پايـان از منـتج  غير) Original(چنانچه مقاالت اصيل :)نامه فوقاز شيوه پرداخت طبق آيين(مثال
چاپ شود، پاداش  PubMedيا در يك مجله1برابر ) IF(تأثيربا ضريب ISIعضو هيات علمي در يك سال در يك مجله 

:ايشان به شرح جدول زير است

)ريال(مبلغ پاداش مقالهنوع تعداد مقاالت

اولين مقاله
ISI000/400/15

PubMed000/000/10

دومين مقاله
ISI000/480/18

PubMed000/000/12

سومين مقاله
ISI000/560/21

PubMed000/000/14

چهارمين مقاله
ISI000/640/24

PubMed000/000/18

پنجمين مقاله  و به بعد
ISI000/800/30

PubMed000/000/20


