آئين نامه تصويب و بررسي طرحهاي تحقيقاتي  ،فناورانه و پايان نامه ها
(به انضمام نحوه پرداخت پاداش مقاالت چاپ شده)
به منظور تسريع در روند بيرسر پژوهش ها ،طيح های فناورانه و ارتقاء كيفيت طيح ها در راستای شاخص
توليد علم اعن آئين نامه تنظيم و اجيا م گيدد.
ماده  : 1به دانشررهد ها ،پژوهشررهد ها ،مياكز تحقيقات  ،شررورای فناوری ،شررورا  ، HSRكميته تحقيقات
دانشجوع  EDC ،و واحدهای توسعه تحقيقات بالين كه دارای شورای پژوهش مورد تاعيد معاونت تحقيقات
و فن آوری دانشراا م باشند ،تفوعض اختيار م گيدد كه طيح های تحقيقات و پاعان نامه های تحقيقات
دور های تحصريتت تهميل ( ، MPH، PhD.كارشناس ارشد ،دستياری پزشه  ،دستياری دندانپزشه ،
دسرتياری داروسرايی) و دور های عموم پزشه  ،دندانپزشه و داروسايی تا سقف مال تعيين شد مورد
بيرس و تصوعب قيار داد و جهت تاعيد نهاع به شورای پژوهش دانشاا ارسال كنند.
انجام داوری و بيرسرر طيحها به عهد واحدهای ميبوطه بود و مسررتندات ميبوطه به معاونت تحقيقات و
فنآوری دانشاا ارسال م شود.
تبصره  :1-1سقف مال واحد های مذكور در انتهای سال مورد بايبين شورای پژوهش دانشاا قيار گيفته و
سپس پيشنهاد شورای پژوهش به هيئت رئيسه دانشاا تقدعم م گيدد.
تبصره  :1 -2معاونت تحقيقات و فن آوری دانشاا م تواند كليه پژوهش ها را جهت بيرس و اريعاب به
داور داخل و عا خارج اي دانشاا ارسال نماعد.
ماده  :2پژوهش های مصوب مياكز تحقيقات پس اي بيرس و تصوعب در شورای پژوهش پژوهشهد ميبوطه
جهت تصوعب نهائ و عقد قيارداد به شورای پژوهش دانشاا ارسال م گيدد.
ماده  :3پژوهش های بيش اي سقف مال تعيين شد بيای هي طيح پژوهش مصوب در مياكز ميبوطه پس اي
بيرس اوليه در واحدهای ذعيبط ،در شورای پژوهش دانشاا مورد بيرس قيار م گييد.
ماده  :4حداكثي طيح های تحقيقات و فنآوری همزمان بيای مجيی اول  4عنوان م باشد مشيوط بي اعنهه
طيح های قبل بي اساس جدول يمان بندی طيح ،در حال انجام باشد و در صورتيهه ،هي عك اي طيح های قبل
مجيی نسبت به جدول يمان بندی (گزارش  %05و عا گزارش نهاع ) تأخيي داشته باشد ،طيح بعدی بوسيله
شورای پژوهش دانشاا مورد بيرس قيار نم گييد.
تبصره :4-1حداكثي تعداد طيح های تحقيقات

و فنآوری همزمان بيای اعضاء تمام وقت مياكز

تحقيقات  0طيح م باشد.
تبصره :4-2تعداد طيحهای تحقيقات  HSRاعضاء هيأت علم جزء حداكثي تعداد طيحها در نظي گيفته
نم شود.
تبصره :4-3پاعان نامه های تحت راهنماع و مشاور اعضای محتيم هيئت علم مشمول سقف تعداد طيح
های تحقيقات نيستند.

تبصري  :4-4حداكثي تعداد طيحهای تحقيقات دانشجوع بيای اعضای هيات علم دانشاا  6عنوان بود و
جزء حداكثي تعداد طيحها در نظي گيفته نم شررود .مشرريوط بي اعنهه طيح های قبل بي اسرراس جدول يمان
بندی طيح ،در حال انجام باشد و در صورتيهه ،هي عك اي طيح های قبل مجيی نسبت به جدول يمان بندی
(گزارش  %05و عا گزارش نهاع ) تأخيي داشته باشد ،طيح بعدی بوسيله شورای پژوهش دانشاا مورد بيرس
قيار نم گييد.
تبصرره  :4-5حداكثي تعداد طيحهای تحقيقات دانشرجوع بيای دانشجوعان دانشاا بعنوان مجيی اول 2
عنوان م باشد.
ماده  :5پاعان نامه های تحصريتت تهميل ( كارشرناسر ارشرد ،دستياری پزشه  ،دستياری دندانپزشه )
دور  MPHو دكتيی حيفه ای داروسايی تا سقف  50/555/555رعال پس اي تصوعب در شورای تحصيتت
تهميل دانشهد ميبوطه جهت تصوعب نهاع به شورای پژوهش دانشاا ارسال م گيدد.
ماده  :6پاعان نامه های تحصرريتت تهميل ( دور  )PhDتا سررقف 055/555/555رعال پس اي تصرروعب در
شورای تحصيتت تهميل دانشهد ميبوطه جهت تصوعب نهاع به شورای پژوهش دانشاا ارسال م گيدد.
ماده  :7پاعان نامه های دكتيی حيفه ای پزشره و دندانپزشه تا سقف  04/555/555رعال پس اي تصوعب
در شورای پاعان نامه دانشهد ميبوطه جهت تصوعب نهاع به شورای پژوهش دانشاا ارسال م گيدد.
ماده  :8بيون د مورد انتظار اي هي پژوهش بي اسرراس ميزان هزعنه درخواسررت بيای انجام پيوژ تعيين و به
شيح جدول ذعل خواهد بود:
سطح
نمايه

رديف

بودجه طرح

0

بيش اي سيصد ميليون
رعال

سطح 0

2

نمايه ساز (نوع نمايه)

تعداد مقاالت

مجله
ISI( Web of Sciences), Medline/PubMed

به ايای هي عهصد
ميليون رعال عك
مقاله سطح عك

بيش اي دوعست
ميليون رعال ال
سيصد ميليون رعال

سطح 0

ISI( Web of Sciences), Medline/PubMed

دو

3

بيش ايعهصد و پنجا
ميليون رعال ال
دوعست ميليون رعال

سطح 0
سطح 2

ISI( Web of Sciences), Medline/Pubmed
+
Chemical Abstract ,Biosis, Embase , scopus
,current content

عك  +عك

4

عهصد ال عهصد و
پنجا ميليون رعال

سطح 0

ISI( Web of Sciences ,)Medline/Pubmed

عك

0

پنجا ميليون رعال ال
عهصد ميليون رعال

سطح 2

اناليس Scopus

عك

6

د ميليون رعال ال
پنجا ميليون رعال

سطح 3

مقاالت چاپ شد در مجتت اعندكس شد در ساعي نماعه
های تخصص بين الملل و مجتت علم  -پژوهش داخل

عك

تبصره  :8-1در كليه موارد فوق محقق م تواند اي ساعي نماعه ها استفاد و امتياي معادل ارائه نماعد بجز در
مواردی كه سرقف بودجه طيح اي عهصرد و پنجا ميليون رعال باالتي باشرد كه در اعن صورت ارائه حداقل عك
مقاله با نماعه سطح عك الزام است.
تبصرره  :8-2هزعنه های متعلقه به مواد غيي مصرريف اموال شررامل بيون د طيح تحقيقات نخواهد شررد.
هزعنه كيد اعن بودجه در اختيار معاونت تحقيقات و فناوری دانشرراا بود كه جهت خيعد تجهيزات مصرروب
طيح و با نظي مجيی طيح استفاد خواهد شد .ضمنا تجهيزات خيعداری شد با شمار اموال معاونت تحقيقات
و فناوری دانشاا در ميكز تحقيقات تصوعب كنند طيح بهار گيفته خواهد شد.
تبصررره :8-3ثبت اختياع حاصرررل اي طيح های تحقيقات فناورانه و پاعان نامه ها م تواند جاعازعن مقاله
سطح عك شود.
تبصرره  :8-4به منظور ارتقاء تحقيقات كيف و بيوندادهای حاصل اي طيح ،مجيعان م توانند اي الاوی يعي
بيای معادل سايی بيوندادهای طيح استفاد كنند:
رديف

تعهدات مجري (کميت مقاالت)

جايگزيني تعهدات

0

دو مقاله اسهوپوس

عك مقاله منتشي شد در چارک اول مجتت
نماعه اسهوپوس

2

ISI Web of Scienceدو مقاله

عك مقاله منتشي شد در چارک اول مجتت
ISI Web of Scienceنماعه

3

ISI Web of Scienceدو مقاله

عك مقاله منتشي شد در  05درصد بيتي
Citeمجتت هي رشته بياساس شاخص
در نماعه اسهوپوسScore

4

ISI Web of Scienceسه مقاله

عك مقاله منتشي شد در  05درصد اول رتبه
ISI Web of Scienceبندی مجتت نماعه

0

تعهدات ميبوط به ردعف  3جدول ماد 8

م تواند جاعازعن دو مقاله گيددQ1.هي مقاله

6

تعهدات ميبوط به ردعف  4جدول ماد 8

تعهد مقاله سطح عك م تواند جاعازعن عك
نماعه اسهوپوس گيددQ1.مقاله

تبصره  :8-5بيون د موردانتظار در مورد طيح های فناورانه ،با توجه به محصول محوربودن اعن طيح ها در
شورای فناوری متناسب با پيوپويال مصوب ،تعيين م گيدد.
ماده  :9پيداخت اعتبار پژوهش های مصوب شورای پژوهش دانشاا به شيح ذعل م باشد:
 05درصد اعتبار پس اي عقد قيارداد ،و پيداخت  %30در يمان ارائه گزارش نهائ و مستندات ميبوط
به  submitمقاله و  % 00باقيماند منوط به اعتم پذعيش ،عا اصل مقاله و عا مقاالت چاپ شد (بيابي با
تعهدات مجيی) و عا ارائه تأعيدعه نتيجه و بهارگييی محصول طيح تحقيقات اي مياج ذعنف (با تشخيص
معاونت تحقيقات و فناوری دانشاا ) و در صورت خيعد وساعل غييمصيف مندرج در پيش نوعس طيح ،ارائه
شمار پتک اموال مذكور به معاونت م باشد.

تبصرره  : 9-1در صرورتيهه هزعنه مواد مصيف و انجام آيماعشات تخصص طيح بيش اي  %05اوليه بودجه
طيح باشرد ،كل هزعنه مواد مصريف طيح تا سرقف  %85منوط به اراعه گزارش پيشريفت طيح  05درصد عا
فاكتور خيعد كل مواد مصيف (فصل دوم) قابل پيداخت م باشد.
تبصرره :9-2مجيی موظف اسرت ظيف مدت 36ما پس اي عقد قيارداد مدارک اعتم پذعيش عا اصل مقاله
چاپ شررد و عا نتيجه بيرس ر و بهارگييی محصررول طيح تحقيقات را اي مياج ذعنف اسررتعتم نمود و به
معاونت ارائه نماعد در غيي اعنصرورت پيوند طيح كامت بسرته ميايدد و به منزله تسوعه حساب نهائ خواهد
بود.
تبصرره :9-3نوعسرند مسئول مقاله باعست در قسمت تشهي و قدردان مقاله) (Acknowledgmentعا
 ،Fundingشررمار طيح و تامين كنند بودجه طيح ( معاونت تحقيقات و فناوری دانشرراا علوم پزشرره
همدان)را نيز قيد نماعد.
تبصره  :9-4در خصوص طيح های فناورانه ،تسوعه حساب كامل با توجه به تبصي  8-0انجام م پذعيد.
ماده  :11جهت تسرروعه حسرراب كليه طيح های تحقيقات  ،فناورانه و پاعان نامه ها اسررتفاد اي وابسررتا
سررايمان ) (Affiliationدانشرراا علوم پزشرره همدان الزام بود و طيح دهندگان حق چاپ مقاله ای با
آدرس دعايی نخواهند داشت ،ماي در مواردی كه طيح تحقيقات بصورت مشتيک انجام شد باشد.
تبصرره  :11-1وابستا سايمان

دانشاا علوم پزشه همدان باعست بيای مقاالت فارس ( دانشاا علوم

پزشررره همدان) و بيای مقاالت اناليسررر (Hamadan University of Medical Sciences,
) Hamadan, Iranم باشررد .رعاعت دقيق اعن آدرس الزام مباشررد و مقاالت خارج اي اعن آدرس مورد
قبول واق نم شود .جزئيات نحو درج وابستا سايمان در آعين نامه ميبوطه موجود است.
ماده  :11حداقل  %55اي كل پژوهش های ارائه شرد اي سروی دانشرهد ها ،مياكز تحقيقات  ،شورای، HSR
كميته تحقيقات دانشررجوع  EDC ،و واحدهای توسررعه تحقيقات بالين باعسررت در راسررتای اولوعت های
پژوهش دانشاا باشد.
ماده  : 12پيداخت هزعنههای خدمات تخصررصرر ( انجام آيماعشررات و تسررت های پاراكلينيك و ) ...در
صرورت بيابي بودن هزعنه ها صريفا در صرورت انجام در واحدهای تابعه دانشاا قابل پيداخت خواهد بود .در
صرورت عدم امهان انجام اعن خدمات در واحدهای تابعه دانشراا  ،با نظي شرورای پژوهشر دانشاا در مياكز
خصوص قابل انجام م باشند.
ماده  :13طيح های تحقيقات كارمندی تا سررقف  05/555/555رعال پس اي تصرروعب در شرروراهای ميبوطه،
جهت تصوعب نهاع به شورای پژوهش دانشاا ارسال م گيدد.
تبصره :13-1حداكثي تعداد طيحهای تحقيقات كارمندی و فناورانه بيای كارمندان دانشاا به عنوان مجيی
اول  2عنوان م باشد.

ماده  :14پاعان نامههای ميبوط به دانشجوعان شهيعه پيداي و بين الملل پس اي تصوعب در شورای تحصيتت
تهميل دانشرهد عا شرورای پاعان نامه ،جهت تعيين بودجه به شرورای تحصريتت تهميل شرعبه بين الملل
(پيدعس خودگيدان) ارسال و پس اي آن جهت تصوعب نهاع به شورای پژوهش دانشاا ارسال م گيدد.
ماده  :15متحظات ميبوط به سرقف بودجه طيح های تحقيقات به تفهيك فصرول هزعنه ها به شيح جدول
يعي خواهد بود:
نوع هزعنه
هزعنه های پيسنل
*
(فصل عك)
هزعنه های مواد مصيف
(فصل دوم)
هزعنه های غيي مصيف پاعان نامه
(فصل سوم)**

نوع طيح تحقيقات

سقف بودجه (متناسب با طيح)
رعال
صفي

پاعان نامه ها
ساعي انواع طيح های تحقيقات

45/555/555

انواع طيح های تحقيقات با
رعاعت سقف بودجه ای طيح

305/555/555

پاعان نامه با رعاعت سقف بودجه
ای طيح

25/555/555

*در موارد خاص هزعنه پيسنل ماياد بي  45/555/555رعال متناسب با طيح تحقيقات پس اي طيح در شورای
پژوهش دانشاا تصوعب م گيدد.
**هزعنه های غيي مصيف ماياد بي سقف  25/555/555رعال در شورای پژوهش دانشاا بيرس و تصوعب
خواهد شد.
ماده  :16در مورد تسوعه حساب مال پاعان نامه های عموم و كارشناس ارشد شامل  MPHتاسقف پنج
ميليون رعال (  0555555رعال) و پاعان نامه های دكتيی تخصص و دستياری وكليه طيح های هيات علم
شامل  HSRتا سقف د ميليون رعال (  05555555رعال) بدون ارائه فاكتور و صيفا با تائيد استاد راهنمای
پاعان نامه/مجيی طيح و معاونت پژوهش عا تحصيتت تهميل دانشهد ميبوطه انجام گييد.
شاعان ذكي است مدت يمان اجيای طيح و ارائه مدرک پذعيش مقاله مجموعا  3سال م باشد.
ماده  :17طيح ها و پاعان نامه هاع كه بودجه مواد غيي مصيف بيش اي  25ميليون رعال دارند ،اليم است قبل
اي تصوعب در شورای پژوهش  ،جهت بيرس تجهيزات به كميته تجهيزات ارسال گيدند.
ماده  :18در مواردی كه مجيی طيح بيش اي دو سال تاخيي در ارائه گزارش نهاع داشته باشد و پيش پيداخت
درعافت نهيد باشد ،معاونت تحقيقات و فناوری راسا و عهطيفه مجاي به مختومه كيدن طيح م باشد.

مالکيت معنوي:
ماده :19حق نشي و تهثيي پاعان نامه و درآمدهای حاصل اي آنها متعلق به دانشاا م باشد ول حقوق معنوی
پدعد آورندگان محفوظ خواهد بود.
ماده :21انتشار مقاله عا مقاالت مستخيج اي پاعاننامه به صورت چاپ در نشيعات علم و عا ارائه در مجام
علم باعد به نام دانشاا بود و با تاعيد استاد راهنمای اصل دانشجو و مسئول مهاتبات مقاله باشد .مسئوليت
علم مقاله مستخيج اي پاعان نامه و رساله به عهد اساتيد راهنما و دانشجو م باشد.
تبصره  :21-1در مقاالت كه پس اي دانش آموختا بصورت تيكيب اي اطتعات جدعد و نتاعج حاصل اي پاعان
نامه نيز منتشي م شود ،باعد نام دانشاا درج شود.
تبصره  :21-2در مورد طيح های تحقيقات دانشجوع  ،در صورت مشاركت دانشجو در نوشتن مقاله و تائيد
استاد راهنما ،عه اي دو نفي (دانشجو و استاد راهنما) بعنوان نوعسند اول و دعايی نوعسند مسئول باشد.
تيتيب نوعسندگان مقاالت مستخيج اي طيح های دانشجوع و پاعان نامه ها با تشخيص و نظي استاد راهنمای
اول تعيين م شود .انتشار مقاالت علم و ارائه ختصه مقاالت مستخيج اي طيح های دانشجوع و پاعان نامه
ها در كناي های علم توسط دانشجو فقط با نظي موافق استاد راهنما امهان پذعي خواهد بود در غيي اعنصورت
تخلف پژوهش محسوب م گيدد .ضمنا اسام كليه اساتيد راهنما ،مشاوران و مجيعان و همهاران اصل طيح
(درج شد در جدول ليست همهاران طيح كه در پيوپويال موجود م باشد) در تيكيب نوعسندگان لحاظ گيدد.
درخصوص طيح های تحقيقات هيات علم و طيح های  HSRتيتيب نوعسندگان مقاالت با نظي و تائيد مجيی
اول طيح و بي اساس ميزان مشاركت همهاران خواهد بود .ضمنا اسام كليه همهاران و مجيعان و مشاوران كه
در جدول ليست همهاران در پيوپويال آمد است در تيكيب نوعسندگان الزام است .چنانچه بي اساس نظي
مجيی اول طيح عه اي همهاران در انجام طيح مشاركت نداشته باشد باعد اي قبل با معاونت پژوهش دانشاا
مهاتبه و تائيد آن را درعافت نمود باشد.
تبصره  :21-3چنانچه اي پاعان نامه عا طيح تحقيقات بيش اي عك مقاله مستخيج شود ،در مقاله ای كه صيفاً
جهت دفاع دانشجو مورد استناد قيار م گييد ،تيتيب اسام شبيه به تبصي فوق الذكي و در ساعي مقاالت
تيتيب اسام به صتحدعد استاد راهنما خواهد بود.
ماده  :21انتشار كتاب و عا نيم افزار و عا آثار وعژ حاصل اي نتاعج پاعاننامه و طيح های تحقيقات

باعد با مجوي

كتب صادر اي معاونت تحقيقات و فن آوری دانشاا و بياساس آئين نامه های مصوب صورت پذعيد.
ماده  :22ثبت اختياع و تدوعن دانش فن و عا ارائه عافته ها در جشنوار های مل  ،منطقهای و بينالملل كه
حاصل نتاعج مستخيج اي پاعان نامه و تمام طيح های تحقيقات و فناورانه دانشاا باعد با هماهنا استاد
راهنما عا مجيی طيح اي طيعق معاونت تحقيقات و فن آوری دانشاا انجام گييد.
ماده  :23پيداخت پاداش مقاالت چاپ شد بياساس آئين نامه نشي آثار علم صورت م پذعيد.
تبصره  :23-1پاداش به مقاالت تعلق م گييد كه در سرال اريشياب دانشاا و عا عهسال قبل اي آن چاپ و
ارائه گيدند.

تبصره  :23-2مقاالت كه آدرس دانشاا علوم پزشه همدان به طور صحيح (دانشاا علوم پزشه همدان،
همدان ،اعيان) Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran. .در آن قيد
شد باشند ،اي پاداش ميبوطه بيخوردار م گيدند.
تبصرره  :23-3ميزان تخصريص پاداش چاپ مقاله در صورت كه نوعسند اول مقاله عضو هيأت علم و عا
كارمند دانشاا علوم پزشه همدان باشد ،بهصورت كامل تعلق م گييد و در صورتيهه نوعسند اول دانشجو
باشد پاداش مقاله به مسئول مقاله تعلق م گييد .اعن شياعط در رابطه با مقاالت كه مستخيج اي طيح عا پاعان
نامه نيستند ،منوط به موافقت كتب عضو هيئت علم كه اسم وی در تيتيب نوعسندگان دارای اولوعت است،
نيز مصررداق دارد .در صررورت كه نوعسررند اول و عا مسررئول مقاله اي سرراعي دانشررااهها باشررد بيای هي عك اي
نوعسرندگان كه محقق دانشراا علوم پزشه همدان باشد امتياي مقاله مطابق با تبصي های ذعل و بياساس
آعين نامه ارتقاء اعضاء هيأت علم محاسبه خواهد شد.
تبصره  :23-4پاداش مقاله به دانشجو در صورت تعلق م گييد كه مقاله ارائه شد مصوب ساعي دانشااهها و
مياكز تحقيقات باشررد و منتج اي طيح و عا پاعان نامه دانشرراا علوم پزشرره همدان نباشررد و مقاله با آدرس
دانشاا منتشي شد باشد.
تبصررره  : 23-5مقاالت كه مجتت آنها نماعه  PubMed , Scopus, ISI Web of Scienceباشررند،
امتياي ميبوطه در صرورت قابل محاسربه خواهد بود كه ختصره مقاالت و وابسرتا سرايمان نوعسندگان در
پاعاا های مذكور قابل بايعاب و مشاهد باشد.
تبصره  :23-6نحو محاسبه امتياي مقاالت در نشيعات بين الملل به شيح ذعل م باشد:
الف) مقاالت نماعه شرد در  ISI Web of Scienceبه يبان اناليسر ( 20امتياي)  ،به يبان فارس (25
امتياي) و  20 ( Medline, PubMedامتياي)
* به مقاالت چاپ شد در مجتت نماعه شد در  ISIدارای ) ، Impact Factor (IFپنج ( )0بيابي مقدار
 IFبه امتياي فوق اضافه م شود.
** در صورتيهه مقاالت با مشاركت بيش اي  05نوعسند و دارای مشاركت بين الملل در مجتت  25درصد
بيتي نماعه  ISIبه چاپ م رسند امتياي يعي نيز به مجموع نهاع امتيايات كسب شد اضافه شود.
صدک مجله در ISI
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*** مقاالت با مشراركت بيش اي  055نوعسرند اي عك پنجم پاداش مقاالت چاپ شد بيخوردار خواهند
شد.

ب) مقاالت نماعه شد در  Scopusبه يبان اناليس و فارس ( 25امتياي )
*به مقاالت چاپ شد در چارک اول ( 2 )Quarter 1=Q1امتياي به امتياي فوق اضافه م گيدد.
ج) به مقاالت چاپ شرد در مجتت دانشاا كه دارای نماعه نم باشند ( 0امتياي) تعلق خواهد گيفت .به
مقاالت چاپ شد در مجتت اناليس يبان دانشاا ( 05امتياي) كه دارای نماعه نم باشند،
تبصره  :23-7در صورت كه مقاله در مجتت با نماعه  ISI Web of Scienceو  PubMedو Scopus
چاپ شرد باشرد و دارای همهار نوعسند با آدرس خارج اي كشور ( )Affiliationباشد ،امتياي آن در ضيعب
 0/2ضيب م شود.
تبصرره  :23-8معادل تعداد استنادات عهسال ميتدی گذشته محقق در پاعاا استنادی  Scopusدر يمان
بيرسر مقاله ،در صرورت كه مقاله نماعه  ISI Web of Scienceو  PubMedو  Scopusداشته باشد،
به ايای هي استناد ( 5/2دودهم) امتياي به سي جم امتيايات پاداش مقاله اضافه م شود.
تبصرره  :23-9به ايای هي  Citationدر مقاله ارائه شد با آدرس دانشاا علوم پزشه همدان ،در صورت
كه مقاله نماعه  ISI Web of Scienceو  PubMedو  Scopusداشرته باشد 5/20 ،امتياي و حداكثي تا
 0/20امتياي به سرقف امتياي پاداش مقاله اضرافه م شود (.حداكثي  4مورد خود استنادی مشمول اعن امتياي
خواهد بود) نوعسند موظف است رفيانس های موجود را هاعتعت كند.
تبصرره  :23-11مجموع امتيايات تبصرري 23-5و تبصرري  23-8حداكثي تا سررقف  05امتياي و صرريفا جهت
مقاالت بانماعه ISI Web of Scienceو  PubMedو  Scopusقابل محاسبه م باشد.
تبصره  :23-11اسرتفاد اي امتيايات تبصي 23-5و تبصي  23-8منوط به سابقه خدمت حداقل عك سال در
دانشاا علوم پزشه همدان خواهد بود.
تبصرره  :23-12افيادی كه در يمان بيرسر مقاالت ارتباط سايمان آنها با دانشاا قط شد باشد  ،تبصي
23-5و تبصي  23-8در امتياي بندی نهاع لحاظ نخواهد شد.
تبصرري :23-03تعداد مقاالت فيد در عك شررمار مجله (به وعژ در مجتت نماعه شررد در ISI Web of
 )Scienceبيش اي عك مقاله و همين طور در هي سال در عك مجله عموم بيش اي دو مقاله نباشد.
تبصره  :23-14تشوعق چاپ مقاالت در صورت وجود اعتبار پيداخت خواهد شد و هي عك امتياي معادل 055
هزار رعال محاسبه م گيدد.
انواع مقاالت و امتياي آن:
الف) ( case study / Original articleمطابق با امتيايات كامل تبصي های  23-6ال )23-05
ب) امتيراي مقراالت  Review articleدر مجتت دارای نمراعه  ISI Web of Scienceو PubMed
و Scopusپس اي محاسبه (مطابق با امتيايات كامل تبصي های  23-6ال  )23-05در صورتيهه سه مورد اي
رفينس های ارائه شد به مقاالت محقق باشد ،درضيعب 0/3ضيب م گيدد.
ج) ( Case report / Research letterمطابق با عك سوم امتيايات كامل تبصي های  23-6ال )23-05
د ) Brief /Short communication / Brief communication / Rapid communication
( report Hypothesis/مطابق با عك دوم امتيايات كامل تبصي های  23-6ال )23-05

ه ) ( correspondence / Editorial / Letter to editorمطابق با عك چهارم امتيايات كامل تبصرري
های  23-6ال )23-05
* تعداد اعن نوع مقاالت عك فيد نباعد بيش اي  25درصد كل مقاالت وی در عهسال باشد.
تبصره  :23-15به ختصه مقاالت ارائه شد در كناي ها و سمينارها كه بصورت  Conference paperدر
پاعاا  Scopusعا به صورت Proceeding/Abstract meetingدر پاعاا  ISI Web of Scienceبه
چاپ م رسند ،معادل عك چهارم مقاله پژوهش (  ) Original articleامتياي تعلق م گييد.
تبصره  :23-16به مقاالت كه در وعژ نامه مجتت دارای نماعه  ISI Web of Scienceو PubMed
و  Scopusبا عنوان  Supplementaryچاپ م شوند ،منوط به بايعاب آن در نماعه ساي ميبوطه معادل
عك دوم مقاله پژوهش (  ) Original articleامتياي تعلق م گييد.
تبصره  :23-17پيداخت پاداش چاپ مقاله به مقاالت تعلق خواهد گيفت كه بياساس عك پژوهش مصوب
(طيح تحقيقات  /پاعان نامه) انجام شد و مصوبه و كد اختصاص اختق را درعافت نمود باشند .مقاالت نظيی
مانند نامه به سيدبيي ،كامنتيی ،ميورنظام مند و غيي نظامند و گزارش موارد اي شمول اعن تبصي مجزا است.
تبصره  :23-18پيداخت پاداش چاپ مقاله به كاركنان رسم و پيمان و قياردادی (غيي هيئت علم ) مطابق
دستورالعمل بيابي اعضاء هيئت علم بتمان م باشد.
تبصره  :23-19در صورتيهه نفي اول اي ساعي دانشاا ها و عضو هيأت علم همدان با عنوان نوعسند مسئول
مقاله باشد  %055امتياي نفي اول به آن تعلق م گييد.
ماده  :24پاداش ثبت اختياع به شيط رعاعت مالهيت فهيی به صورت يعي محاسبه و پيداخت م گيدد:
الف) ثبت اختياع داخل منتج اي طيح های مصوب درحوي معاونت تحقيقات و فناوری دانشاا معادل امتياي
عك مقاله با درجه Scopus
ب) ثبت اختياع بين الملل منتج اي طيح های مصوب درحوي معاونت تحقيقات و فناوری دانشاا معادل
امتياي عك مقاله با درجه ISI
ماده  :25پذعيش و تصوعب طيح های تحقيقات اعضای هيئت علم مشمول طيح تعهد خدمت ،منوط به
باق ماندن حداقل  6ما اي انجام تعهدات خدمت مجيی است و پس اي تائيد توسط شوراهای پژوهش دانشهد
و ميكز تحقيقات بتمان است.
ماده  :26پاداش داوری مقاالت مجتت مصوب دانشاا  ،پس اي انتشار مجله و تائيد سيدبيي مجله بيای مقاالت
اناليس به ميزان  0/055/555رعال و مقاالت فارس به ميزان  505/555رعال قابل پيداخت خواهد بود.
ماده  :27در صورت نياي به تغيييات مجدد در مفاد اعن آعين نامه ،هيئت رئيسه دانشاا مجوي صدور تائيدعه
را خواهد داشت.

دستورالعمل پرداخت حق الزحمه هزينه پرسنلي تحقيقاتي به اعضاي هيات علمي و غير هيات
علمي و دانشجوئي دانشگاه
وضعيت اشتغال

اعضای هيئت علم

ميتبه علم /سطح تحصيتت

*

استاد

255/555

دانشيار

085/555

استادعار

005/555

ميب
پژوهشايان غيي هيئت
علم

دانشجوعان

مبلغ حق الزحمه ساعت
(رعال)

025/555

فارغ التحصيتن  PhDو متخصص

055/555

كارشناس ارشد

85/555

كارشناس

65/555

كاردان

05/555

دانشجوعان دور  PhDو دستياری

85/555

دانشجوعان دور كارشناس ارشد و
دكتيای عموم

65/555

دانشجوعان دور كارشناس

05/555

.

*سقف تعداد ساعت هي عضو هيات علم در طيح تحقيقات  055ساعت است.
اعن آعين نامه در بيستمين جلسه هيأت رئيسه دانشاا مورخ  0338/00/06به تصوعب رسيد و اي تارعخ
 0338/00/26اليم اجياست.
*بديهي است کليه آييننامههاي مغاير با اين آيين نامه کان لم يکن تلقي ميگردد.

