بسمه تعالي
شیوه نامه تشويق چاپ مقاالت علمی در مجالت معتبر
با اندیشه ایجاد بستر مناسب برای بهبود عملکرد پژوهشي و افزایش سطح کیفي و کمي تولید علم پژوهشگران ،معاونت
تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهید صدوقي یزد با توجه به بیانیه مأموریت سازماني
خود چاپ مقاالت علمي در مجالت معتبر خارجي و داخلي را بشرح زیر مورد تشویق مالي قرار ميدهد:
ماده  :1تسهیالت زیر به مقاالتي تعلق ميگیرد که حداکثر یکسال از تاریخ چاپ آن گذشته باشد.
ماده  :2پاداش چاپ مقاالت به عضو هیأت علمي ،کارمند ،دانشجو و بازنشسته ی دانشگاه ،در صورتي قابل پرداخت است که
نام دانشگاه علوم پزشکي شهید صدوقي یزد را به عنوان اولین وابستگي سازماني خود ذکر کرده باشد.
ماده  :3به ازای هر مقاله مبلغ پاداش فقط یک بار و فقط به یکي از نویسندگان آن پرداخت مي شود و وی ملزم است تا این
مبلغ را به نحو شایسته بین سایر نویسندگان (در صورت وجود) تقسیم کند.
ماده  :4میزان پاداش پرداختي به مقاالت انگلیسي و فارسي بر حسب بانک اطالعاتي که مقاله در آن نمایه شده باشد طبق
جدول شماره یک تعیین ميگردد.
جدول شماره یک :میزان پاداش پرداختي به مقاالت انگلیسي و فارسي بر اساس نوع نمایه
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تبصره  :1مالك عمل ،وجود مقاله در بانک اطالعاتي یاد شده و یا فهرست شدن مجله در یکسال قبل از تاریخ چاپ
مقاله در آن بانک اطالعاتي ميباشد .صرف ادعای مجله در این مورد مالك نمي باشد .ارائه مستندات مربوطه در این
خصوص بعهده متقاضي ميباشد و پرداخت تشویقي ،منوط به ثبت مقاله در سامانه امور پژوهشي است.
تبصره  :2در مورد مقاالت پژوهشي که در  ISI Web of Scienceنمایه مي شوند ،بر اساس آخرین ضریب تاثیر
) (Impact Factorمجله مورد نظر ،مبلغي بر اساس فرمول زیر به مبالغ مندرج در جدول شماره یک اضافه
میگردد:

 x 4......ضریب تاثیر = مبلغ اضافه (ریال)

مالك عمل در این خصوص ،آخرین لیست منتشر شده توسط شرکت  Thomsonیا مراجع رسمي خارجي یا داخلي
مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي ميباشد.
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تبصره  :3به مقاالت پژوهشي چاپ شده در مجله  Natureیا مجله  Scienceمبلغ ( 5.0...0...پنجاه میلیون)
ریال تعلق مي گیرد .به سایر انواع مقاالت )…  (Letter, Brief Report, Short Communication,که در هر
یک از این دو مجله به چاپ رسیده باشند ( 50...0...پنج میلیون) ریال تعلق ميگیرد.
تبصره  :4خالصه مقاالت ارائه شده در همایشهای داخلي یا خارجي که در بانکهای اطالعاتي فوق نمایه شده باشند
مشمول این پاداش نميباشند.
تبصره :5پاداش چاپ مقاالت منتشرشده در مجالت داخل کشور اعم از انگلیسي و فارسي ،در صورتي قابل پرداخت
است که مجالت مذکور دارای رتبه علمي-پژوهشي در یکي از کمیسیون های نشریات کشوری اعم از وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکي یا وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری و یا کمیسیون بررسي و تأیید مجالت علمي دانشگاه آزاد
اسالمي باشد.
تبصره :6به مقاالت حاصل از طرحهای ارتباط با صنعت ،ضریب  105اختصاص یابد.
ماده  :5مبلغ پاداش چاپ ،بر حسب ردیف نویسندگي ،بسته به شرایط مندرج در بندهای زیر قابل پرداخت است:
بند  :1-5در صورتیکه نویسنده اول مقاله ،نام دانشگاه را به عنوان وابستگي سازماني خود ذکر کرده باشد مبلغ پاداش مطابق
جدول شماره یک محاسبه و به وی تعلق مي گیرد.
بند  :2-5در صورتي که نویسنده اول مقاله ،نام دانشگاه را بعنوان وابستگي سازماني خود ذکر نکرده باشد ولي نویسنده مسئول
مقاله ،نام دانشگاه را بعنوان وابستگي سازماني خود ذکر کرده باشد؛ مبلغ پاداش مطابق جدول شماره یک محاسبه و به
نویسنده مسئول مقاله تعلق مي گیرد.
بند  :3-5در صورتي که نویسنده اول و نویسنده مسئول مقاله ،هیچ یک نام دانشگاه را بعنوان وابستگي سازماني خود ذکر
نکرده باشند مبلغ پاداش به اولین فرد در ردیف نویسندگان و مطابق جدول شماره دو پرداخت خواهد شد.
جدول شماره دو ( :موضوع بند )3-5
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ماده  :6هر سال در چهارنوبت (هر فصل) مقاالت دریافت شده بررسي ميگردند.
ماده  :7تشخیص شمول موارد یاد شده از نظر نمایه شدن مقاله یا مجله در بانک اطالعاتي مورد نظر ،با تأیید کارشناسان حوزه
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه است.
ماده  :8تصمیم گیری در خصوص سایر موارد پیش بیني نشده به عهده معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ميباشد.
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