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يكصد و هفتاد و سومین جلسهی شورای پژوهشي مرکزی دانشگاه (مورخ ) 1930/11/02
 .1مقرر گردید پرداخت کمک هزینهی شرکت در کنگرههای خارجی اعضای هیأت علمی و
پژوهشگران به شرح زیر انجام گیرد:
الف -سخنران مدعو (ایندکسشده در )ISIدر صورت عدم حمایت از طرف کنگره

 11/000/000ریال

ب -سخنران مدعو در صورت حمایت کامل از طرف کنگره

 1/000/000ریال

ج -ارائهی مقاله بصورت سخنرانی (ایندکسشده در )ISI

 10/000/000ریال

د -ارائهی مقاله بصورت سخنرانی (ایندکسنشده)

 7/000/000ریال

ه-ارائه مقاله بصورت پوستر (ایندکسشده در )ISI

 1/000/000ریال

ی -ارائهی مقاله بهصورت پوستر (ایندکسنشده)

 1/100/000ریال

 تبصره :سقف دفعات شرکت در کنگرههای خارجی به ازای هر عضو هیأت علمی  2بار در
سال میباشد و درخواست بیش از  2بار منوط به تصمیم شورای پژوهشی خواهد بود.
***

 .2مقرر گردید پرداخت کمک هزینه شرکت در کنگرههای داخلی اعضای هیأت علمی و
پژوهشگران به شرح زیر انجام گیرد:
 .1بینالمللی:
الف -سخنران مدعو

 1/000/000ریال

ب -ارائهی مقاله بصورت سخنرانی (ایندکسشده در )ISI

 3/000/000ریال

ج -ارائهی مقاله بصورت سخنرانی (ایندکسنشده)

2/210/000ریال

د -ارائهی مقاله به صورت پوستر (ایندکسشده در )ISI

2/000/000ریال

د -ارائهی مقاله به صورت پوستر (ایندکسنشده)

 100/000ریال

 .2غیربینالمللی:
الف -ارائهی مقاله به صورت سخنرانی (ایندکسنشده)

 100/000ریال

ب -ارائهی مقاله به صورت پوستر (ایندکسنشده)

 100/000ریال

 تبصره  :1بینالمللی بودن کنگره با ارائهی مصوبهی هیأت وزیران قابلقبول میباشد.
***

 .3مقرر گردید پرداخت کمک هزینه شرکت در کنگره¬های خارجی دانشجویان به شرح زیر
انجام گیرد:
الف -ارائهی مقاله به صورت سخنرانی (ایندکسشده در )ISI

 7/000/000ریال

ب -ارائهی مقاله به صورت سخنرانی (ایندکسنشده)

 1/000/000ریال

ج -ارائهی مقاله به صورت پوستر (ایندکسشده در )ISI

 4/000/000ریال

د -ارائهی مقاله به صورت پوستر (ایندکسنشده)

 1/200/000ریال

تعداد دفعات شرکت در کنگرههای خارجی برای دانشجویان:
کاردانی و کارشناسی

 1بار در سال

دکترای حرفهای و تحصیالت تکمیلی

 2بار در سال

تبصره :منظور از تحصیالت تکمیلی ،مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی ( )PhDمیباشد.
***
 .4مقرر گردید پرداخت کمک هزینه شرکت در کنگرههای داخلی دانشجویان به شرح زیر انجام
گیرد:
 .1بینالمللی:
 الف -غیردانشجویی:
الف -ارائهی مقاله بهصورت سخنرانی

 2/000/000ریال

ب -ارائهی مقاله بهصورت پوستر

 1/000/000ریال

 ب -دانشجویی:
الف -ارائهی مقاله بهصورت سخنرانی
ب -ارائهی مقاله بهصورت پوستر

 1/000/000ریال
 100/000ریال

 .2غیربینالمللی:
 الف -غیردانشجویی:
الف -ارائهی مقاله بهصورت سخنرانی

 710/000ریال

ب -ارائهی مقاله بهصورت پوستر

 100/000ریال

 ب -دانشجویی:
الف -ارائهی مقاله بهصورت سخنرانی

 100/000ریال

ب -ارائهی مقاله بهصورت پوستر

 400/000ریال

 تبصره :تعداد دفعات شرکت در همایشهای داخلی برای دانشجویان با پرداخت تشویقی در
هر نیم سال دو بار میباشد.
 تبصره  :1در صورت ارائهی بیش از یک مقاله در هر کنگره به هر یک از صورتهای فوق،
به ازای هر مقالهی اضافه در کنگره های خارجی یا داخلی ،معادل  30درصد از تشویقی
مقاله با امتیاز باالتر پرداخت میگردد.
 تبصره  :2درصورت عدم ارائه گواهی حضور توسط پژوهشگر و درصورت ارائه سایر
مستندات %20 ،مبالغ تشویقی مندرج در بندهای فوق پرداخت خواهد شد.
***
 .1مقرر گردید پرداخت تشویقی مقاالت چاپشده به شرح زیر انجام گیرد:
الف – برای مقاالت چاپشده در مجالتی که در  PubMed/ Medlineو  ISIایندکس میشوند مبلغ
 10/000/000ریال بهعنوان تشویقی پرداخت گردد.
ب – برای مقاالت چاپ شده در مجالتی که در Scopus, Chemical Abstract, Embase,

 Biological Abstractایندکس میشوند مبلغ  6/000/000ریال بعنوان تشویقی پرداخت گردد.
ج – برای مقاالت چاپشده در مجالتی که در  ISC ،Copernicusو سایر ایندکسها ،ایندکس می-
شوند مبلغ  4/000/000ریال بهعنوان تشویقی پرداخت گردد.
د -برای مقاالت چاپشده در مجالت ایندکسنشده مبلغ  1/100/000ریال بهعنوان تشویقی
پرداخت گردد.
 تبصره  :1بازهی زمانی قابل قبول جهت پرداخت تشویقی سال  1313درخصوص مقاالت
خارجی از اول آوریل  2014لغایت پایان مارس  2011و درمورد مقاالت داخلی ،از اول
فروردین ماه لغایت پایان اسفند ماه  1313میباشد.
 تبصره  :2برای مقاالت چاپشده در مجالتی که در  ISIایندکس میشوند به ازای هر IF

مبلغ  1/100/000ریال به مبلغ تشویقی اضافه خواهد شد.
 تبصره  :3مقاالت مربوط به بازهی زمانی پائیز و زمستان سال  1313در مجالت داخلی
مصوب دارای تأخیر چاپ ،مشروط به ارائهی نامهی تأخیر چاپ آن مجله قابل پذیرش می-
باشد.

 تبصره  :4مقاالت مربوط به دو ماهنامهی مارس -آوریل  2011طبق آییننامهی سال 13
قابل قبول نبوده و تشویقی آن مطابق با آییننامهی سال  14محاسبه خواهد گردید.
همچنین مقاالت مربوط به دو ماهنامهی مارس -آوریل  2014قابل قبول میباشند.
 تبصره  :1مقاالت در مرحله  Epub ،in pressو مقاالت  publish onlineبه استثناء مقاالت
مجالتی که ماهیتاً بهصورت الکترونیکی ( )onlineمنتشر میشوند و مقاالت مجالتی که
قبل از چاپ در یکی از ایندکسهای سطح یک و دو و سه ایندکس شده باشند ،غیرقابل
قبول میباشند.
 تبصره  :6مقاالت  editorial material ،editorial ،author replyدر مجالت غیر  ISIو

 PubMedغیرقابلقبول میباشند.
 تبصره  :7به ازای رفرنسدهی به مقاالت خود و سایر همکاران دانشگاه (که وابستگی
سازمانی دانشگاه در آن ذکر شده باشد) تا سقف  %20تشویقی به تشویقی بندهای الف تا
د افزوده میگردد (به ازای هر خود ارجاعی  %1افزایش و به ازای هر ارجاع به سایر مقاالت
دانشگاه  %2افزایش) .این امر باید توسط خود درخواستدهنده اظهار شود.
 تبصره  :8مبلغ تشویقی براساس امتیازی که در ارزشیابی پژوهشی برای نویسندگان مقاله
محاسبه میگردد ،پرداخت خواهد شد .یعنی به نفر اول و مسئول  %100و نفر دوم به بعد
 %70مبلغ تشویقی پرداخت میگردد.
 تبصره  :1در صورتیکه نویسندهی اول و نویسندهی مسئول هر دو وابستگی سازمانی
دانشگاه را قید کرده باشند ،مبلغ تشویقی به نویسندهی مسئول پرداخت میگردد.
 تبصره  :10میزان تشویقی بر اساس امتیازی که در ارزشیابی پژوهشی برای انواع مقاالت
محاسبه میگردد ،به شرح زیر پرداخت میشود:
انواع مقاالت و تشویقی آنها:
 : Original article امتیاز کامل
 : Economical Review/Review article امتیاز کامل
تبصره :تشویقی مقاالت  Review articleفقط درخصوص مجالت نمایه شده در  PubMed/ISIدر
عدد  1/4ضرب خواهد شد.
 :Research Letter/Case Report یک سوم میزان تشویقی
 :Short Or Brief Communication/Rapid Communication/Brief Report یک دوم
میزان تشویقی
 editorial ،author reply و  : Letter to Editorیک چهارم میزان تشویقی
 تبصره  :11در صورتیکه مقاله  editorialدر مجالت نمایهشده در  PubMed/ISIمنتشر
شود ،معادل یک دوم تشویقی را دریافت میکند.

 تبصره  :12موارد  proceedings ،abstract meetingو  supplementهای مجالت که مقاالت
مربوط به کنگرهها را چاپ نمودهاند بهعنوان مقاله قابل قبول نبوده و مبلغ تشویقی آن
مطابق با همایش محاسبه میگردد.
 تبصره  :13آییننامهی تشویقی مقاالت برای پژوهشگران ،اعضای هیأت علمی و
دانشجویان یکسان میباشد.
 تبصره  :14مقاالت مستخرج از پایاننامهها به شرط رعایت بندهای آییننامهی حمایت
پژوهشی از پایاننامهها 10 ،تا  20درصد بیشتر تشویقی دریافت میکنند.
 تبصره  :11مقاالت مستخرج از طرحهای  rapid trackبه شرط رعایت بندهای آییننامهی
 20 ،Rapid Trackتا  40درصد بیشتر تشویقی دریافت میکنند.
***

يكصد و هفتاد وهفتمین جلسهی شورای پژوهشي مرکزی دانشگاه (مورخ )1939/7/3
بند :27

طبق مصوبات جلسه ی هیات تحریریهی مجلهی " Health, Spirituality & Medical
 "Ethicsمرکز تحقیقات طب و دین در تاریخ  ،1313/3/8مقرر گردید تا زمان اخذ رتبهی
علمی -پژوهشی ،به کلیهی نویسندگان مسئول_ با هر تعلق سازمانی _ مقاالت چاپ شده در
شمارههای  1تا  3مجله  ،مبلغ  2،000،000ریال و شماره های  4به بعد مبلغ 3،000،000ریال ،به
عنوان تشویقی تعلق گیرد.
***
يكصد و هشتادمین جلسهی شورای پژوهشي مرکزی دانشگاه (مورخ )1939/12/92

بند 82

با استناد به بند  1-18آیین نامه ارزشیابی عملکرد فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها و دانشکده
های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی کشور در سال  ،1313در خصوص مقاالت مشترک
با سایر کشورها (مقاالتی که با همکاری پژوهشگرانی از یک یا چند کشور نوشته شده است) مقرر
گردید امتیاز مقاله جهت تخصیص تشویقی در ضریب  1/21ضرب گردد.
***

يكصد و هشتاد و دومین جلسهی شورای پژوهشي مرکزی دانشگاه (مورخ )1931/1/02

بند 53

مقرر شد آییننامه تشویقی مقاالت با عطف به دستور وزارت مطبوع در سال جاری به شرح
ذیل تغییر یابد:
ردیف

نام بانک اطالعاتی

سطح (نوع) بانکهای اطالعاتی

میزان تشویقی (ریال)

1

ISI Web of Science

نوع 1

)IF×1/300/000(+10/000/000

8

Medline/PubMed

نوع 8

10/000/000

5

Scopus

نوع 5

6/000/000

4

Chemical Abstract, Embase,
Biological Abstract,
PsychInfo,
CINAHL,
Current Contents

نوع 4

3/000/000

3

 ISC, Copernicusو سایر

نوع 3

4/000/000

6

ایندکسنشده

-

1/300/000

پایان

