»آیین نامه حق التحریر مقاالت«

همگام با روند رو به رشد تولیدات علمی در حوزه ی علوم پزشکی و ضرورت سنجش و ارزیابی تولیدات علمی ،معاونت توسعه
تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی بهبهان به منظور ترغیب و تشویق پژوهشگران ارجمند به پژوهش و انتشار مقاله ،و در
راستای ارتقاء سطح کیفی و کمی فعالیت های پژوهشی ،جایزه ای در قالب آیین نامه تشویقی مقاالت به شرح زیر ارائه می نماید:
 -1جایزه به نویسندگانی تعلق می گیرد که از شاغلین این دانشکده (اعم از اعضای هیأت علمی ،دانشجویان و کارشناشان ،شاغل و
بازنشسته) باشند و یکی از واحدهای تابع این دانشکده را به عنوان آدرس خود در مقاله ذکر کرده باشند .شایان ذکر است که
آدرس صحیح انگلیسی دانشکده به شکل زیر میباشد.به عنوان مثال:
1- Behbahan Faculty of Medical Sciences, Behbahan, Iran
 برای مقاالت مستخرج از طرح های مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی ،آدرس دانشجو باید به صورت ذیل ذکر شودStudent Research Committee, Behbahan Faculty of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
تبصره :در صورتی که هریک از نویسندگان مقاله ،نشانی سازمانی دانشکده علوم پزشکی اهواز را دقیقا به شکل فوق ننویسند از دریافت جایزه
انتشار مقاله محروم می شوند.
 -2جایزه به نویسنده مسئول هر مقاله که رابطه استخدامی با این دانشکده داشته باشد ،پرداخت می شود .نویسنده جهت دریافت تشویق مقاله
باید مقاله خود را از طریق سامانه ای که از طرف دانشکده برای این منظور معرفی شده ثبت و ارسال نماید.
تبصره :اگر یکی از نویسنده ها غیر از نویسنده مسئول در خواست تشویقی نماید،الزم است موافقت کتبی نویسنده مسئول دارای رابطه
استخدامی با دانشکده را ارائه کند.
 -3مهلت ثبت مقاالت منتشر شده در هر سال میالدی حداکثر تا تاریخ 33ژوئن ( 9تیر ماه) سال بعد می باشد .بدیهی است به مقاالتی که پس
از این تاریخ ارسال شوند تشویقی تعلق نمی گیرد.
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 -4سهم هرکدام از نویسنده گان مقاله بر اساس جدول شماره  3محاسبه شده و به افراد واجد شرایط پرداخت می شود .مسئولیت توزیع
تشویقی مقاله بین نویسنه گان بر عهده فرد دریافت کننده است.
 -5در صورتی که نویسنده اول یا نویسنده مسئول جزء پژوهشگران این دانشکده باشند جایزه کامل طبق مفاد این آیین نامه بین نویسندگان
دانشکده علوم پزشکی بهبهان تقسیم می شود .در مورد مقاالت مشترک با نویسندگان سایر دانشکده های داخل کشور (نویسنده اول یا مسئول
وابستگی سازمانی به دانشکده علوم پزشکی بهبهان نداشته باشند) 55 ،درصد تشویقی به نویسند گان تابع این دانشکده پرداخت می شود.
نویسنده مشمول دریافت جایزه ،اولین نویسنده ای است که در مقاله ،آدرس دانشکده علوم پزشکی بهبهان را به درستی ذکر کرده باشد.
واگذاری این نقش به یکی از سایر نویسنگان این دانشکده بالمانع است.
 -6مقاالت مشترک بین المللی :در خصوص مقاالت مشترک پژوهشگران این دانشکده با نویسندگانی از دانشکده های معتبر خارج از کشور:
الف :اگر نویسنده اول یا مسئول از دانشکده علوم پزشکی بهبهان باشد کل مبلغ جایزه به اضافه بیست درصد طبق آیین نامه به نویسنده (گان)
دانشکده علوم پزشکی بهبهان تعلق می گیرد.
ب :اگر نویسنده اول یا مسئول از دانشکده علوم پزشکی بهبهان نباشد٪ 55.مبلغ جایزه طبق آیین نامه به نویسنده (گان (دانشکده علوم
پزشکی بهبهان تعلق می گیرد.
 -5جایزه طبق جدول شماره  1به مقاالت چاپ شده در مجالت با نمایه  Scopusیا باالتر تعلق می گیرد..
تبصره :در مورد مقاالت چاپ شده در سایر نمایه ها فقط در صورتی که مقاله حاصل طرح های تحقیقاتی مصوب دانشجویی غیر پایان نامه ای
باشد به شرط آدرس دهی صحیح جایزه تعلق می گیرد.
 -8برای مقاالت مستخرج از طرح های تحقیقاتی مصوب معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده ،در قسمت تقدیر و تشکر
)،(Acknowledgementشماره طرح باید قید شود و در خصوص پایان نامه های دانشجویی عالوه بر ذکر شماره طرح ،بیان شود که مقاله
حاصل پایان نامه دانشجویی (با نام ذکر نام دانشجو) می باشد .در غیر اینصورت  ٪ 33مبلغ تشویقی کسر می گردد.
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 -9مالک سنجش نمایه شدن ،مشاهده مقاله مورد نظر در نمایه های یاد شده است و نمایه شدن مجله در این مورد کافی نیست .ضمنا در
هنگام ثبت در سامانه ،مقاله باید چاپ نهایی شده و شماره صفحه داشته باشد .در مورد مجالت منحصرا الکترونیکی ،مقاله ای نهایی تلقی می
شود که دارای شماره شناسایی ) (ID Articleباشد.
 -13ضرایب افزاینده تشویقی :به منظور تشویق پژوهشگران دانشکده به انتشار مقاالت در مجالت سطح علمی باالتر ،موارد زیر به عنوان ضریب
افزاینده تشویقی مقاله در نظر گرفته می شود :
الف SNIP -مبلغ  4555555ریال در شاخص مجله ضرب می شود .مالک تعیین  SNIPآخرین گزارش اعالم شده پایگاه  Scopusدر زمان
انتشار مقاله استwww.Scopus.com .
ب :IF -در صورتی که مجله ای در  ISI Web of Scienceنمایه شود ،ولی  SNIPنداشته باشد ،مبلغ  1500000ریال در  IFضرب شده و
به مبلغ پایه اضافه می شود IF .مجالت از پایگاه  Journal Citation Reportاستخراج و بر اساس آخرین گزارش این پایگاه در زمان انتشار
مقاله محاسبه می شودhttps// jcr.incites.thomsonreuters.com.
ج -مجالت : Q1به آن دسته از مقاالتی که در مجالت  Q1منتشر می شوند ،مبلغ  3555555ریال به مبلغ پایه اضافه می شود.
د -در مورد هر مقاله ،باالترین مبلغ کسب شده بر اساس ضرایب فوق ،مبنای محاسبه و پرداخت خواهد بود.
 -11پرداخت هزینه چاپ مقاله در مجالت علمی غیر رایگان :در قبال مدرک پرداخت وجه تا حداکثر مبلغ چهل میلیون ریال برای مجالت Q1
یا با  IFباالتر از  2و حداکثر بیست میلیون ریال برای مجالت با  IFباالتر از 1تا  2قابل پرداخت است.
 -12به مقاالت چاپ شده در مجالت فاقد اعتبار در زمان چاپ ،با کیفیت پایین ،عدم رعایت اصول اخالق در پژوهش یا انتشار مقاالت تکراری
جایزه تعلق نمی گیرد و اگر پرداختی انجام شده باشد ،دریافت کننده آن موظف به عودت کل مبلغ پرداختی خواهد بود .اعتراض نویسندگان
اینگونه مقاالت به وسیله حداقل  3متخصص آن رشته بررسی و در صورت قانع نشدن نویسنده ،موضوع در شورای پژوهشی دانشکده مطرح و
تصمیم گیری خواهد شد.
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جدول شماره  :1مبلغ پایه جایزه انواع مقاله (ریال) بر حسب نوع نمایه
نوع مقاله
نمایه مجله

پژوهشی اصیل

Nature, Science, Lancet,
New England Journal
of Medicine
مشروط به نویسنده اول یا

155/555/555

مروری

255/555/555

مروری سیتماتیک و

سایر انواع مقاالت

متا آنالیز

355/555/555

مشمول این جایزه ویژه نیستند و
مشابه ردیف بعدی این جدول محاسبه
می شوند

مسئول بودن

تا سقف

مقاله پژوهشی اصیل بر اساس جدول

125/555/555
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بین  25تا  65درصد مقاله پژوهشی

12/555/555

14/555/555

تا سقف 125/555/555

تا سقف 125/555/555

15/555/555

12/555/555

15/555/555

تا سقف 55/555/555

تاسقف 55/555/555

تاسقف 55/555/555

اصیل بر اساس جدول 2

به زبان

8/555/555

9/555/555

15/555/555

بین  25تا  65درصد مقاله پژوهشی

انگلیسی

تا سقف 55/555/555

تا سقف 55/555/555

تا سقف 55/555/555

اصیل بر اساس جدول 2

ISI Web of science

Emerging Sources
Citation index,
PubMed/Medline

مقاالت

15/555/555

بین  25تا  65درصد

مجالت
Scopus
به زبان فارسی

مقاالت

به زبان

مجالت

انگلیسی

سایر نمایه
ها*

به زبان فارسی

5/555/555

6/555/555

5/555/555

بین  25تا  65درصد مقاله پژوهشی

تا سقف 35/555/555

تا سقف 35/555/555

تا سقف 35/555/555

اصیل بر اساس جدول 2

2/555/555

1/555/555

بین  25تا  65درصد مقاله پژوهشی
اصیل بر اساس جدول 2
بین  25تا  65درصد مقاله پژوهشی
اصیل بر اساس جدول 2

*فقط در مورد مقاالت حاصل از طرح های تحقیقاتی مصوب دانشجویی غیر پایان نامه ای
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جدول شماره  :2میزان جایزه انواع مقاالت در مقایسه با مقاله های پژوهشی اصیل*()Original
نوع مقاله

میزان تشویقی مقاله

Shortor Brief Communication/ Brief Report/Rapid
Communication

 % 65مقاله پژوهشی اصیل نمایه مورد نظر

**Case Series

 %45مقاله پژوهشی اصیل نمایه مورد نظر

Research Letter- Case Report- Medical Hypothesis,
Photo clinic

 %35مقاله پژوهشی اصیل نمایه مورد نظر

Letter to Editor, Author reply, Editorial

 %25مقاله پژوهشی اصیل نمایه مورد نظر

*مالک ارزشیابی نوع مقاله ،در وهله اول نسخه نهایی مقاله و سپس دسته بندی مقاالت در فهرست مجله است .در صورت ابهام در مورد نوع
مقاله،کمیته علم سنجی دانشکده درباره آن تصمیم گیری خواهد کرد .در صورتی که نوع مقاله چاپ شده با هیچ کدام از موارد ذکر شده در
جدول تناسب نداشته باشد با نظرخواهی از متخصصین رشته "علم اطالعات و دانش شناسی" تصمیم گیری خواهد شد.
** با تعداد  Caseباالتر از  25نفر ،به عنوان مقاله اصیل پژوهشی در نمایه مربوطه جایزه تعلق می گیرد.
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جدول شماره :3سهم هر کدام از نویسندگان از جایزه مقاله
تعداد همکاران

درصد سهم هر یک از همکاران از جایزه مقاله
نویسنده مسئول

بقیه نویسندگان

1

%55

-

2

%65

3

%55

4

%45

5

%35

 6و باالتر

%35
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باقیمانده جایزه به نسبت مساوی تقسیم می
شود.
باقیمانده جایزه به نسبت مساوی تقسیم می
شود.
باقیمانده جایزه به نسبت مساوی تقسیم می
شود.
باقیمانده جایزه به نسبت مساوی تقسیم می
شود.
باقیمانده جایزه به نسبت مساوی تقسیم می
شود.

