
به نام خدا

شیوه نامه  پرداخت تسهیالت تشویقی به مقاالت 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ایران
معاونت تحقیقات وفناوری

فهرست:                                                                                                             

عنوان                                                                                                                   شماره صفحه

مقدمه...............................................................................................................................................       ٢

 اهداف..............................................................................................................................................       ٢

تعاریف.............................................................................................................................................       ٢

شرایط پذیرش مقاالت و پرداخت...................................................................................................      ٢        



مقدمه
معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی ایران با هدف تشویق پژوهشگران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران، به 

نویسندگان مقاالتی که با آدرس این دانشگاه چاپ شده اند تسهیالت تشویقی پرداخت می نماید.

ماده ١ : اهداف 

   هدف معاونت تحقیقات و فناوری تشویق پژوهشگران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران برای چاپ مقاله در مجالت معتبر است.

ماده ٢ : تعاریف  

      منظور از مقاله نوشتارهای چاپ شده در مجالت علمی و پژوهشی داخلی و خارجی است که در Medline  ،Web of Science و 

Pubmed و Scopus نمایه شده باشند.



ماده ٣ : شرایط پذیرش مقاالت و پرداخت 

٣-١) مقاالت موضوع این شیوه نامه باید از طریق سامانه تشویق مقاالت دانشگاه به آدرس paper.iums.ac.ir و طبق ضوابط ذکر 

شده در این سامانه ثبت شوند. این سامانه توسط ادارهی انتشارات و علمسنجی دانشگاه و زیر نظر معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه 

بررسی میشود.

٣-٢) الزم است آدرس دانشگاه در وابستگی سازمانی (Affiliation) نویسندگان، در نسخه نهایی و منتشر شده مقاالت انگلیسی به 

شکل Iran University of Medical Sciences و در مقاالت فارسی به شکل دانشگاه علوم پزشکی ایران یا دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی درمانی ایران ثبت شده باشد. توصیه میشود در انتهای وابستگی دانشگاهی نام شهر و کشور نیز  قید شود.

تبصره: مالک ثبت وابستگی صحیح، affiliation مقاله و نه آدرس مکاتبه است.

٣-٣) ثبت مقاله در سایت و دریافت مبلغ تسهیالت تشویقی توسط نویسنده مسوول مقاله انجام میشود. در صورتی که نویسنده مسوول 

فاقد وابستگی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران باشد، ثبت مقاله توسط اولین نویسنده با وابستگی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی 

ایران قابل انجام است.

تبصره ١: در صورتی که ثبت مقاله توسط کسی غیر از نویسنده اول یا مسوول صورت گیرد صرفا نیمی از مبلغ تسهیالت 

تشویقی مقاله قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره ٢: فرد مسوول ثبت مقاله میتواند فرایند ثبت و دریافت مبلغ تشویق مقاله را به نویسنده دیگری واگذار کند. الزم است 

این موضوع طی نامه کتبی با امضاء و (در صورت وجود) مهر وی، به شیوه اعالم شده در سایت، به اداره علم سنجی و 

انتشارات اعالم شود. 

تبصره ٣: نویسنده مسوول بر اساس نسخه نهایی و منتشر شده مقاله مشخص میشود. در موارد ابهام، نمایه نامهها (به ترتیب  

اعتبار) مالک تصمیم گیری خواهد بود. در مواردی که تعیین نویسندهی مسوول به هیچ طریقی ممکن نباشد، نویسندهی اول 

به عنوان مسوول تلقی خواهد شد.

٣-٤) دریافت کننده مبلغ تسهیالت تشویقی موظف است مبلغ تشویقی را به شکل مناسبی بین نویسندگان مقاله که وابستگی سازمانی 

خود به دانشگاه علوم پزشکی ایران را به شکل صحیح ذکر کرده اند توزیع کند.



٣-٥) مهلت ارسال مقاالت چاپ شده در هر سال میالدی، تا پایان سال میالدی بعد خواهد بود.

٣-٦) مبلغ تشویق مقاالت اصیل و مقاالت مروری روایتی چاپ شده در مجالت بر حسب باالترین نمایه نامه مجله طبق جدول زیر 

خواهد بود.  مبلغ تسهیالت تشویقی مقاالت مروری ٢٠% بیشتر از تسهیالت مقاله اصیل در همان نشریه و مبلغ تسهیالت تشویقی انواع 

گزارشهای خالصه، گزارش مورد، نامه به سردبیر و موارد مشابه نصف تسهیالت مقاله اصیل در همان نشریه خواهد بود.

تبصره ١: در صورتی که مقالهای بین حالتهای ذکر شده همپوشانی (overlap) داشته باشد، مبلغ باالتر قابل پرداخت 

خواهد بود.

تبصره ٢: مالک عمل برای نمایه شدن، فهرست شدن مجله مورد نظر در نمایهنامهی یاد شده در زمان چاپ مقاله است و 

صرف ادعای مجله در این مورد مالک نیست.

تبصره ٣: در مورد مقاالتی که در ISI Web of Science ایندکس میشوند، آخرین Impact Factor اعالم شده توسط 

شرکت  Thomson Reuters در زمان ثبت مقاله در سایت اداره، مالک عمل خواهد بود. مجالتی که در این نمایه نامه 

حضور دارند اما هنوز برای آنها IF محاسبه نشده است، در گروه یك (IF < 1) قرار میگیرند.

تبصره ٤. مواردی همچون کتاب، خالصه مقاله کنگرهها، book review و media review مشمول دریافت این 

تسهیالت نیستند.

مبلغ (ریال) نمایه نامه

٦٠٠٠٠٠٠  IF<1

٧٠٠٠٠٠٠ 1≤IF<2

٨٠٠٠٠٠٠ 2≤IF<3

٩٠٠٠٠٠٠ 3≤IF<4

٢٠٠٠٠٠٠٠ 4≤IF<6

٢٥٠٠٠٠٠٠ 6≤IF<8

٣٠٠٠٠٠٠٠ 8≤IF<10

Web  مقاالت نمایه شده در

of Science



٤٠٠٠٠٠٠٠ 10≤IF<20

٨٠٠٠٠٠٠٠ 20≤IF<30

١٢٠٠٠٠٠٠٠ 30≤IF

٦٠٠٠٠٠٠ Medline و Pubmed مقاالت نمایه شده در

٤٠٠٠٠٠٠  Scopus مقاالت نمایه شده در

   این دستورالعمل در ٣ ماده و ٨ تبصره توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران تنظیم 
و دریازدهمین جلسه هیئت امنا دانشگاه مورخ                            به تصویب رسید و از تاریخ ابالغ قابل اجرا می باشد.


