شیوه نامه پاداش مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر
دانشگاه علوم پزشکی البرز

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز با توجه به مأموریت دانشگاه در
ایجاد بستر مناسب برای ارتقاء ظرفیتهای پژوهشی و افزایش سطح کیفی و کمی آنها و بکارگیری نتایج تحقیقات کاربردی و
بنیادی از طریق چاپ مقاله در مجالت معتبر ایندکس شده و نیز افزایش اعتبار و توان علمی نشریات دانشگاه و به منظور
تشویق و قدردانی از محققین ارجمند ،دستورالعمل ذیل را جهت تشویق چاپ مقاالت اجرا می نماید:
ماده  – 1مبالغ تشویقی به مقاالتی تعلق می گیرد که پژوهشگر ،مقاله را با استفاده از عبارت کامل و رعایت امالی دانشگاه
علوم پزشکی البرز به عنوان  Affiliationاول چاپ کرده باشد .شایان ذکر است که نام صحیح دانشگاه برای مجالت
بین المللی و مجالت داخلی به شکل زیر می باشد:
انگلیسی:

Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran

فارسی:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز ،کرج ،ایران

تبصره  :1-1اعضای محترم مراکز تحقیقات وابسته به دانشگاه علوم پزشکی البرز به منظور درج  Affiliationصحیح
م ی بایست ابتدا نام مرکز تحقیقات و سپس نام دانشگاه علوم پزشکی البرز را ثبت نمایند  .به عنوان مثال:
 Affiliationصحیح مرکز تحقیقات :SDH
Social Determinants of Health Research Center, Alborz University of Medical Sciences,
Karaj, Iran
تبصره  :1-2محققان وابسته به دانشگاه چنانچه در مقاالت خود عالوه بر دانشگاه علوم پزشکی البرز به دانشگاه یا مراکز
تحقیقاتی دیگری اعالم وابستگی کرده باشند ،در صورتی از مبلغ تشویقی برخوردار می شوند که نام دانشگاه علوم پزشکی البرز
را بعنوان اولین آدرس خود ذکر کرده باشند.
تبصره  :1-3استفاده از افیلییشن مصوب مراکز تحقیقات در مقاالت اعضای شورای پژوهشی مرکز و اعضای هیأت مؤسس مرکز
تحقیقات مربوطه که از ابتدای سال 1331ارسال می شوند ،الزامی می باشد و درصورت عدم ذکر افیلییشن ،نویسنده از حقوق
مادی و معنوی مقاله برخوردار نخواهد بود .با توجه به مصوبه مورخ  31/60/12شورای پژوهشی دانشگاه حداکثر تا  %26از
مقاالت ساالنه هریک از اعضای مراکز تحقیقاتی میتواند از این قاعده مستثنی باشد.
ماده  - 2نویسنده مقاله بایستی در زمان نگارش مقاله ،عضو هیأت علمی ،دانشجو یا از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی البرز
باشد.
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تبصره  :2-1پرداخت حق التألیف به افراد حق التدریس و مأمور به خدمت در دانشگاه به شرط ذکر نام و آدرس دانشگاه علوم
پزشکی البرز در مقاله بال مانع است.
تبصره  :2-2ذکر افیلییشن کمیته تحقیقات دانشجویی ( )Students Research Committeeبرای دانشجویان دانشگاه
الزامی است.
ماده  - 3پرداخت حق التألیف مقاله با درخواست نویسنده مسئول خواهد بود تا به نسبت مشارکت سایر نویسندگان ،سهم
همکاران را به نحو شایسته محاسبه و پرداخت نماید.
تبصره  :3-1در مقاالتی که دو نفر به عنوان نویسنده مسئول معرفی شده اند ،مالک انتخاب ،پایگاه اسکوپوس بوده و فردی که
در این پایگاه به عنوان مسئول معرفی شده ،در نظر گرفته می شود .در مواردی که مجله در اسکوپوس نمایه نباشد نویسنده
مسئول اول در لیست نویسندگان مسئول به عنوان مسئول در نظر گرفته می شود.

ماده  -4در صورتی که نویسنده اول یا مسئول جزو پژوهشگران دانشگاه نباشند با حذف نویسندگان سایر سازمان ها با
تقاضای اولین نویسنده عضو دانشگاه علوم پزشکی البرز پرداخت صورت می گیرد که مبلغ پرداختی معادل  %06مبلغ اولیه
(طبق جدول  1و تبصره های آن) می باشد.

ماده  -5مقاالت مربوط به هر سال می بایست حداکثر تا یک سال پس از تاریخ چاپ از طریق ای – فرم درخواست تشویق
مقاالت ،موجود در سایت معاونت ثبت گردد .بدیهی است به مقاالت خارج از بازه زمانی فوق تشویق تعلق نخواهد گرفت.

ماده  -6پرداخت پاداش مقاالت منوط به تأمین اعتبارات مربوطه میباشد.

ماده  -7به موارد ذیل تشویق پرداخت نخواهد شد:
-

مقاالتی که در فهرست مجالت نامعتبر موجود در سایت مربوطه به آدرس  http://blacklist.research.ac.irباشند.
مقاالتی که در مجالت نامعتبر نمایه شده در سامانه مجالت نامعتبر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی منتشر
می شوند ،فاقد هرگونه اعتبار پژوهشی بوده و حتی اگر در زمان انتشار ،مجالت مذکور در لیست مجالت نامعتبر
نبوده باشند ،مستند اعطای هیچ گونه امتیازی محسوب نمیشوند.

-

مقاالت دارای سرقت ادبی و مقاالت رد شده ()Retracted

-

مقاالتی که فاقد شماره صفحه Volume ،و  Numberباشند
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ماده  - 8میزان تشویقی مقاالت تحقیقی ) (Original Articlesچاپ شده بر اساس جدول ذیل تعیین می گردد:
جدول  -1میزان حق التألیف مقاالت بر اساس نوع نمایه مجله و میزان IF
وضعیت نمایه شدن مجله

حق التألیف (ریال)

 ISIبدون IF

11/666/666

 ISIبا IF

11/666/666ریال  1/666/666 × IF( +ریال)

PubMed

16/66./666

Scopus

1/666/666

مجالت علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز
(مجله علمی پژوهشی البرز ،انتریک پاتوژن ،بهداشت محیط)

4/666/666

سایر مجالت علمی پژوهشی ایرانی

3/666/666

تبصره  :1-1به مبلغ تشویقی مقاالت ایندکس شده در پایگاه استنادی  Scopusکه در  22درصد مجالت برتر هر رشته
براساس شاخص ( CiteScoreمجالت  )Q1چاپ می شوند %22 ،به مبلغ جدول فوق اضافه می گردد.
تبصره  :1-2در مقاالتی که یکی از همکاران آن از دانشگاه های بین المللی خارج کشور باشند %12 ،به مبالغ جدول فوق اضافه
می گردد.
تبصره  :1-3مبلغ تشویقی برای مقاالت با بیش از صد نویسنده ( GBDیا  ،)kilo paperبرابر با ( 1/26یک پنجاهم) مبالغ
جدول  1و تبصره های آن خواهد بود (در مواردی که نویسنده اول یا مسئول این مقاالت از دانشگاه علوم پزشکی البرز باشد
مبلغ تشویقی بصورت کامل محاسبه خواهد شد).
جدول  -2پرداخت بر اساس نوع مقاله
Editorial/ Research Letter/ Data Article

 02درصد مبالغ جدول 1

Rapid/ Brief/ Short Communication/ Case report

 26درصد مبالغ جدول 1

Letter to Editor

 22درصد مبالغ جدول 1

Review Article

معادل مقاله اصیل

جدول  -3انواع ایندکس
نوع ایندکس

محل نمایه شدن مقاالت

1

ISI

2

PubMed

3

Scopus

4

مجالت علمی پژوهشی دانشگاه
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ماده  -9دستورالعمل تشویق مقاالت دانشجویی
حق الزحمه مقاالت (صرفنظر از نوع مقاله) به شرح زیر به دانشجویان پرداخت میشود:
مقاالت چاپ شده در مجالت علمی پژوهشی داخلی 2666666 :ریال
مقاالت نمایه شده درپایگاه اسکوپوس 3666666 :ریال
مقاالت نمایه شده در پابمد 4666666 :ریال
مقاالت نمایه شده در پایگاه  2666666 :ISIریال
تبصره  :3-1مقاالت می بایست منتج از طرح های مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی باشند و نام دانشجو بعنوان نویسنده اول
درج شده باشد.
تبصره  :3-2درصورت همکاری دانشجویان با اعضای هیأت علمی دانشگاه در قالب طرح مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی،
عضو هیأت علمی مطابق با مفاد مربوط به اعضای هیات علمی این آیین نامه و دانشجوی مجری طرح مصوب مطابق با مفاد
مربوط به پرداخت دانشجویی (ماده  ،)3پاداش دریافت مینماید.
تبصره  :3-3درصورت همکاری دانشجویان با اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز در قالب مقاالت مستخرج از
طرحهایی غیر از طرحهای مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی ،به دانشجوی همکار مبلغ  266هزار تومان پاداش تعلق میگیرد.
تبصره  : 3-4درصورت همکاری دانشجویان در طرحهای مصوب سایر دانشگاه ها تنها در صورتی که نام دانشجو در لیست
همکاران طرح مصوب آن دانشگاه باشد ،پاداش مربوطه بر اساس مفاد مربوط به پرداخت دانشجویی (ماده  ،)3انجام خواهد شد.
الزم بذکر است چنانچه ن ام دانشجو بعنوان نویسنده اول باشد پاداش بصورت کامل و چنانچه بعنوان همکار باشد  %06پاداش
تعلق میگیرد.

ماده  -11بر اساس ماده  144قانون مالیاتهای مستقیم ،پرداخت حق التألیف مقاالت چاپ شده معاف از مالیات می باشد.
ماده  - 11تمام مقاالت اصیل (اورجینال) در برگیرنده پژوهشهای انسانی ،آزمایشگاهی و حیوانی (حتی درصورت عدم دریافت
بودجه پژوهشی از دانشگاه) میبایست بر اساس یک پژوهش مصوب (طرح تحقیقاتی /پایان نامه) انجام شده و مصوبه و کد
اختصاصی اخالق را دریافت نموده باشند ،الزم بذکر است که در صورت عدم ذکر این مصوبه در مقاله میبایست مستند تصویب
آن در دانشگاه البرز یا سایر موسسات ارایه گردد .پرداخت هرگونه تشویقی به هر شکلی به مقاالتی که حاصل انجام یک طرح
یا پایان نامه مصوب نباشند ،ممنوع است .مقاالت نظری مانند نامه به سردبیر ،کامنتری ،مرور نظاممند و غیر نظاممند و گزارش
موارد از شمول این بند مستثنی هستند.

ماده  – 12تخصیص تشویق به مقاالت نمایه شده در  ICSEصرفاً محدود به مجالت علمی پژوهشی داخلی نمایه شده در
 ICSEو یا مجالتی است که توسط ناشران معتبر بین المللی منتشر میشوند.
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این آیین نامه مشتمل بر  12ماده و  13تبصره در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  30/11/21و شورای بازنگری آیین
نامه های دانشگاه مورخ  31/16/11و همچنین جلسه هیات امنای دانشگاه مورخ  31/11/12به تصویب رسیده و از تاریخ یکم
دیماه  1331قابل اجرا خواهد بود.
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