آﺋﯾنﻧﺎﻣﮫ ﺣﻣﺎﯾت از ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﭘژوھﺷﯽ
در راﺳﺗﺎی ﮔﺳﺗرش و اﯾﺟﺎد ﺑﺳﺗر ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﭘژوھﺷﯽ ﺑﮫ ﺧﺻوص در ﻋرﺻﮫ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻧﯾز
ارﺗﻘﺎء ﮐﻣﯽ و ﮐﯾﻔﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻧﺗﺷره ﺗوﺳط اﻋﺿﺎی ھﯾﺋت ﻋﻠﻣﯽ و ﻏﯾر ھﯾﺋت ﻋﻠﻣﯽ ﺷﺎﻏل در داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ
رﻓﺳﻧﺟﺎن و ﺑﮫ وﯾژه در ﺟﮭت دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھداف ﺗﻌرﯾف ﺷده در ﺗﻔﺎھمﻧﺎﻣﮫ ﭘژوھﺷﯽ ﻓﯾﻣﺎﺑﯾن داﻧﺷﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧت
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻓﻧﺎوری وزارت ﻣﺗﺑوع ،دﺳﺗوراﻟﻌﻣل زﯾر ﭘس از ﺗدوﯾن ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺷورای ﭘژوھﺷﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺟﮭت اراﺋﮫ ﺑﮫ
ھﯾﺋت ﻣﺣﺗرم اﻣﻧﺎی داﻧﺷﮕﺎه و ﺗﺻوﯾب ھﯾﺋت رﺋﯾﺳﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﺟﮭت ﺗﺷوﯾق و ﻗدرداﻧﯽ از ﻣﺣﻘﻘﯾن ارﺟﻣﻧد در ﺟﮭت
اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﭘژوھﺷﯽ ﺑﮫ ﻣورد اﺟرا ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷود.

 -١ﭼﺎپ ﮐﺗﺎب
 -١–١ﺣﻣﺎﯾت ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﺷﮑل اﻋطﺎی ﭘﺎداش در ﻗﺑﺎل ﺗﺣوﯾل  ١٠٠ﺟﻠد ﮐﺗﺎب از ﻧوﯾﺳﻧده ﺻورت ﻣﯽﭘذﯾرد.
 -١-٢ﻣﯾزان ﭘﺎداش ﺑر اﺳﺎس ﮐل اﻣﺗﯾﺎزی ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﮐﺳب ﻣﯽﮐﻧد .ﺳﻘف ﭘﺎداش ﺑﮫ ﭼﺎپ ﮐﺗﺎب ٢۵/٠٠٠/٠٠٠
﷼ و روش اﻣﺗﯾﺎزدھﯽ ﺑﮫ ﺷﮑل ذﯾل اﺳت:
ﺟدول ) :(١ﻧﺣوه ﺣﻣﺎﯾت از ﮐﺗﺎبھﺎی ﭼﺎپ ﺷده ﺑﺎ آرم داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ رﻓﺳﻧﺟﺎن
ﻧوع ﮐﺗﺎب
ﮐﺗﺎبھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﺗﺧﺻﺻﯽ
ﺳﺎﯾر ﮐﺗﺎبھﺎی ﻋﻠﻣﯽ

ﺗﻌداد ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن
ﯾﮏ ﻧوﯾﺳﻧده
ﭼﻧد ﻧوﯾﺳﻧده
ﯾﮏ ﻧوﯾﺳﻧده
ﭼﻧد ﻧوﯾﺳﻧده

اﻣﺗﯾﺎز ﺣﺟﻣﯽ ﮐﺗﺎب
ھر ﺻﻔﺣﮫ ﮐﺗﺎب  ٪١۵اﻣﺗﯾﺎز

اﻣﺗﯾﺎز
۵
٧
۴
۵

ھر ﺻﻔﺣﮫ ﮐﺗﺎب  ٪١٠اﻣﺗﯾﺎز

ﻧﺣوه ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ اﻣﺗﯾﺎز ﮐل
)۵+ (٪١۵×N
)٧+ (٪١۵×N
)۴+ (٪١۵×N
)۵+ (٪١۵×N

 = Nﺗﻌداد ﺻﻔﺣﺎت ﮐﺗﺎب اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﺗن ﻣﯽﺑﺎﺷد.
 -١-٢-١ﺑﮫ ازای ھر اﻣﺗﯾﺎز ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﮐﺳب ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﺑﻠﻎ  ٢/٠٠٠/٠٠٠﷼ ﺑﮫ ﻧوﯾﺳﻧده ﭘﺎداش داده ﻣﯽﺷود.
 ١-٢-١-١در ﺧﺻوص ﮐﺗب ﻣرﺟﻊ و ﯾﺎ درﺳﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎی ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ ﮐﺷور ،ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺗﺷﮑﯾل
ﺷود و ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣرﺟﻊ ﺑودن ﮐﺗﺎب را ﺗﺄﯾﯾد ﻧﻣود ،ﺑﮫ ازای ھر اﻣﺗﯾﺎز ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﻣرﺟﻊ ﯾﺎ درﺳﯽ ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ،ﮐﺳب ﻧﻣﺎﯾد
ﻣﺑﻠﻎ  ٣/٠٠٠/٠٠٠﷼ ﺑﮫ ﻧوﯾﺳﻧده ﭘﺎداش داده ﻣﯽﺷود) .ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯾد ﺷورای ﭘژوھﺷﯽ داﻧﺷﮕﺎه(
 -١-٢-١-٢در ﺧﺻوص ﮐﺗب اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ زﺑﺎن ﻋﻠﻣﯽ ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑﮫ ازای ھر اﻣﺗﯾﺎز ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﻣرﺟﻊ ﯾﺎ درﺳﯽ ﺗﺎﯾﯾد ﺷده،
ﮐﺳب ﻧﻣﺎﯾد ،ﻣﺑﻠﻎ  ٢/۵٠٠/٠٠٠﷼ ﺑﮫ ﻧوﯾﺳﻧده ﭘﺎداش داده ﻣﯽﺷود.
 -١-٢-٢ﺑرای ﺗﺷوﯾق ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎﻧﯽ از داﻧﺷﮕﺎه ﮐﮫ در ﺗﺄﻟﯾف ﮐﺗﺎبھﺎی ﭼﺎپ ﺷده در داﻧﺷﮕﺎهھﺎی دﯾﮕر ھﻣﮑﺎری
ﮐردهاﻧد ،اﺑﺗدا اﻣﺗﯾﺎز ﮐل ﮐﺗﺎب ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و ﺳﭘس ﺑﺎ ﻧظر ﺷورای ﭘژوھﺷﯽ ﺳﮭم ﻧوﯾﺳﻧده ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و ﭘﺎداش ﻣﻧظور ﮔردد و
ﻧوﯾﺳﻧده ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﺷورا ﺗﻌدادی ﮐﺗﺎب ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺣوﯾل دھد.
 ١-٢-٣در ﮐﺗﺎب ﺗﺎﻟﯾﻔﯽ ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل  ۵درﺻد ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﺗﺎب از ﻧوﯾﺳﻧده ﮐﺗﺎب ﺑﺎﺷد.
 -١-٣ﺑرای ﮐﺗﺎبھﺎی ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده ھﻣﮫ ﻣوازﯾن و ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﻧظور ﮔردد ،وﻟﯽ ﻣﯾزان ﭘﺎداش  ٪٣۵ﻣﺑﻠﻐﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﺑﮫ ﮐﺗﺎب ﺗﺄﻟﯾف ﺷده ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺷراﯾط اﺧﺗﺻﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑد.
 -١-۴ﻣوارد  ۵ﮔﺎﻧﮫ ﻓوق ﻓﻘط ﺑﮫ ﮐﺗﺎبھﺎﯾﯽ ﺗﻌﻠق ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ﺷورای ﭘژوھﺷﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺑﺎﺷد و ﺑﺎ آرم
داﻧﺷﮕﺎه ﭼﺎپ ﺷده ﺑﺎﺷﻧد.
 -١-۵در ﺧﺻوص ﺗﺷوﯾق ﮐﺗﺎبھﺎی ﺷﺎﻏﻠﯾن داﻧﺷﮕﺎه ﮐﮫ ﺑدون آرم داﻧﺷﮕﺎه ﭼﺎپ ﺷدهاﻧد ،ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﺑر ﻋﮭده
ﺷورای ﭘژوھﺷﯽ داﻧﺷﮕﺎه اﺳت.
 -١-۶ﺑﮫ ھر داوری ﮐﺗﺎبھﺎی ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده ﺗوﺳط ﺷورای ﭘژوھﺷﯽ داﻧﺷﮕﺎه ،ﻣﺑﻠﻎ  ١/٠٠٠/٠٠٠﷼ ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت
اﺳت.

 – ٢ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت در ﻣﺟﻼت ﻋﻠﻣﯽ
١

ﻧوع ﻣﻘﺎﻟﮫ و وﺿﻌﯾت اﯾﻧدﮐس ﻣﺟﻠﮫ ﺻورت
 -٢-١ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷده در ﻣﺟﻠﮫھﺎ ﺑر اﺳﺎس دو ﻓﺎﮐﺗور
ِ
ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﺧرﯾن ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ارزﺷﯾﺎﺑﯽ اﺑﻼغ ﺷده از ﺳوی ﻣﻌﺎوﻧت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻓﻧﺎوری وزارت ﺑﮭداﺷت
درﻣﺎن و آﻣوزش ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﯾزان اﯾن ﺣﻣﺎﯾت طﺑق ﺟدول زﯾر ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﺟدول ) :(٢ﻧﺣوه ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷده در ﻣﺟﻠﮫھﺎی ﻣﻌﺗﺑر ﺑر اﺳﺎس دو ﻓﺎﮐﺗور ﻧوع ﻣﻘﺎﻟﮫ و وﺿﻌﯾت اﯾﻧدﮐس ﻣﺟﻠﮫ
وﺿﻌﯾت اﯾﻧدﮐس

Panel I
ISI

Panel II
Medline, Inex
Medicus, pubmed

12.600.000
9.000.000
4.500.000

10.500.000
7.500.000
3.500.000

Panel III
Embase Biological
abstract, chemical
Abstracts, scopus
6.000.000
6.000.000
3.000.000

Panel IV
Other specific
indexing
databases
4.500.000
4.500.000
2.250.000

3.000.000
3.000.000
1.500.000

2.700.000

2.250.000

1.800.000

1.350.000

900.000

2.250.000
900.000

1.875.000
750.000

1.500.000
600.000

1.125.000
450.000

750.000
300.000

ﻧوع ﻣﻘﺎﻟﮫ
Review article
Original article
Short/brief
/rapid
communication
Research letter
case report
Letter to editor
Proceeding
articles

Panel V
Nonindexed

 -٢-١-١ﻣﻧظور از ﺳﺎﯾر ﺑﺎﻧﮏھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻌﺗﺑر ،ﺑﺎﻧﮏھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ در آﺧرﯾن ارزﺷﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی
ﭘژوھﺷﯽ از ﺳوی وزارت ﺑﮭداﺷت ،درﻣﺎن و آﻣوزش ﭘزﺷﮑﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﺷوﻧد ،ﯾﺎ ﺗوﺳط ﺣوزه ﻣدﯾرﯾت ﭘژوھﺷﯽ
داﻧﺷﮕﺎه ﻣﻌﺗﺑر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدهاﻧد.
 ٢-١-٢ﭘرداﺧت ﭘﺎداش ﺑرای ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﮐﮫ در ﻣﺟﻼت ﻋﻠﻣﯽ دارای رﺗﺑﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﭘژوھﺷﯽ )ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻧﺷرﯾﺎت ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ ﮐﺷور( ﭼﺎپ ﺷدهاﻧد ،ﻣﻌﺎدل  ٨٠درﺻد ﻣﻌﯾﺎرھﺎی اراﺋﮫ ﺷده در ﺟدول ) ٢اﯾﻧدﮐس
ﻣﺟﻠﮫ و ﻧوع ﻣﻘﺎﻟﮫ( ﻣﯽﺑﺎﺷد.
 ٢-١-٢ﭘرداﺧت ﭘﺎداش ﺑرای ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﮐﮫ در ﻣﺟﻼت ﻋﻠﻣﯽ ﻓﺎﻗد رﺗﺑﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﭘژوھﺷﯽ )ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻧﺷرﯾﺎت ﮐﺷور( ﭼﺎپ ﺷدهاﻧد ﻣﻌﺎدل  ۴٠درﺻد ﻣﻌﯾﺎرھﺎی اراﺋﮫ ﺷده در ﺟدول  ٢ﺳﺗون ﭘﻧﺟم (non
) indexedﻣﯽﺑﺎﺷد.
 -٢-١-٣-١ﺟﮭت ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷده در ﻣﺟﻠﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ زﺑﺎن ـ journal of Occupation Health and
 Epidemiologyداﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ رﻓﺳﻧﺟﺎن ،ﻣﻌﺎدل  ٠/٧۵ﻣﻌﯾﺎرھﺎی اراﺋﮫ ﺷده در ﺟدول  ٢ﺳﺗون اول (Panel
) Iﻣﯽﺑﺎﺷد.
 -٢-١-٣-٢ﺟﮭت ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷده در ﻣﺟﻠﮫ داﻧﺷﮑده ﭘرﺳﺗﺎری رﻓﺳﻧﺟﺎن ﻣﻌﺎدل  ٠/٧۵ﻣﻌﯾﺎرھﺎی اراﺋﮫ ﺷده
در ﺟدول  ٢ﺳﺗون ﭘﻧﺟم ) (non indexedﻣﯽﺑﺎﺷد.
 ٢-١-٢ﻧظر ﺑﮫ اھﻣﯾت ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﮫ در ﻋرﺻﮫھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ و اﻓزودن ﺳﮭم ﮐﺷور و ﻧظﺎم ﻣﻘدس ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در
ﺗوﻟﯾدات ﻋﻠﻣﯽ ﺟﮭﺎن و ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺷوﯾق ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺑرای ﭼﺎپ آﺛﺎر ﺧود در ﻣﺟﻼت ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺑﮫ
ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣﺟﻠﮫھﺎی دارای ﺿرﯾب ﺗﺎﺛﯾر ) Impact Factor (IFﭼﺎپ ﻣﯽﺷوﻧد ﺑﮫ ازای ھر ) ٠/١ﯾﮏ دھم( ،IF
ﻣﺑﺎﻟﻎ اراﺋﮫ ﺷده در ﺟدول  ٣ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﭘﺎﯾﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﻣﻘﺎﻟﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﺷود.
ﺟدول ) :(٣ﻧﺣوه ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ اﻣﺗﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻻت دارای ﺿرﯾب ﺗﺄﺛﯾر
ﺳﺗون۵
ﺳﺗون۴
ﺳﺗون٣
ﺳﺗون٢
ﺳﺗون ١
IF
ﺑﺎﻻﺗر از ۴
۴-٣
٣-٢
٢-١
 ٠ﺗﺎ ١
 ٨٠٠٠٠٠﷼
 ۴٠٠٠٠٠﷼
 ٢٠٠٠٠٠﷼
 ١٠٠٠٠٠﷼
ﺑﮫ ازای ھر  ۵٠٠٠٠ ٠/١﷼
اﻣﺗﯾﺎز اول ،طﺑق ﺳﺗون  ١و ﯾﮏ اﻣﺗﯾﺎز ﺑﻌدی ،طﺑق ﺳﺗون  ٢ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽﺷود.
ﻣﺛﺎل :ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ  IFﻣﺟﻠﮫای  ٢ﺑﺎﺷد ،ﯾﮏ
ِ
)Impcact Factor (IF

٢

 -٢-١-۴-١ﺿرﯾب ﺗﺄﺛﯾر) (IFﻣﺑﻧﺎی ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ در اﯾن آﺋﯾنﻧﺎﻣﮫ ،ﺿرﯾب ﺗﺎﺛﯾر ﻣﻧﺗﺷر ﺷده از ﺳوی ﻣؤﺳﺳﮫ  ISIﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ
دوﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻘﺎﻟﮫ اﺳت ﮐﮫ ھرﺳﺎﻟﮫ ﺗوﺳط ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺣﺗرم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻓﻧﺎوری وزارت ﻣﺗﺑوع ارﺳﺎل
ﻣﯽﮔردد.
 -٢-١-۵در ﺧﺻوص ﻣﻘﺎﻻت اﺳﺗﺧراج ﺷده از ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮫھﺎی داﻧﺷﺟوﯾﯽ  ٪١٠ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﺑراﺳﺎس ﺟدول ٢
اﻓزوده ﻣﯽﮔردد .ﺿروری اﺳت در ﻣﺗن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ،ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ اﺳﺗﺧراج ﺷده از ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮫ اﺳت ،اﺷﺎره
ﮔردد.
 -٢-١-۵-١ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﮫ داﻧﺷﺟو ﺑﺎﺷد ،ﺿرورﯾﺳت در آدرس اﯾن ﻧوﯾﺳﻧده ﻋﻧوان داﻧﺷﺟو ذﮐر
ﺷود.
 -٢-١-۵-٢ﺿرورﯾﺳت ﻣﻧﺑﻊ اﺳﺗﺧراج ﻣﻘﺎﻟﮫ )طرح ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮫ ،ﻓرﺻت ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و (....در ﻣﺗن ﻣﻘﺎﻟﮫ
ﻣﺷﺧص ﺷود.
 -٢-١-۶ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری در ﻣورد ﺣقاﻟﺗﺄﻟﯾف ﺳﺎﯾر اﻧواع ﻣﻘﺎﻻت ﮐﮫ در اﯾن آﺋﯾنﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻧﺷده اﺳت ﺑﮫ طور
ﻣوردی و ﺑﺎ رأی ﺷورای ﭘژوھﺷﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﺷود ،ﻣﺷروط ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ از ﺳﻘف ﻣﯾزان ﺗﻌﯾﯾن ﺷده در ﺟدول ٢
ﺑﯾشﺗر ﻧﺷود.
 -٢-١-٧ﺷورای ﭘژوھﺷﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﻣﺟﺎز اﺳت ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﯾﮑﯽ از ﮐﺗﺎبھﺎی ﻣرﺟﻊ )ﺗﺷﺧﯾص ﮐﺗﺎب ﻣرﺟﻊ ﺑﮫ
ﻋﮭده ﻣدﯾرﯾت ﭘژوھﺷﯽ داﻧﺷﮕﺎه اﺳت( ارﺟﺎع دارﻧد ،ﺗﺎ ﺳﻘف  ٪١٠٠ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﭘﺎﯾﮫ ﭘﺎداش ﭘرداﺧت ﺷده آن ﻣﻘﺎﻟﮫ اﺿﺎﻓﮫ
ﮐﻧد.
 -٢-١-٨ﺷورای ﭘژوھﺷﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﻣﺟﺎز اﺳت ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﯾﮑﯽ از ﮐﺗﺎبھﺎی درﺳﯽ )ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯾد ھﯾﺄت ﺑورد
ﭘﺎداش ﭘرداﺧت ﺷده ﺑرای آن ﻣﻘﺎﻟﮫ،
ﻣرﺑوطﮫ و ﻣدﯾرﯾت ﭘژوھﺷﯽ داﻧﺷﮕﺎه( ارﺟﺎع دارﻧد ،ﺗﺎ ﺳﻘف  ٪۵٠ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﭘﺎﯾﮫی
ِ
اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧد.
 -٢-١-٩ﺷورای ﭘژوھﺷﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﻣﺟﺎز اﺳت ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻل از آنھﺎ ﺑﺎﻋث ﺗﻐﯾﯾر در ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﯾﺳﺗم
ﺑﮭداﺷت و ﺳﻼﻣت و درﻣﺎن ﺷود )ﺑﺎ ﮔواھﯽ ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح و ﺗﺎﯾﯾد ﺷورای ﭘژوھﺷﯽ داﻧﺷﮕﺎه( ﺗﺎ ﺳﻘف  ٪٢٠٠ﺑﮫ
ﻣﺑﻠﻎ ﭘﺎداش ﭘرداﺧت ﺷده ﺑرای آن ﻣﻘﺎﻟﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﭘﺎداش ﻣﻘﺎﻟﮫ درﯾﺎﻓت ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎﺑﮫاﻟﺗﻔﺎوت
ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت ﺧواھد ﺑود.
 -٢-١-١٠ﺑﮫ ھرداوری ﻣﻘﺎﻟﮫھﺎی ﻣﺟﻠﮫھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﭘژوھﺷﯽ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺎ ﻣﺑﻠﻎ  ٣٠٠/٠٠٠﷼ و داوری
ﻣﻘﺎﻟﮫھﺎی ﻣﺟﻠﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ زﺑﺎن  Journal of Occupational Health and Epidemiologyﻣﻌرﻓﯽ ﺷده ﺗوﺳط ﺳردﺑﯾر
ﻣﺟﻠﮫھﺎی ﻣذﮐور ﺗﺎ ﻣﺑﻠﻎ  ۵٠٠/٠٠٠﷼ ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت اﺳت.
 -٢-١-١١ﺑﮫ ﺳردﺑﯾران ﻣﺟﻼت ﻋﻠﻣﯽ ﭘژوھﺷﯽ داﻧﺷﮕﺎه و ﻣﺟﻠﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ زﺑﺎن Journal of Occupational Health
 and Epidemiologyﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ ﻣﺑﻠﻎ  ٢/۵٠٠/٠٠٠﷼ ﺗﻌﻠق ﻣﯽﮔﯾرد) .درﺻورت ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧدن  ۴ﺷﻣﺎره در ﺳﺎل(
 ٢-١-١٢ﺑﮫ ﻣدﯾران اﺟراﯾﯽ ھرﺳﮫ ﻣﺟﻠﮫ داﻧﺷﮕﺎه )ﻣﺟﻠﮫ ﻋﻠﻣﯽ ـ ﭘژوھﺷﯽ داﻧﺷﮕﺎه ،ﻣﺟﻠﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ زﺑﺎن اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی و
ﻣﺟﻠﮫ داﻧﺷﮑده ﭘرﺳﺗﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ( ،ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ ﻣﺑﻠﻊ  ١/٠٠٠/٠٠٠﷼ ﺗﻌﻠق ﮔﯾرد.
 -٢-١-١٣ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺷوﯾق در ﺻورت ﮐﺳب رﺗﺑﮫ ﻋﻠﻣﯽ ـ ﭘژوھﺷﯽ از ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻧﺷرﯾﺎت ﮐﺷور ﺗوﺳط ﻣﺟﻠﮫ
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ زﺑﺎن  ، Journal of Occupational Health and Epidemiologyﻣوﻓق ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﮫ ﺷدن در اﯾﻧدﮐسھﺎی
داﺧﻠﯽ و ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺟﻠﮫ اﻣﺗﯾﺎز ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود ،ﮔردﻧد در ھر ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﻣﺎﯾﮫ ﺑرﺗر و ﺑﺎﻻﺗر ﺗﺎ ﻣﯾزان
 ٣٠/٠٠٠/٠٠٠﷼ ﺑرای ﻣﺟﻠﮫھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﺎ ﻣﺑﻠﻎ  ۵٠/٠٠٠/٠٠٠﷼ ﺑرای ﻣﺟﻠﮫھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ زﺑﺎن داﻧﺷﮕﺎه ،ﺑﮫ
ﺗﺷﺧﯾص ﺷورای ﭘژوھﺷﯽ داﻧﺷﮕﺎه و ﺗﺻوﯾب ھﯾﺋت رﺋﯾﺳﮫ داﻧﺷﮕﺎه در اﺧﺗﯾﺎر ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول ﻣﺟﻠﮫ ھﺎ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد ﺗﺎ
ﺑﮫ اﻓراد ﻣؤﺛر در ﮐﺳب اﻣﺗﯾﺎر ﻣﺟﻠﮫ ،ﭘرداﺧت ﮔردد.
 -٢-١-١۵ﺳﻘف ﭘﺎداش ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻻت  ۵٠/٠٠٠/٠٠٠﷼ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
 -٢-٢ﺷراﯾط ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﺣراز ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ ﻣﺷﻣول درﯾﺎﻓت ﺣقاﻟﺗﺄﻟﯾف ﺷوﻧد:
 -٢-٢-١ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﺣﺗرم داﻧﺷﮕﺎه ﻻزم اﺳت ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺧود ﻧﺎم و آدرس ﮐﺎﻣل داﻧﺷﮕﺎه را ﺑﮫ ﺻورت »داﻧﺷﮕﺎه
ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ رﻓﺳﻧﺟﺎن ،رﻓﺳﻧﺟﺎن اﯾران« ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت “Rafsanjan University of Medical
” Sciences, Rafsanjan ,Iranﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻗﯾد ﻧﻣﺎﯾﻧد.

٣

 ٢-٢-١-١ﻣﻼک ﭘﺎداش ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻘط درج آدرس ﻓوق در ﻣﻘﺎﻟﮫ ﭼﺎپ ﺷده ﻣﯽﺑﺎﺷد و آدرس ) (Affiliationﻣﻧدرج در
ﻧﻣﺎﯾﮫﻧﺎﻣﮫ ﻣﻼک ﻧﻣﯽﺑﺎﺷد.
 -٢-٢-٢در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﮕﺎرﻧده ﻣﻘﺎﻟﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﻧوﯾﺳﻧده ﻣﺳﺋول ) (Corresponding Authorو ﯾﺎ ﻧوﯾﺳﻧده اول (First
 (Authorآدرس ﮐﺎﻣل داﻧﺷﮕﺎه را ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در ﺑﻧد  ٢-٢-١ﻗﯾد ﺷده اﺳت ،درج ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﭘﺎدش ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﻌﻠق
ﻣﯽﮔﯾرد.
 -٢-٢-٢-١در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ھم ﻧوﯾﺳﻧده ﻣﺳﺋول ) (Corresponding Authorو ھم ﻧوﯾﺳﻧده اول ) (First Authorاز
داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﭘﺎداش در اﺧﺗﯾﺎر ﻧوﯾﺳﻧده اول ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد.
 -٢-٢-٢-٢ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻧوﯾﺳﻧده اول ﻣﻘﺎﻟﮫ داﻧﺷﺟو ﺑﺎﺷد ،ﭘﺎداش ﻣﻘﺎﻟﮫ در اﺧﺗﯾﺎر ﻧوﯾﺳﻧده ﻣﺳﺋول ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد.
 ٢-٢-٢-٣ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ آدرس ﻧﮕﺎرﻧده ﻣﻘﺎﻟﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﻧوﯾﺳﻧده اول ) (First Authorداﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ رﻓﺳﻧﺟﺎن ﻧﺑﺎﺷد ،وﻟﯽ
ﻧوﯾﺳﻧده ﻣﺳﺋول ) (Corresponding Authorاز داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ رﻓﺳﻧﺟﺎن ﺑﺎﺷد ٪٨٠ ،ﭘﺎداش ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﻧوﯾﺳﻧده
ﻣﺳﺋول ﺗﻌﻠق ﻣﯽﮔﯾرد.
 -٢-٢-٢-۴ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ آدرس ﻧﮕﺎرﻧده ﻣﻘﺎﻟﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﻧوﯾﺳﻧده ﻣﺳﺋول ) (Corresponding Authorو ﯾﺎ ﻧوﯾﺳﻧده اول (First
) Authorداﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ رﻓﺳﻧﺟﺎن ﻧﺑﺎﺷد ،ﭘﺎداش ﺑراﺳﺎس ﺟدول  ۴اﯾن آﺋﯾنﻧﺎﻣﮫ ،ﺑﯾن ﺳﺎﯾر ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺗﻘﺳﯾم
ﺧواھد ﺷد.

ﺟدول ) (۴ﻧﺣوه ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و ﺗوزﯾﻊ اﻣﺗﯾﺎر ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﭘژوھﺷﯽ ﻣﺷﺗرک
ﺳﺗون )(٣
ﺳﺗون )(٢
ﺳﺗون )(١
ﺳﮭم ھرﻧﻔر از اﻣﺗﯾﺎز ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﻣﺗﯾﺎز اوﻟﯾﮫ
ﺿرﯾب ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺗﻌداد ﻧﻔرات
ﻧﻔرات
)ﻧﻔر(
ﭘﻧﺟم
ﭼﮭﺎرم
ﺳوم
دوم
اول
٪٨۵
١
١
٪۴٠
٪٨٠
١/٢
٢
٪٣۵
٪٣۵
٪٧٠
١/٣
٣
٪٣٠
٪٣٠
٪٣٠
٪۶٠
١/۴
۴
٪٢۵
٪٢۵
٪٢۵
٪٢۵
٪۵۵
١/۵
۵
ﻧﻔر دوم ﺑﮫ ﺑﻌد از ﺑﻘﯾﮫ اﻣﺗﯾﺎز ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﻣﺳﺎوی
٪۵٠
١/۵
ﺑﯾﺷﺗر از  ۵ﻧﻔر

 -٢-٢-٣ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣذﮐور در ﺧﺻوص ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻗﺑل از ارزﺷﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺣوزه ﻣدﯾرﯾت ﭘژوھﺷﯽ داﻧﺷﮕﺎه
ارﺳﺎل ﺷده اﺳت .ﻣﻼک ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻘﺎﻟﮫ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻧدرج در ﻣﻘﺎﻟﮫ ﭼﺎپ ﺷده و ﻣﻼک ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ،و ﺗﺎرﯾﺦ اراﺋﮫ
ﺗﻘﺎﺿﺎ و اراﺋﮫ ﻣدارک ﻣﻧدرج در ﻓرم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺷوﯾق ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
 -٢-٢-۴در ﺻورت ﻓوت ﺷدن ﻧوﯾﺳﻧده ﭘرداﺧت ﺣقاﻟﺗﺄﻟﯾف ﺑﮫ ورﺛﮫ و ﯾﺎ وﮐﯾل ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﯾﺷﺎن ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳت.
 ٢-٢-۵ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﻋطﺎی ﺣقاﻟﺗﺄﻟﯾف ﺑﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن و ﻧﯾر ﻋدم اﺧﺗﺻﺎص ﺳﮭﻣﯾﮫ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﻋﺿﺎی ھﯾﺄت ﻋﻠﻣﯽ از
ﺳوی وزارت ﻣﺗﺑوع ،ھزﯾﻧﮫ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﮫ ) ((Publication Feeﺑﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺗﻌﻠق ﻧﻣﯽﮔﯾرد.
 -٢-٢-۶ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫای ﻗﺑﻼً در ﯾﮏ ﻣﺟﻠﮫ ﭼﺎپ ﺷده اﺳت و ﻧوﯾﺳﻧده ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕری آن ﻣﻘﺎﻟﮫ را در ﻣﺟﻠﮫ ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﭼﺎپ ﮐﻧد ،ﻓﻘط ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﻣﺷﻣول ﭘرداﺧت ﺣقاﻟﺗﺄﻟﯾف اﺳت و ﭘرداﺧت ﻣﺎﺑﮫ اﻟﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﻧظر ﺷورای ﭘژوھﺷﯽ
داﻧﺷﮕﺎه اﻣﮑﺎنﭘذﯾر اﺳت.
 -٢-٢-٧ﭘرداﺧت ﺣقاﻟﺗﺄﻟﯾف ﺑﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎرج از داﻧﺷﮕﺎه ھﺳﺗﻧد و در ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺧود آدرس ﻧوﯾﺳﻧده را ﻧﺎم
داﻧﺷﮕﺎه ذﮐر ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻣوازﯾن و ﺑﺎ ﻧظر ﺷورای ﭘژوھﺷﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳت.

 -٣ﺷرﮐت در ھﻣﺎﯾشھﺎ ،ﺳﻣﯾﻧﺎرھﺎ و ﮐﻧﮕرهھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ
 -٣-١داوطﻠب ﻣﺣﺗرم ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت ﺧود را ﭘﯾش از ﺷرﮐت در ﮐﻧﮕره ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﻧت آﻣوزﺷﯽ و ﭘژوھﺷﯽ اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد و
درﺧواﺳت اﯾﺷﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗﺎﺋﯾد ﺷورای ﭘژوھﺷﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺑرﺳد.

۴

 -٣-٢اﻓراد درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده ﺷرﮐت در ﮐﻧﮕره ﺧﺎرﺟﯽ ،اﻟزﻣﺎ ً ﺑﺎﯾد اراﺋﮫدھﻧده ﺑوده و ﮔواھﯽ ﭘذﯾرش ﺑﻧﺎم اﯾﺷﺎن ﺻﺎدر
ﺷده ﺑﺎﺷد.
 -٣-٣ﻣوﺿوع ھﻣﺎﯾش ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﯾﺎ ﺗﺧﺻص ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﺷد.
 ٣-۴در ﺻورت اراﺋﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﯾﺎ ﭘوﺳﺗر در ﺳﻣﯾﻧﺎرھﺎ و ﯾﺎ ﮐﻧﮕرهھﺎی ﻣﻌﺗﺑر ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺗﺎ ﺳﻘف
 ١٠/٠٠٠/٠٠٠﷼ ھزﯾﻧﮫ ﺑﻠﯾط رﻓت و ﺑرﮔﺷت ،ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت ﺧواھد ﺑود.
 -٣-۵در ﺧﺻوص ھزﯾﻧﮫ ﺳﻔر ﺗﺎ ﺳﻘف  ٧روز )ﺑراﺳﺎس ﮔواھﯽ ﺷرﮐت( ھر روز  ٢٠٠دﻻر آﻣرﯾﮑﺎ ﭘرداﺧت
ﻣﯽﮔردد) .دﻻر ﻣﻌﺎدل  ١٠/٠٠٠﷼ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت(.
 -٣-۶ھزﯾﻧﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم ﺗﺎ ﺳﻘف  ١٠/٠٠٠/٠٠٠﷼ ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت ﻣﯽﺑﺎﺷد.
 -٣-٧ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اراﺋﮫ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﮫ ﺻورت ﺳﺧﻧران ﻣدﻋو ﺑﺎﺷد  ١/۵٠٠/٠٠٠﷼ ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﮐل ﺣﻣﺎﯾت اﻓزوده
ﻣﯽﮔردد و ﺑﮫ ازاء ھر ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﺎزاد ﻧﯾز ﻣﺑﻠﻎ  ١/۵٠٠/٠٠٠﷼ ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﮐل ﺣﻣﺎﯾت اﻓزوده ﻣﯽﮔردد.
-٣-٨ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ اراﺋﮫ ﺷده ﺑﮫ ﺻورت ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺑﻠﻎ  ١/٠٠٠/٠٠٠﷼ ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﮐل ﺣﻣﺎﯾت اﻓزوده ﻣﯽﮔردد و
ﺑﮫ ازاء ھر ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﺎزاد ﻧﯾز ﻣﺑﻠﻎ  ١/٠٠٠/٠٠٠﷼ ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد.
 -٣-٩اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣوﺟﮫ در ھﻣﺎﯾشھﺎ و ﺳﻣﯾﻧﺎرھﺎ ﺷرﮐت ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺧﻼﺻﮫ ﻣﻘﺎﻻت اﯾﺷﺎن در ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ
ﺧﻼﺻﮫ ﻣﻘﺎﻻت ھﻣﺎﯾش ﺑﮫ ﭼﺎپ ﺑرﺳد ،ﺑﮫ ازای ھر ﻣﻘﺎﻟﮫ  ٣٠٠/٠٠٠﷼ ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻗرار ﺧواھﻧد ﮔرﻓت.
 -٣-١٠اراﺋﮫدھﻧده ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﯽﺗواﻧد در طﯽ ﺑرﮔزاری ﮐﻧﮕره از ﻣﺄﻣورﯾت ﺑدون ﻓوقاﻟﻌﺎده اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾد.
 -٣-١١ﺷرط ﺣﻣﺎﯾت ،ارﺳﺎل دﻗﯾق ﻣدارک و ﻣﺳﺗﻧدات ﻣورد ﻧﯾﺎز )ﮐﭘﯽ ﮔواھﯽ ﺷرﮐت در ﮐﻧﮕره  +ﮐﭘﯽ ﺧﻼﺻﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ
ﭼﺎپ ﺷده در ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ ﮐﻧﮕره( ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﻧت ﭘژوھﺷﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت ﻗﯾد آدرس داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ
رﻓﺳﻧﺟﺎن در ﺧﻼﺻﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣرﺑوطﮫ و ﯾﺎ در ﮔواھﯽ ﺷرﮐت اﻟزاﻣﯽ اﺳت.
 -٣- ١٢اﻋﺿﺎی ھﯾﺄت ﻋﻠﻣﯽ ﻓﻘط ﯾﮑﺑﺎر در ﺳﺎل ،اﻋﺿﺎی ﻏﯾر ھﯾﺄت ﻋﻠﻣﯽ ﺳﮫ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر و داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻋﺿو
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر در طول ﺗﺣﺻﯾل ﺧود در اﯾن داﻧﺷﮕﺎه ﻣﯽﺗواﻧﻧد از ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺟﮭت
ﺷرﮐت در ﮐﻧﮕرهھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 -٣-١٢-١ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﺣﻘق طﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ در ﮐﻧﮕره ﺧﺎرج ﺑﺎ اراﺋﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺷرﮐت ﻧﻣوده اﺳت ،در ﺻورت
درﺧواﺳت ﺟدﯾد در ھﻣﺎن ﺳﺎل ،ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ از وی ﻣﻧوط ﺑﮫ ﭼﺎپ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﮫ ﺷده در ﮐﻧﮕرهھﺎی ﻗﺑل در
ﻣﺟﻼت ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ زﺑﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧوﯾﺳﻧده اول ﯾﺎ ﻣﺳﺋول و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺻوﯾب ﺷورای
ﭘژوھﺷﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷد .اﯾن اﻣر ھر  ۴ﺳﺎل ﯾﮑﺑﺎر اﻣﮑﺎنﭘذﯾر اﺳت.
 -٣-١۴ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ در ﻣﺄﻣورﯾت آﻣوزﺷﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮭت ﺷرﮐت در ﮐﻧﮕره ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻌﻠق ﻧﻣﯽﮔﯾرد.

 –۴ﺷرﮐت در ھﻣﺎﯾشھﺎ ،ﺳﻣﯾﻧﺎرھﺎ و ﮐﻧﮕرهھﺎی ﻣﻌﺗﺑر داﺧﻠﯽ
 -۴-١در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ اراﺋﮫ ﺷده ﺑﮫ ﺻورت ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﮔردد ،ﻋﻼوه ﺑر ﭘرداﺧت ﻣﻌﺎدل ﺑﻠﯾط رﻓت و
ﺑرﮔﺷت ﺑﺎ ھواﭘﯾﻣﺎ از رﻓﺳﻧﺟﺎن ﺑﮫ ﻣﻘﺻد )ﺑرآورد ﺑر ﻋﮭده ﻣﻌﺎوﻧﯾن ﭘژوھﺷﯽ داﻧﺷﮑدهھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷد( ،ﺑﮫ ازای اراﺋﮫ ھر
ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺳﺧﻧراﻧﯽ  ۵٠٠/٠٠٠﷼ ﭘرداﺧت ﺧواھد ﺷد و ﺳﺧﻧران ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﯽﺗواﻧد در طﯽ زﻣﺎن ﺑرﮔزاری
ﮐﻧﮕره از ﻣﺎﻣورﯾت ﺑدون ﻓوقاﻟﻌﺎده اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾد.
 -۴-٢در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ اراﺋﮫ ﺷده ﺑﮫ ﺻورت ﭘوﺳﺗر ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﮔردد ،ﻋﻼوه ﺑر ﭘرداﺧت ﻣﻌﺎدل ﺑﻠﯾط رﻓت و ﺑرﮔﺷت
از رﻓﺳﻧﺟﺎن ﺑﮫ ﻣﻘﺻد )ﺑرآورد ﺑر ﻋﮭده ﻣﻌﺎوﻧﯾن ﭘژوھﺷﯽ داﻧﺷﮑدهھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷد( ،ﺑﮫ ازای ھر ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﭘوﺳﺗر
 ٢۵٠/٠٠٠﷼ ﺑﮫ ﻧوﯾﺳﻧده اول ﭘرداﺧت ﺧواھد ﺷد و اراﺋﮫدھﻧده ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﯽﺗواﻧد در طﯽ زﻣﺎن ﺑرﮔزاری ﮐﻧﮕره از
ﻣﺄﻣورﯾت ﺑدون ﻓوقاﻟﻌﺎده اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾد.
 -۴-٣ﺷرط ﺣﻣﺎﯾت ،ارﺳﺎل دﻗﯾق ﻣدارک و ﻣﺳﺗﻧدات ﻣورد ﻧﯾﺎز )ﮐﭘﯽ ﮔواھﯽ ﺷرﮐت در ﮐﻧﮕره  +ﮐﭘﯽ ﺧﻼﺻﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ
ﭼﺎپ ﺷده در ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ ﮐﻧﮕره( ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﻧﯾن ﭘژوھﺷﯽ داﻧﺷﮑده ھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت ﻗﯾد آدرس داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠوم
ﭘزﺷﮑﯽ رﻓﺳﻧﺟﺎن در ﺧﻼﺻﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣرﺑوطﮫ و ﯾﺎ در ﮔواھﯽ ﺷرﮐت اﻟزاﻣﯽ اﺳت.
 -۴-۴ھر ﻣﺣﻘق ﻋﺿو ھﯾﺋت ﻋﻠﻣﯽ دو ﺑﺎر در ﺳﺎل و ﻣﺣﻘق ﻏﯾر ھﯾﺋت ﻋﻠﻣﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺳﺎل و داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه
ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺗﺎ  ٢ﺑﺎر در ﺳﺎل )ﺑﮫ ﺷرط اراﺋﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ( ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺷرﮐت ﻧﻣﺎﯾﻧد.

۵

 -۴-۴-١اﻋﺿﺎی ﻏﯾر ھﯾﺋت ﻋﻠﻣﯽ داﻧﺷﮕﺎه )ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ارﺷد ﺑﮫ ﺑﺎﻻ( در ﺻورت ﻣواﻓﻘت ﺷورای ﭘژوھﺷﯽ داﻧﺷﮕﺎه
ﻣﯽﺗواﻧﻧد از ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﻧد  ۴اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 -۴-۴-٢ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ در ﻣﺄﻣورﯾت آﻣوزﺷﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮭت ﺷرﮐت در ﮐﻧﮕره داﺧﻠﯽ ﺗﻌﻠق ﻧﻣﯽﮔﯾرد.
 -۴-۴-٣ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺷﺎﻣل ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن آزاد )ﺑدون ﻣﻘﺎﻟﮫ( ﻧﻣﯽﺷود.

 –۵ﻧوآوری ،اﮐﺗﺷﺎﻓﺎت و اﺧﺗراﻋﺎت
 -۵-١ﻧوآوری ،اﮐﺗﺷﺎف و اﺧﺗراع ﺛﺑت ﺷده و ﺑوﻣﯽﺳﺎزی ﻓﻧﺎوری و اراﺋﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺟدﯾد ﮐﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی طرح ﻣﺻوب
ﻣرﮐز ﺑﺎ داﻧﺷﮕﺎه اﻧﺟﺎم ﺷده و ﺗوﺳط ﻣراﺟﻊ ﻣﻌﺗﺑر و دارای ﺻﻼﺣﯾت ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳﯾده ﺑﺎﺷد ،ﻣﺷروط ﺑﮫ دارا ﺑودن ﮐﻠﯾﮫ
ﻣﺳﺗﻧدات اﻋﻼم ﺷده در آﺧرﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻣﻌﺎوﻧت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻓﻧﺎوری وزارت ،ﺗﺎ ﺳﻘف  ١٠/٠٠٠/٠٠٠﷼ ﻣورد
ﺣﻣﺎﯾت ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد.
 -۵-٢اﺧﺗراﻋﺎت و اﮐﺗﺷﺎﻓﺎت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻧﺎم داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ رﻓﺳﻧﺟﺎن ﺛﺑت ﺷود.

 –۶ﮐﺳب رﺗﺑﮫھﺎی ﺑرﺗر در ﺟﺷﻧوارهھﺎی رازی و ﺧوارزﻣﯽ
ﺷﺎﻣل ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﺣﻘﻘﯾن ،ﻧﺷرﯾﺎت ،ﻣﻘﺎﻻت ﺑرﺗر و ﯾﺎ واﺣدھﺎی ﺗﺣت ﭘوﺷش داﻧﺷﮕﺎه اﻋم از ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘوﻗﯽ در
ﺟﺷﻧوارهھﺎی ﯾﺎد ﺷده ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺣداﮐﺛر ﺳﻘف ﺣﻣﺎﯾت  ١٠/٠٠٠/٠٠٠﷼ ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷرح ذﯾل اﺳت:
اﻟف( ﮐﺳب رﺗﺑﮫ اول  ١٠/٠٠٠/٠٠٠﷼
ب( ﮐﺳب رﺗﺑﮫ دوم  ٧/٠٠٠/٠٠٠﷼
ج( ﮐﺳب رﺗﺑﮫ ﺳوم  ۵/٠٠٠/٠٠٠﷼
 –٧اﯾن ﻣﺻوﺑﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣٩٠/٩/٩ﻗﺎﺑل اﺟرا اﺳت و ﻣﻘرر ﮔردﯾد ﺣداﻗل ھر دو ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣورد ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﻣﺟدد
ﻗرار ﮔﯾرد.
 –٨اﯾن آﺋﯾنﻧﺎﻣﮫ در  ٧ﺑﻧد و ﺑﺎ ﻧظر ﺷورای ﭘژوھﺷﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت و ﺑر اﺳﺎس ﺗﻔوﯾض اﺧﺗﯾﺎر ھﯾﺄت اﻣﻧﺎی
داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮫ ھﯾﺋت رﺋﯾﺳﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﻣورد ﺗﺻوﯾب ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻗرار ﮔرﻓت .ھر ﮔوﻧﮫ اﻓزودن ﻣﺗﻣم ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر در آن ،ﻓﻘط ﺑﺎ
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷورای ﭘژوھﺷﯽ داﻧﺷﮕﺎه و ﺗﺄﯾﯾد ھﯾﺋت رﺋﯾﺳﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﻣﺟﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷد.
دﮐﺗر ﻋﺑﺎس اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯽ
دﮐﺗر ﺣﺳﯾن آذﯾن
ﺣﺟتاﻟﺳﻼم دﯾﺎﻧﯽ
ﻣﮭﻧدس رﺿﺎ اﮐﺑری

ﻣﺣﻣدرﺿﺎ رﺣﻣﺎﻧﯽ
دﮐﺗر اﺣﻣد ﺟﻣﺎﻟﯽزاده
دﮐﺗر ﺣﻣﯾد ﻧﺟماﻟدﯾﻧﯽ
دﮐﺗر ﻋﻠﯽ روﺣﺑﺧش

۶

دﮐﺗر رﺿﺎ وزﯾریﻧژاد
دﮐﺗر ﻋﺑدﷲ ﺟﻌﻔرزاده
دﮐﺗر ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن

