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  انتشار مقاالت جايزهآئين نامه 
  

دانشگاه علوم معاونت پژوهشي ،با توجه به اهميت پژوهش و توليد علم و توجه همه جانبه به روند رشد و كارايي تحقيقات
پزشكي جهرم به منظور ترغيب و تشويق پژوهشگران ارجمند به پژوهش و انتشار مقاله و در راستاي ارتقا سطح كيفي و 

به شرح ذيل ارائه مي  نبه نويسندگا "انتشار مقاله جايزه"هاي پژوهشي، تسهيالت مالي تشويقي تحت عنوان كمي فعاليت
  ميالدي الزم االجرا است. 2018نمايد. مفاد اين آئين نامه در مورد تمام مقاله هاي انتشار يافته در سال 

  مانه به آدرس زير مراجعه نمائيد:ابراي بارگذاري مقاالت در س
http://promotion.jums.ac.ir 

  
  25/4/97 :و تصويب تاريخ بازنگري

  2018تاريخ اجرا: از ابتداي سال 
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  .افراد مشمول جايزه انتشار مقاله1ماده 
 جايزه"ويان) كه در انتشار مقاله مطابق با اين آيين نامه مشاركت دارند مشمول دريافت (اعضاي هيات علمي، كاركنان و دانشج تمام پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي جهرم الف)

  هستند. "انتشار مقاله
  به شرح ذيل قيد نمايند:  )Affiliationپژوهشگران الزم است در مقاله نام و نشاني كامل دانشگاه را به عنوان وابستگي سازماني ( ب)

  "جهرم، جهرم، ايران  دانشگاه علوم پزشكي " به فارسي: -
  "Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran " به انگليسي: -

  نحوه درج صحيح نشاني سازماني دانشگاه و مراكز تحقيقاتي از آدرس زير قابل دسترس است:

http://pazhuheshi.jums.ac.ir  
  الت مستخرج از طرح هاي مصوب كميته تحقيقات دانشجوئي نشاني دانشجو بايد به صورت ذيل ذكر شود:براي مقا ج)

  "كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي جهرم، جهرم ايران  " براي مقاالت فارسي: -

 "	Student Research Committee,Jahrom University of Medical Sciences,Jahrom, Iran " براي مقاالت انگليسي: -

  :نشاني سازماني مركز تحقيقات بيماريهاي مشترك انسان و دام (زئونوز) د)

  "مركز تحقيقات زئونوز،دانشگاه علوم پزشكي جهرم، جهرم، ايران " براي مقاالت فارسي: -

 "Zoonoses Research center, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran " براي مقاالت انگليسي: -

											:		)SDHمولفه هاي اجتماعي سالمت(نشاني سازماني مركز تحقيقات  )ه 	
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  " مركز تحقيقات مولفه هاي اجتماعي سالمت ، دانشگاه علوم پزشكي جهرم، جهرم ايران " براي مقاالت فارسي: -	

   "	Research center for social Determinants of Health, Jahrom University of Medical Sciences,jahrom, Iran " براي مقاالت انگليسي: -
   

	:			بيماريهاي غير واگير	نشاني سازماني مركز تحقيقات			)و 	

  "مركز تحقيقات بيماريهاي غير واگير، دانشگاه علوم پزشكي جهرم، جهرم ايران " براي مقاالت فارسي: -

   " Research Center for Noncommunicable Diseases , Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran " براي مقاالت انگليسي: -
																																																																																																  

 " انتشار مقاله جايزه "زشكي جهرم را دقيقا به صورت هاي فوق قيد ننموده باشند، از دريافت مقاله، نشاني سازماني دانشگاه علوم پ ندر صورتيكه هريك از نويسندگا:  1تبصره 
  محروم مي شوند.

با  مقاله به نويسنده مسئول پرداخت مي گردد و نويسنده مسئول طبق توافقات قبلي مقدار جايزه در صورتيكه كليه نويسندگان با آدرس دانشگاه علوم پزشكي جهرم باشد : 2تبصره 
  مسئوليت قانوني توزيع جايزه مقاله، برعهده فرد دريافت كننده جايزه است. نسبت به توزيع آن اقدام خواهد كرد. مربوطهساير نويسندگان و يا طبق جدول 

گاه نباشد، اولين نويسنده با نشاني سازماني دانشگاه، با نشاني دانشدانشگاه علوم پزشكي جهرم باشد ولي نويسنده مسئول نشاني سازماني در صورتيكه كليه نويسندگان با  : 3تبصره 
   را دريافت مي كند. جايزه

  ه مقاله را دريافت خواهد كرد.در صورتيكه نويسنده ديگري از نويسنده مسئول اجازه كتبي امضا شده و در صورت امكان ممهور داشته و آن را درسامانه بارگذاري كند، جايز:  4تبصره 
، در جهت تشويق پژوهشگران به همكاري بين المللي ، كمك  در مقاله مشترك بين المللي نويسنده مسئول با نشاني سازماني اين دانشگاه نباشدتيكه در صور:  5تبصره 

  هزينه چاپ  به اولين نويسنده با نشاني سازماني دانشگاه پرداخت مي شود.
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را در مقاله ذكر كرده باشند تنها نخستين مورد مالك تصميم گيري خواهد بود به استثناي مواردي كه  affiliationدر مواردي كه نويسنده يا نويسندگان بيش از يك  :  6تبصره 
فناوري وزارت بهداشت مورد  نخستين آدرس ذكر شده مربوط به دانشگاهها يا موسسات علمي پژوهشي خارج از كشور و يا دانشگاههاي داخلي باشد كه توسط معاونت تحقيقات و

  )affiliationيابي قرار نمي گيرد.(هر نويسنده يك ارز
ند و مثل يك نفره ويا دونفره درصورتيكه نفر اول ويا اول و دوم با آدرس دانشگاه علوم پزشكي جهرم باشندبقيه نفرات كه از ساير دانشگاهها هستند درنظر گرفته نمي شو : 7تبصره 

  ل از اين دانشگاه باشد به ايشان و اگر از ساير دانشگاهها باشد به نويسنده اول پرداخت خواهد شد.مربوطه اگر نويسنده مسئو جايزهمحاسبه مي شود. و 
و... د و برابر سه نفره ياچهار نفر در صورتيكه نفر سوم يا بعد از آن با آدرس دانشگاه علوم پزشكي جهرم باشند.نفرات بعد از آنها كه از ساير دانشگاهها هستند حذف مي شون:  8تبصره 

 مربوطه اگر نويسنده مسئول از اين دانشگاه باشد به ايشان و اگر از ساير دانشگاهها باشد به نويسنده اول پرداخت خواهد شد. جايزهسنجيده مي شوند. و 
 
  . مقاله هاي مشمول جايزه انتشار مقاله2ماده 

  مشخص مي باشد. )مجله نوع نمايه (جدول يك ستون اول مشمول جايزه انتشار مقاله در  مقاالتالف) 

  اقدام كننده جايزه مقاله بايد مستندات مربوط به نمايه مجله را در سامانه بارگزاري نمايد. ب)

  مالك قرار خواهد گرفت. باالترين نمايه، داراي نمايه هاي مختلف باشد در صورتيكه مقاله اي  ج)

  ي ياد شده است و صرف نمايه شدن مجله در اين مورد كافي نيست.مورد نظر در نمايه ها مشاهده مقالهمالك سنجش نمايه شدن،  د)

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشمول جايزه نمي شوند. فهرست مجالت جعلي و نامعتبرمقاالت مجالت موجود در  ه)

  براي دسترسي به اين فهرست به آدرس زير مراجعه نمائيد:

http://blacklist.research.ac.ir  
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براي ثبت مقاله در سامانه و ارسال نهايي آن مهلت دارند. بديهي است به مقاالتي كه پس از آن  تير)9ژوئن سال بعد ( 30مقاله هاي منتشر شده در هرسال ميالدي حداكثر تا  و)
  تاريخ ارسال شوند، جايزه تعلق نمي گيرد.

  اخت جايزه به مقاالت برحسب نوع مقاله و نوع نمايهنحوه پرد. 3ماده 

  مبلغ جايزه انواع مقاله به ريال برحسب نوع نمايه :1جدول 
 

  هزينه تشويقي (ريال) نوع نمايه مجله
 

درصورتيكه نويسنده مسئول با  يراستاريچاپ ، ترجمه و وهزينه 
 افيليشن دانشگاه ع.پ جهرم باشد.(ريال)

 ضرايب افزاينده + پايهريال 000/000/15 1نوع

  
   الير  000/000/8

  000/000/8 ضرايب افزاينده +000/000/15 2نوع

 000/000/5 ضرايب افزاينده +000/000/9 3نوع 

  0 ضرايب افزاينده +000/000/3 4نوع

  0 ضرايب افزاينده +000/000/3 5نوع
  0 ضرايب افزاينده +000/000/5 مجله پارس

فصلنامه اخالق و
  آموزش جهرم

  0 ضرايب افزاينده +000/000/3

  0  0 ايندكس نشده

  است. تعيين گرديده 4ماده  7در صفحه  ضرايب افزاينده جايزه مقاالت *
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  ISI, :1نوع 
  pubmed/ Medline: 2نوع 
  scopus:  3نوع 
 chemical abstract, Embase, Biological abstract ،psychinfo,CINAHL,Current Contents:  4نوع 

 علمي پژوهشي داخلي - ISCو  DOAJ, Index Copernicus, InfoBase: 5نوع 

  نمايه شده اند به عنوان مقاالت نمايه نشده درنظر گرفته مي شود. google scholarمقاالتي كه صرفا در پايگاه نمايه  :1تبصره 
  وهشي تحويل داده شود.فاكتور هزينه چاپ بايستي به دفترمعاونت پژ : 2 تبصره

  
  ) Original Articleميزان جايزه انواع مقاالت در مقايسه با مقاله پژوهشي اصيل (: 2جدول 

  
 ترجمههزينه ويراستاري و  هزينه تشويقي  نوع مقاله

  چاپ(نويسنده مسئول)
Review articleدرISIScopus , 

Pubmed,

مياضافهجدول يكدرصد برهزينه تشويقي25

 .گردد

 مطابق با جدول يك

Short or brief communication/rapid 

communication/brief report,…

 يك دوم جدول يك يك دوم جدول يك

Case report/ Research letterيك سوم جدول يك جدول يكدوميك  

Letter to editor,author reply, 

editorial

 ----------  يك چهارم جدول يك
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علم سنجي دانشگاه يابي نوع مقاله در وهله اول نسخه نهائي مقاله و سپس دسته بندي مقاالت در فهرست مجله است. در صورت ابهام در مورد نوع مقاله، كميته *مالك ارزش
  درباره آن تصميم گيري خواهد كرد.

  
  افه تشويقي مي شوند.درصد اض 25هستند مشمول  ISI Scopus , Pubmedر نمايه هاي د كهReview article :1تبصره 
  درصد اضافه نمي شود. 25باشد مشمول   ISI Emergingدر صورتيكه در نمايه  Review article: 2تبصره 
  باشد. Q1درصد اضافه ميشود كه ژورنال  25مشمول  در صورتي  Scopusدر نمايه  Review article:  3تبصره 

  
  ضرايب افزاينده جايزه مقاالت .4ماده 

  
  شويق پژوهشگران دانشگاه موارد ذيل به عنوان ضرايب افزاينده جايزه مقاله در نظر گرفته شده است:به منظور ت

  
1. IF  :در  يمجله ا كهيدر صورتISI web of science  دهم  كيهر  يشود، به ازا هينماIF  شود، تا  يافزوده م هيبه مبلغ پا الير 000/000/1مبلغIF=3  و جهتIF 

استخراج و بر اساس آخرين   Journal Citation Report (JCR)مجالت از پايگاه  IFاضافه خواهد شد.  الير 000/500مبلغ  IFدهم  كيهر  يبه ازا 3باالتر از 
  http://jcr.incites.thomsonreuters.comگزارش اين پايگاه در زمان انتشار مقاله محاسبه مي شود. براي دسترسي به آدرس زير مراجعه نماييد:

  مجالتQ1 :  به آن دسته از مقاالتي كه در مجالتQ1  ،مبلغ در صورتيكه نويسنده اول و يا مسئول با افيليشن دانشگاه ع.پ جهرم باشد منتشر مي شوند
افزوده ميگردد. به هزينه تشويقي پايه   ريال 000/000/10مبلغ و در صورتيكه نويسندگان دوم و بعد  با افيليشن دانشگاه ع.پ جهرم باشد،  ريال 000/000/20

 https://www.scimagojr.comبه آدرس زير مراجعه نماييد:  Q1براي دسترسي به مجالت 

 :مقاالت مشترك با ساير كشورها ، مقاالتي كه حداقل يك نويسنده با  مقاالت مشترك بين الملليaffiliation كشور داشته باشد. (به جز  دانشگاههاي معتبر خارج از
 به  هزينه تشويقي پايه اضافه ميگردد. به مقاالتي كه بيش از يك افيليشن خارجي باشد ، درصد بيشتري اضافه نخواهد شد. %10مقاالت فارسي زبان) 

  مقاالت باaffiliation  براي مقاالت با  : مصوب وزارت مراكز تحقيقاتaffiliation   ،ه  هزينه تشويقي پايه اضافه ميگردد. درصورتيكه در ب %10مراكز تحقيقات
 يك مقاله بيش از يك مركز تحقيقات باشد ، درصد بيشتري اضافه نخواهد شد.
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اي پژوهشي دانشگاه با هزينه چاپ شود و نويسنده مسئول با نشاني استاندارد اين دانشگاه باشد، با ارائه فاكتور ممهور و امضا شده به شور  Q1در صورتيكه مقاالت  :1تبصره 
 (مبناي محاسبه ريالي بر حسب ارز دولتي مي باشد.) درصد با راي شورا پرداخت خواهد شد. 50هزينه چاپ تاسقف 

  
  . سهم هر كدام از نويسندگان از جايزه مقاله  5ماده 

در مبلغ اوليه اعمال مي  4س در صورت شمول ضرايب افزاينده بر اساس ماده اين آئين نامه محاسبه شده و سپ  3ماده  2و  1مقدار اوليه جايزه مقاله ابتدا بر اساس جداول 
  اين آئين نامه مشخص مي شود. 3گردد.نهايتا سهم هر نويسنده بر اساس جدول 

  نويسنده مسئول و نويسنده اول برابر است. سهم :1تبصره 
  

حوه محاسبه و توزيع امتياز براي فعاليتهاي پژوهشي مشترك در آئين نامه ارتقا اعضاي هيات (اين جدول بر اساس ن . سهم هركدام از نويسندگان از جايزه مقاله3جدول 
  علمي تنظيم شده است.)

  
 نفر پنجم(درصد) نفر چهارم(درصد) نفر سوم(درصد) نفر دوم(درصد) نفر اول(درصد) ضريب (درصد) تعداد همكاران

1 100 100      
 

2 150 90 60     
 

3 180 80 50 50    
 

4 190 70 40 40 40   
 

5 180 60 30 30 30 30 

 ≥25 50 175 و باالتر6

  الزم االجرا است. 2018به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه رسيده و درخصوص مقاالت  25/04/1397تبصره در تاريخ  15ماده و  5اين آئين نامه در 
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  جداول ضميمه
  

  2و1وخارجي ايندكس شده نوع  چاپ شده در مجالت داخلي هزينه تشويقي مقاالت
 

 )ريالنفر پنجم(درصد/ )ريالنفر چهارم(درصد/ )ريالنفر سوم(درصد/ )ريالنفر دوم(درصد/ )ريالنفر اول(درصد/ )ريالضريب كل (درصد/ تعداد همكاران

1 100 100     

000/000/15 000/000/15 

2 150 90 60    

000/000/15 000/000/9 000/000/6 

3 180 80 50 50   

000/000/15 666/666/6 667/166/4 667/166/4 

4 190 70 40 40 40  

000/000/15 315/526/5 895/157/3 895/157/3 895/157/3 

5 180 60 30 30 30 30 

000/000/15 000/000/5 000/500/2 000/500/2 000/500/2 000/500/2 

 ≥25 50 175 و باالتر6

000/000/15   
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  3چاپ شده در مجالت داخلي وخارجي ايندكس شده نوع  هزينه تشويقي مقاالت

 

 )ريالنفر پنجم(درصد/ )ريالنفر چهارم(درصد/ )ريالنفر سوم(درصد/ )ريالنفر دوم(درصد/ )ريالنفر اول(درصد/ )ريالضريب كل(درصد/ تعداد همكاران

1 100 100     

000/000/9 000/000/9 

2 150 90 60    

000/000/9 000/400/5 000/600/3 

3 180 80 50 50   

000/000/9 000/000/4 000/500/2 000/500/2 
4 190 70 40 40 40  

000/000/9 789/315/3 737/894/1 737/894/1 737/894/1 
5 180 60 30 30 30 30 

000/000/9 000/000/3 000/500/1 000/500/1 000/500/1 000/500/1 
 ≥25 50 175 و باالتر6

000/000/9   
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  5و  4نوع  هزينه تشويقي مقاالت

  
 

 )ريالنفر پنجم(درصد/ )ريالنفر چهارم(درصد/ )ريالنفر سوم(درصد/ )ريالنفر دوم(درصد/ )ريالنفر اول(درصد/ )/ريالضريب كل (درصد تعداد همكاران

1 100 100     

000/000/3 000/000/3  
2 150 90 60    

000/000/3 000/800/1 000/200/1 

3 180 80 50 50   

000/000/3 334/333/1 333/833 333/833 

4 190 70 40 40 40  

000/000/3 263/105/1 579/631 579/631 579/631 

5 180 60 30 30 30 30 

000/000/3 000/000/1 000/500 000/500 000/500 000/500 

 ≥25 50 175 باالترو6

000/000/3   

  


