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  کرمانشاهعلوم پزشکی دانشگاه
فناوری و قاتی حتقمعاونت  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پاداش مقاالت چاپ شده در جمالت
 

   ريال ×  امتياز مقاله 500،000   ميزان پاداش براساس فرمول •
 .حماسبه می گردد

 جمالت ايندکس شده در اعتبار امتياز مقاله براساس :1 تبصره  •
: سايتهای مشروحه  ذيل حماسبه می شود

  Pubmed -Medline- ISI◄                                                              
 امتياز 25

Embase-chemical Abstract- Scopus ◄-Abstract  Biological        15امتياز            
                                                          ساير سايتهای ختصصی              ◄
                                                        امتياز 10
                                            ازنوع چاپیخارجی جمالت معتربايندکس نشده ◄
                    ز امتيا5

  آيين نامه
  فعاليت های پاداش
ژوهشیپ  

 

90تابستان   
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              از نوع چاپی و الکرتونيکی داخلیجمالت علمی- پژوهشی ايندکس نشده ◄
                                                     امتياز5
 

درآن علوم پزشکی کرمانشاه صرفا به مقاالتی که نام دانشگاه  :2تبصره 
. قيد شده باشد پاداش تعلق می گيرد

 

درصورتيکه نويسنده نام چند دانشگاه علوم پزشکی را در آدرس :3تبصره 
قبل از مهه علوم پزشکی کرمانشاه نام دانشگاه خود قيدکرده باشد ، اگر 

اسامی ذکرشده باشد قابل قبول است. 
 

ذکرآدرس دانشگاه علوم پزشکی مهرا با دانشگاههای غيروابسته : 4تبصره
به وزارت هبداشت بالمانع است. 

 

 به مقاالتی که در سال ارزشيابی دانشگاه چاپ صرفا: 5تبصره 
  به معاونت حتقيقات ارائه شودحداکثرتاپايان خرداد ماه سال بعدو

   مقاله قابل قبول منی باشد)پذيرش(پاداش تعلق می گيرد.
 

جمالتی که دارای تاخيرچاپ هستند صرفا مشاره های : 6تبصره 
پاييزوزمستان جمالت علمی- پژوهشی داخلی وبا ارائه نامه سردبير مبنی 

 بر تاييد تاخيرچاپ قابل قبول خواهد بود.  
 

 به امتياز مقاالت چاپ شده در جمالت علمی ايندکس شده در :  7تبصره 
 اضافه می IF ، دو برابر Impact Factor  دارای ISIمنايه نامه بيت املللی 

 }   )+امتياز مقالهIF×2ريال×{ (500،000شود يعنی: 
 

 مؤثر می باشد.  مقاله چاپ شده برميزان پاداشنوع: 8تبصره 
◄ Original article                                                                      

                                                                                         1مطابق با امتياز تبصره 
◄Review article  برای جمالت ايندکس شده در)ISI/ Pubmed(  تبصره       امتياز 
  ضرب1 /4 درعدد1

Short/Brief/ Rapid Communication ◄                            يک دوممطابق با 
 1امتيازتبصره 

◄                                         Research letter/Case reportامتيازتبصره يک سوممطابق با 
1  

◄ Letter to editor                                                               يک  مطابق با
 1  امتيازتبصرهچهارم

 

 
نويسندگان مطابق جدول زير باتوجه به تعداد سهم پاداش  :9تبصره

 :حماسبه می شود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعد
 اد

ضريب 
افزای
ش  

سهم هرنفرازامتياز بر اساس 
امتياز کل 

چهارسوم دوم اول 
م 

پنج
م 

ششم 

1 85٪ 85٪      

2 20/1٪ 80٪ 40٪     
3 35/1٪ 65٪ 35٪ 35٪    
4 45/1٪ 55٪ 30٪ 30٪ 30٪   
5 50/1٪ 50٪ 25٪ 25٪ 25٪ 25٪  

6 50/1٪ 50٪ 20٪ 20٪ 20٪ 20٪ 20٪ 
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 به نفر اول و ٪50باشد  6: درصورتيکه تعداد نفرات بيشرت از1نکته 
شود.  مساوی تقسيم میبه نسبت مابقی بين ساير نويسندگان 

 : درصورتيکه نويسنده اول ومسئول مکاتبات متفاوت باشند نصف 2نکته 
 گردد. گيرد به هريک پرداخت می تعلق میآنان جمموع مبلغی که به 

ندگان به معاونت حتقيقات توسط ساعالم مشاره حساب جام متام نوی : 10تبصره
 الزامی است.جهت دريافت پاداش  مسئولنويسنده 

 

 و پس از آن ، در صورتي كه 1390در مقاالت چاپ شده در سال : 11تبصره
دانشجويي جزو نويسندگان است و مقاله منتج از طرح مصوب كميته حتقيقات 

 مي بايست به صورت زير در مقاله درج دانشجودانشجويان مي باشد، آدرس 
 گردد:

Students Research Committee, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran 
بديهي است كه پرداخت پاداش منوط به رعايت اين تبصره مي باشد.  

در مقاالت استخراج شده از پايان نامه ها می بايست درمنت : 12تبصره 
" مقاله استخراج شده از پايان نامه... می باشدمقاله به موضوع "

 ضرب می شود. 1/1اشاره شده باشد، دراين صورت امتيازمربوط در
آدرس دانشگاه  درصورتي كه افرادي خارج ازحوزه دانشگاه جزء نويسندگان مقاله باشند و :13تبصره 

  سهم كليه نويسندگان 9 مطابق جدول تبصره علوم پزشکی کرمانشاه را هم نداشته باشند

محاسبه و فقط به نويسندگان با آدرس دانشگاه سهم محاسبه شده پرداخت مي شود. 
 

 
 

 
 شامل نام جمله،سال وماه چاپ شدهتصويرصفحه اول مقاله  ◄
 نتشار(درمورد جمالتی که ماه انتشار درآا مندرج منی گردد ارسال صفحها

 است).      يک سال الزامی درانتشارجمله ازمشخصات جمله مبنی برتعداد  ای
  تصويرصفحه ای از جمله که شامل نام سايت ايندکس شده باشد.◄
حتقيقات   ازفهرست موجود درسايت معاونت جمله (IFارائه مستندات مربوط به ◄

 وزارت متبوع به آدرس زيرقابل دسرتسی است)
گروه نظارت  مرکزتوسعه ومهاهنگی حتقيقاتمعاونت حتقيقاتوزارت هبداشت     

  هلادستورالعم وها  فرمارزشيابی دانشگاه ها وارزشيابی 
 

 پاداش ارجاع به مقاله در کتب مرجع 
 

  ارزشيابی دانشگاه  ازفرمول درپاداش با توجه به امتيازکسب شده  •
. حماسبه ميگردد  × امتيازکسب شده ريال500،000

به هرمورد ارجاع درکتب مرجع منتشرشده ارزشيابی مطابق آيين نامه 
  امتياز تعلق می گيرد.15 امتياز ودرغيراينصورت 25درسال ارزشيابی

 به مسئول مکاتبات ٪30،  به نويسنده اول٪40 ازکل مبلغ پاداش :1تبصره
  باقيمانده به نسبت مساوی به ساير نويسندگان تعلق می گيرد.٪30و

 ٪70: درصورتی که نويسنده اول ومسئول مکاتبات يک نفرباشد 2تبصره 
 ازکل مبلغ پاداش به وی تعلق می گيرد.

پس ازکسب امتياز درارزشيابی  اخت پاداش اين موردد: پر3تبصره 
 دانشگاه قابل پرداخت است.

 
 

شده باشد. تصوير منابع کتاب موردنظرکه نام دانشگاه درآن قيد ◄  

مستندات الزم جهت 
اش ا اخت   

مستندات الزم جهت 
 پرداخت پاداش
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پرينت آن جهت تاييدکميته  ارزشيابی  کتاب ويايا فتوکپی فصل  اصل ◄
        متبوع ازنظرمرجع بودن وزارت 

تصويرصفحه اول مقاله ای که درمنبع کتاب ذکرشده ◄  
 

پاداش ارائه مقاله درکنگره های علمی داخلی  
 (پوسرتياسخنرانی)

 
 .  پرداخت مي گرددهزينه بليط هواپيما ويا يك ميليون ريالبراي شركت دركنگره هاي علمي داخلي مبلغ  •

 

وبراي اعضاي غير هيئت هزار ريال  در همان كنگره مبلغ پانصدارائه شده  هرمقاله اضافه  اعضاي هيئت علمي بابتبراي :1
 پرداخت مي گردد.علمي مبلغ دويست وپنجاه هزار ريال 

هزار ريال  پانصدبه عضوهيئت علمي غ قابل پرداخت لدرصورتي كه ارائه دهنده مقاله، دانشجويي خارج از دانشگاه باشد مب: 2
 مي باشد.

 تعداد دفعات شركت در يك سال بستگي به نظر مسئول واحد دارد.براي اعضاي غير هيئت علمي : 3
 

 : به منظور مساعدت به دانشجويان براي شركت در كنگره هاي علمي، هزينه ثبت نام نيزپرداخت مي گردد.4
 

وبراي هرمقاله اضافه درهمان كنگره مبلغ يكصدوبيست  براي ارائه مقاله دركنگره هاي سطح استان مبلغ پانصد هزارريال: 5
 وپنج هزار ريال پرداخت مي گردد.

 
 

 

ارائه  تصويرگواهي  يازمان برگزاري باشد مكان و دانشگاه،ومشخصات افرادحقيقي ،نام تصويرخالصه مقاله كه شامل نام  ◄

ارايه خالصه مقاله درآن قيدشده باشد. زمان   مكان وخالصه  مقاله كه

 

 پاداش ارائه مقاله در كنگره هاي خارجي و بين المللي
 

  محاسبه مي ريال × امتيازكسب شده 500.000  ارزشيابي دانشگاه  ازفرمول درپاداش با توجه به امتيازكسب شده 
 . امتيازات عبارتنداز:گردد

 

  امتياز6سخنراني جامع به صورت مدعو           ◄

 امتياز 3ارائه مقاله به صورت سخنراني             ◄

  امتياز4 ايندكس شده است.                Proceeding به صورت ISI كه در  ارائه مقاله به صورت سخنراني ◄

  امتياز3 ايندكس شده است.                 Proceeding  به صورتISI كه در   پوستر   ارائه مقاله به صورت ◄

 امتياز 3 ايندكس شده است.    Abstract Meeting به صورت ISI  ارائه مقاله به صورت سخنراني  كه در◄

 امتياز 2 ايندكس شده است.    Abstract Meeting به صورت ISI  پوستر    كه در   ارائه مقاله به صورت◄
 

هزار  پانصدبه عضوهيئت علمي غ قابل پرداخت ل درصورتي كه ارائه دهنده مقاله، دانشجويي خارج از دانشگاه باشد مب:تبصره

 ريال مي باشد.

  پرداخت پاداش موارد فوق پس از مشخص شدن امتياز ارزشيابي دانشگاه در اين زمينه قابل پرداخت است.:تبصره

 مستندات الزم  

 مستندات الزم 
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تصوير مقاله چاپ شده به نام  يكي از محققين دانشگاه در كتابچه خالصه مقاالت  همايش كه شامل مكان و زمان برگزاري ◄
 باشد . همايش

 ، زمان و مكان برگزاري همايش  ، نحوه ارائه مقاله ( سخنراني يا پوستر )تصوير گواهي  ارائه  مقاله در همايش كه  عنوان مقاله◄
  .در آن قيد شده باشد نيز قابل قبول مي باشد

 

 پاداش تاليف فصل يا فصولي ازكتب مرجع 
 

  ريال ×امتياز كسب شده 500،000  ارزشيابي دانشگاه براساس فرمولدرميزان پاداش با توجه به امتياز كسب شده  •
محاسبه مي گردد: 

  .گيردامتياز تعلق مي 30 به هرفصل كتب مرجع كه توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه نوشته شده باشدمطابق با آيين نامه : 1

پرداخت پاداش اين مورد پس از كسب امتياز در ارزشيابي دانشگاه، قابل پرداخت است. :2  
 

  
ياپرينت مشخصات اصل کتاب وفصل نگارش شده  تصوير ◄  
بررسي اوليه درحوزه معاونت پژوهشي انجام مي گيرد وتاييدنهايي با كميته ارزشيابي وزارت متبوع مي باشد   

 

 پاداش ثبت اختراع
 

           500،000  ارزشيابي دانشگاه  ازفرمول درپاداش با توجه به امتيازكسب شده ، ميزان  داخلبراي هر مورد ثبت اختراع 
 .گردد  محاسبه مي ريال × امتيازكسب شده

 

  قابل پرداخت است.ه پرداخت پاداش ثبت اختراع پس از كسب امتياز در ارزشيابي دانشگا:تبصره
 

 
 

تصويرمقاله چاپ شده درجمله علمی پژوهشی به نام دانشگاه◄  
تصويربرگ ثبت  ◄                         پروپوزال طرح حتقيقاتی◄

 اخرتاع به نام دانشگاه
تاييديه مراجع ذی صالح  ◄ طرح حتقيقاتی     مصوبه شورای پژوهشی ◄

اعميزان کاربری و امهيت اخرتجديد بودن ،مبنی بر   
 

 كسب رتبه برتر درجشنواره خوارزمي ورازي
 

          محاسبه  ريال × امتيازكسب شده 500.000  ارزشيابي دانشگاه  ازفرمول درپاداش با توجه به امتيازكسب شده 
. امتيازات عبارتنداز: گردد مي

 

امتياز100كسب رتبه اول محققين                                         ◄  

  امتياز70كسب رتبه دوم محققين                                         ◄

  امتياز50كسب رتبه سوم محققين                                        ◄

  امتياز50كسب رتبه برتر محققين جوان ومحقق دانشجو     ◄
 

 پاداش تاليف كتاب
 

 مستندات الزم 

 مستندات الزم
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           كتابي است كه توسط عضوهيئت علمي ويا كارشناسان دانشگاه نوشته شده وداراي مصوبه شوراي  

انتشارات باشد وحداقل يك درصد مراجع نتيجه پژوهشهاي نويسنده باشد. درامتيازدهي به ازاي هر يك درصد 

 امتياز مي باشد. 25  امتياز تعلق مي گيرد و حداكثرآن 5پژوهش نويسنده در مراجع كتاب 

قيد شده باشد "دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه "نكته: در روي جلدكتاب مي بايست آرم دانشگاه ونام

 .گردد  محاسبه مي ريال × امتيازكسب شده 500،000  پاداش با توجه به امتيازكسب شده ازفرمولميزان 


