
 معاونت تحقیقات و فناوری

 به نام خدا

  شيوه نامه پرداخت تسهيالت تشويقي 

 (1393مصوب سال (

اقذام تِ هعاًٍت تحقيقات ٍ في آٍسي داًشگاُ علَم پضشكي ايشاى تا ّذف تشَيق پژٍّشگشاى ٍاتستِ تِ داًشگاُ 

 .پشداخت تسْيالت تشَيقي تِ هقاالتي كِ تا آدسس داًشگاُ علَم پضشكي ايشاى چاج شذُ اًذ هي ًوايذ

هقاالت هَضَع ايي شيَُ ًاهِ تايذ اص طشيق سايت اداسُ اًتشاسات ٍ علن سٌجي هعاًٍت تحقيقات ٍ في آٍسي  :1ماده 

 .داًشگاُ ثثت شًَذ

ًسخِ ًْايي ٍ هٌتشش شذُ دس ًَيسٌذگاى، ( (Affiliationدس ٍاتستگي ساصهاًي الصم است آدسس داًشگاُ  :2ماده 

 Iran University ofٍ يا   Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iranهقاالت اًگليسي تِ شكل 

Medical Sciences, Tehran, I. R. Iran  ٍ تْشاى، ايشاى دس هقاالت فاسسي تِ شكل داًشگاُ علَم پضشكي ايشاى ،

 .ثثت شذُ تاشذ

دس طَستي . شَد هقالِ اًجام هي هسٍَلٍ دسيافت هثلغ تسْيالت تشَيقي تَسط ًَيسٌذُ  سايتثثت هقالِ دس  :3ماده 

تَسط اٍليي ًَيسٌذُ تا ثثت هقالِ فاقذ ٍاتستگي ساصهاًي داًشگاُ علَم پضشكي ايشاى تاشذ،  هسٍَلكِ ًَيسٌذُ 

 .قاتل اًجام استستگي ساصهاًي داًشگاُ علَم پضشكي ايشاى ٍاب

ًيوي اص طشفا  طَست گيشد هسٍَلدس طَستي كِ ثثت هقالِ تَسط كسي غيش اص ًَيسٌذُ اٍل يا  :1تبصره 

 .هثلغ تسْيالت تشَيقي هقالِ قاتل پشداخت خَاّذ تَد

ديگشي سٌذُ تِ ًَيتَاًذ فشايٌذ ثثت ٍ دسيافت هثلغ تشَيق هقالِ سا  هي ثثت هقالِ هسٍَلفشد  :2تبصره 

تِ شيَُ اعالم شذُ ٍي،  هْش( دس طَست ٍجَد)الصم است ايي هَضَع طي ًاهِ كتثي تا اهضاء ٍ . ٍاگزاس كٌذ

 . دس سايت، تِ اداسُ علن سٌجي ٍ اًتشاسات اعالم شَد

دس هَاسد اتْام، ًوايِ . شَد ًَيسٌذُ هسٍَل تش اساس ًسخِ ًْايي ٍ هٌتشش شذُ هقالِ هشخض هي :3تبصره 

 .هالك تظوين گيشي خَاّذ تَد( تِ تشتية  اعتثاس) ّا ًاهِ
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كِ  ًَيسٌذگاى هقالِهثلغ تشَيقي سا تِ شكل هٌاسثي تيي دسيافت كٌٌذُ هثلغ تسْيالت تشَيقي هَظف است  :4ماده 

 .ركش كشدُ اًذ تقسين كٌذطحيح ٍاتستگي ساصهاًي خَد تِ داًشگاُ علَم پضشكي ايشاى سا تِ شكل 

 .خَاّذ تَدسال شوسي تعذ پاياىسال شوسي، تاهْلت اسسال هقاالت چاج شذُ دس ّش :4ماده 

هثلغ تشَيق هقاالت اطيل چاج شذُ دس هجالت تش حسة تاالتشيي ًوايِ ًاهِ هجلِ طثق جذٍل صيش خَاّذ  :5ماده 

 .  تَد

 

 (سيال) هثلغ ًوايِ ًاهِ

 Web of Science IF<1 5000000هقاالت اطيل ًوايِ شذُ دس 
1≤IF<2 6000000 
2≤IF<3 7000000 
3≤IF<4 8000000 
4≤IF<5 9000000 
5≤IF<6 10000000 
6≤IF<7 12000000 
7≤IF<8 14000000 
8≤IF<9 16000000 

9≤IF<10 18000000 
10≤IF 40000000 

 Pubmed 5000000هقاالت اطيل ًوايِ شذُ دس 

 ,Scopus ،Embase ،CINAHLهقاالت اطيل ًوايِ شذُ دس 

CAS, Biological Abstracts, Current Content  ٍ 

CAB Abstracts 

3000000 

 2000000 هقاالت اطيل چاج شذُ دس هجالت سايش ًوايِ ًاهِ ّاي هعتثش

 1000000 هقالِ ّاي اطيل هجالت علوي پژٍّشي داخلي
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سيال تيشتش اص تسْيالت هقالِ اطيل دس ّواى ًششيِ ٍ هثلغ  2000000هثلغ تسْيالت تشَيقي هقاالت هشٍسي 

ّاي خالطِ، گضاسش هَسد، ًاهِ تِ سشدتيش ٍ هَاسد هشاتِ ًظف تسْيالت هقالِ اطيل  گضاسشتسْيالت تشَيقي اًَاع 

 .دس ّواى ًششيِ خَاّذ تَد

 تاالتشداشتِ تاشذ، هثلغ ( overlap)پَشاًي  ّاي ركش شذُ ّن اي تيي حالت دس طَستي كِ هقالِ :1تبصره 

 .قاتل پشداخت خَاّذ تَد

ي ياد شذُ دس صهاى  ًاهِ ، فْشست شذى هجلِ هَسد ًظش دس ًوايِهالك عول تشاي ًوايِ شذى :2تبصره 

 .چاج هقالِ است ٍ طشف ادعاي هجلِ دس ايي هَسد هالك ًيست

 Impact Factor آخشيي شًَذ، ايٌذكس هي ISI Web of Scienceدس هَسد هقاالتي كِ دس  :3تبصره 

 .هالك عول خَاّذ تَددس صهاى ثثت هقالِ دس سايت اداسُ،  Reuters Thomsonاعالم شذُ تَسط ششكت  

دس سشتِ خَد  IFتاالتشيي داساي  ISI Web of Scienceدس طَستي كِ هجلِ ًوايِ شذُ دس  :4تبصره 

اضافِ ( Field Bonus)تخظظي  ي تِ عٌَاى جايضُ حيطِ سيال 1000000 ،گشفتِ تاشذ، تِ هثلغ پاداش تعلق

سيال تِ  10000000هثلغ  (Nature, Science)ّوچٌيي دس طَست چاج هقالِ دس هجالت خاص  .گشدد هي

 . عٌَاى تشَيق ٍيژُ تِ هثلغ پشداختي اضافِ هيشَد




