
 

 

 

شر شده و حق ثبت تبه مقاالت من ي اعطاي تسهيالت تشويقينامهشيوه

اختراع واکتشاف، حق الزحمه تاليف و ترجمه، ارزيابي پروپوزال ها، ارزيابي 

 تحقيقاتي براي انتشار، حضور درجلسات و داوري گزارش نهايي طرحهاي

 باسمه تعالي

 

آوري ي ماموريت دانشگاه و در جهت ترغيب و تشويق محققان ارجمند، معاونت تحقيقات و فنبا توجه به بيانيه

طبق شرايط زير، تسهيالت مالي تشويقي به مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر  اراکدانشگاه علوم پزشكي 

ارزيابي پروپوزال ها، ارزيابي براي انتشار، حضور در  وترجمه،حق الزحمه تاليف  ،حق ثبت اختراع واکتشافو

جلسات و داوري گزارش نهايي طرحهاي تحقيقاتي و به منظور هماهنگي در امور مربوط به پرداخت حق 

 الزحمه پژوهشي اين دستورالعمل به شرح مواد زير و پس از تصويب هيئت امناء قابل اعطا مي باشد.

)فرمت  ي چاپ شدهدريافت تسهيالت تشويقي )پاداش(، ثبت آنالين مشخصات مقالهبراي  شرط اول: 1ماده 

ي تشويق مقاالت به آدرس الكترونيك )آپلود( فايل آن، مطابق با ضوابط، در سامانه نهايي( و همچنين ارسال

http://arakmu.ac.ir .و  )بهسان(سنجي دانشگاه است  ي انتشارات و علماين سامانه متعلق به اداره مي باشد

 کند.آوري دانشگاه فعاليت مياين اداره زير نظر معاونت تحقيقات و فن

ها نام و عنوان کامل دانشگاه، عيناً و تنها به گيرد که در آناين پاداش صرفاً به مقاالتي تعلق مي: 2ماده 

 ،راکا در مقاالت التين و دانشگاه علوم پزشكي Arak,Iransity of Medical SciencesUniver Arak,صورت 

توصيه مي شود نام ( درج شده باشد. (Affiliationدر مقاالت فارسي به عنوان وابستگي سازماني  ايران اراک،

 التين قيد شود.( در مقاالت فارسي و Iran( و ايران)Arakشهر و کشور نيز، به ترتيب، به صورت اراک)

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقاله است. ي چاپي )فرمت نهايي(، آدرس درج شده در نسخهAffiliationمالک تبصره: 

ي ي اول نويسندهي مبلغ تشويقي، در وهلهچنين دريافت کننده، و هم2و 1ل انجام مواد ئومس: 3ماده 

اراني که كمناسبي بين همتشويقي را به شكل مقاله است. ايشان موظف است مبلغ يا نويسنده اول  لئومس

 ونويسنده اول لئوي مسداراي آدرس صحيح دانشگاه در مقاله هستند، تقسيم نمايد. در صورتي که نويسنده

 ذکر نكرده باشد، به اولين فرد 2از دانشگاه ديگري باشد يا اين که آدرس دانشگاه را به شكل مندرج در ماده 

گردد. در از نويسندگان که آدرس دانشگاه را به شكل صحيح در مقاله درج کرده باشد، پرداخت مي ديگر 

 از نظر تقسيم مبلغ پاداش را به عهده خواهد داشت.يا اول ل ئوي مسچنين شرايطي، فرد مذکور نقش نويسنده

ي )نهايي( مقاله شده ي اول فرم چاپ، در وهلهيا نويسنده اول بودنل ئومس نويسنده  مالک :1تبصره 

اي است که نامه ل مشخص نشده باشد، مالک عمل نمايهئوي مسنام نويسنده، است. در صورتي که در مقاله

)اين نويسندگان از دانشگاه علوم .نامه عمل خواهد شد مقاله در آن نمايه شده است که به ترتيب اعتبار نمايه

 پزشكي اراک باشند(

بخواهد  يا نويسنده اول لئوي مسدر صورتي که فرد ديگري از نويسندگان، به غير از نويسنده :2تبصره 

ي اي رسمي، امضا و )در صورت وجود( مهر شده از طرف نويسندهتشويق مقاله را دريافت نمايد، بايد نامه

مرتبط با مقاله، اين  ل داشته باشد که در آن اين اختيار به وي تفويض شده باشد. همانند ساير مدارکئومس

 مورد نيز بايد حتماً به صورت الكترونيك در سامانه ثبت گردد.

ي مبلغ تشويقي فقط به صورت واريز به حساب افراد قابل پرداخت است. بنابراين فرد دريافت کننده :4ماده 

آوري ات و فنتشويق حتماً بايد شماره حسابي در يكي از شعب بانكي که از طرف حسابداري معاونت تحقيق

 شود داشته باشد و آن را ارايه دهد.معرفي مي

 مهلت ارسال مقاالت چاپ شده در هر سال شمسي، تا پايان سال ارزشيابي خواهد بود. :5ماده 



 

 

ميزان تسهيالت تشويقي براساس امتياز مقاله، طبق جدول توزيع امتيازات آيين نامه ارزشيابي  :6ماده 

 پژوهشي ساالنه وزارت بهداشت قابل پرداخت است. به موارد خارج از جدول مذکور پاداشي تعلق نمي گيرد.

باشد، مبلغ بيشتر  ( داشتهoverlapپوشاني )همحالت هاي ذکر شده اي بين در صورتي که مقاله :1تبصره 

 قابل پرداخت خواهد بود.

ي ياد شده در زمان چاپ نامه مالک عمل براي نمايه شدن، فهرست شدن مجله مورد نظر در نمايه :2تبصره 

 مقاله است و صرف ادعاي مجله در اين مورد مالک نيست.

اعالم  Impact Factorشوند، آخرين ايندکس مي  ISI Web of Scienceمقاالتي که در  مورد در :3تبصره 

 مالک عمل خواهد بود.  Clarivate Analytics شده توسط شرکت 

در رشته خود باشد،  IF، داراي باالترين ISI Web of Science در صورتي که مجله نمايه شده در  :4تبصره 

 ( اضافه ميگردد.Field Binusتخصصي )ي هزار تومان به عنوان جايزه حيطه 50به مبلغ پاداش تعلق گرفته، 

ندات مربوط به نمايه شدن مجله را در مدت زمان يك تدر صورتي که فرد ثبت کننده مقاله مس :5تبصره 

ي مذکور مطابق با موارد نمايه نشده مشمول ي انتشارات و علم سنجي ارايه ندهد، مقالهماه از در خواست ادراه

 پاداش خواهد شد.

شود و در صورت تاييد، پاداش هر سال در چهار نوبت )پايان هر فصل( مقاالت ثبت شده بررسي مي :7ماده 

 مربوط پرداخت خواهد شد.

ي انتشارات و علم سنجي دانشگاه و صرفاً براساس مستندات ي ادارهتاييد مقاالت ثبت شده به عهده: 8ماده 

ي تشويق مقاالت دانشگاه است اين اداره هيچ مانهارايه شده )فقط به صورت آنالين( توسط متقاضي در سا

 گونه مسئوليتي در قبال جستجوي مقاالت در بانك اطالعاتي و تكميل مدارک ناقص ندارد.



 

 

در صورت داشتن اعتراض به تصميم اتخاد شده در مورد يك مقاله، مراتب بايد ظرف يك هفته از  :9ماده 

ي انتشارات و علم سنجي دانشگاه ارسال ارک مورد نياز به ادارهابالغ تصميم، به صورت کتبي و به همراه مد

 شود.

به ازاي هر يك  ISI 1ريال پرداخت مي شود و در مقاالت نوع  300000به ازاي هر امتياز مكتسبه  :10ماده 

 اضافه خواهد شد. 1ريال به امتياز پايه ايندکس نوع  IF 400000دهم 

 : مقاالت نحوه محاسبه امتیاز  -10-1

 مبلغ محل نمايه شدن مقاالت

ISI 25 

PUBMED-MEDLINE 25 

SCOPUS-CHEMECAL-ABSTRACT-

EMBASE 
15 

 10 در ساير نمايه هاي تخصصيمقاالت چاپ شده 

مجالت معتبر ايندکس مقاالت چاپ شده در 

 نشده خارجي از نوع چاپي

5 

پژوهشي  -مقاالت چاپ شده در مجالت علمي

 نوع چاپي و الكترونيك ايندکس نشده داخلي از

5 

 

 و امتیازات آن جهت نویسنده مسئول و با اول:  مقاالت انواع -10-2

Original Article-  1-10امتيازات کامل بند  مطابق با  

Review Article - Economical Review شامل مقاالت ارزيابي اقتصادي, هزينه اثر بخشي ,هزينه( 

در ضريب  1-10، آن پس از محاسبه طبق بند ISI - PUBMEDمنفعت,...(: درمجالت ايندکس شده در

 ضرب ميگردد.4/1

Research Letter - Case Report 1-10امتيازات بند  مطابق با يك سوم 



 

 

Short Or Brief Communication/Rapid Communication - Brief Report  امتيازات مطابق با يك دوم

 1-10 بند

Editorial – Author reply - Letter To Editor  1-10امتيازات بند مطابق با يك چهارم 

چاپ شوند  ISI- PUBMEDدر مجالت نمايه شده در  EDITORIALدرصورتي که مقاالت  :1تبصره 

 1-10معادل يك دوره امتيازات بند

  ها نامه پايان از شده استخراج مقاالت -2تبصره 

 باشد مي نامه پايان از منتج مقاله که نكته اين موضوع پايان نامه و به  آن متن در که اي مقاله از عبارتست 

با توجه به هدف ارزشيابي که بررسي فعاليتهاي دانشگاه مي باشد. لذا صرفاً مقاالتي قابل . ه باشددش اشاره

  قبول است که نام دانشگاه نيز عالوه بر نام دانشجو در آن قيد شده باشد.

مقاالت مشترک با ساير کشورها : عبارت است از مقاله اي که با همكاري يك يا چند کشور  -3تبصره

(، آدرس نويسندگان خارجي موجود باشد. جهت امتياز دهي Affiliationنوشته شده و در وابستگي سازماني)

 .ضرب مي گردد 25/1هر مقاله مشترک، امتياز مقاله در ضريب 

جهت تشويق دانشجويان تحصيالت تكميلي به غير از نويسنده اول يا مسئول دريافت کننده حق  -4تبصره 

ريال و به ازال هر  000/400التحرير، به ازاي هر مقاله چاپ شده در مجالت معتبر علمي و پژوهشي مبلغ 

به ازاي هر  ريال و 000/000/1( ، مبلغ ISI-PUBMED) 2و  1مقاله چاپ شده در مجالت نمايه شده نوع 

ريال به عنوان  000/500يك از خالصه مقاالت چاپ شده در کتابخانه مجموع مقاالت مجامع علمي، مبلغ 

 جايزه تعلق مي گيرد.

 

 حق الزحمه ارزیابی )داوری ( پروپوزال -11ماده 



 

 

حق الزحمه ارزيابي پروپوزال ارسالي توسط حوزه پژوهش دانشگاه، براساس کيفيت ارزيابي، سابقه و مرتبه 

ساعت گواهي صادر خواهد  10ريال تعيين مي شود و تا سقف  000/350الي  000/150علمي ارزيابي بين 

 شد.

 

 حق الزحمه ارزیابی )داوری( گزارش نهایی طرح های پژوهشی -12ماده 

زحمه ارزيابي )داوري( طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته، براساس حجم گزارش، کيفيت ارزيابي و مرتبه حق ال

ريال از سوي معاونت تحقيقات و فناوري تعيين مي شود و تا  000/000/1تا  000/400علمي ارزياب بين 

 ساعت گواهي صادر خواهد شد. 40سقف 

 

 حق الزحمه تالیف -13ماده 

کتاب متناسب با مرتبه علمي، تخصص، تجربه و کيفيت اثر و بديع بودن آن به ازاي هر حق الزحمه تاليف 

ساعت گواهي صادر  50ريال تعيين مي شود و تاسقف  000/250الي  000/100کلمه اي بين  300صفحه 

 خواهد شد.

 

 ترجمه  حق الزحمه -14ماده 

،  تجربه و تخصص ، علمي مرتبه با متناسباز زبان فارسي به زبان ديگر  کتاب ترجمه الزحمهحق  -4-1

الي  100000کلمه اي متن مبدا بين  300و محتواي متن اصلي به ازاري هر صفحه  م ترجم اثر کيفيت

 ساعت گواهي صادر خواهد شد.  50ريال تعيين مي شود و تا سقف  200000

،  تجربه و تخصص ، علمي بهمرت با متناسباز زبان ديگر به زبان فارسي  کتاب ترجمه الزحمهحق  -4-2

الي  80000کلمه اي متن مبدا بين  300و محتواي متن اصلي به ازاري هر صفحه  م ترجم اثر کيفيت

 ساعت گواهي صادر خواهد شد. 50ريال تعيين مي شود و تا سقف  150000

 

  اثر برای انتشار ارزیابی حق الزحمه -15ماده 



 

 

 کيفيت و متن حجم و محتوا ارزياب، تخصص و علمي مرتبه با متناسب انتشار براي اثر ارزيابي الزحمه حق

 ساعت گواهي صادر خواهد شد. 30ريال تعيين مي شود و تا سقف  1000000الي  500000بين  ارزيابي

 

 حق الزحمه حضور در جلسه -16ماده 

علمي، تخصص، ساعت متناسب با مرتبه  2حق الزحمه حضور افراد در جلسات شوراي پژوهشي بر مبناي 

 تجربه و ميزان حضور کيفي در جلسه، براساس جدول زير پرداخت مي شود:
شوراي پژوهشي دانشكده، بيمارستان و  شوراي پژوهشي و اخالق دانشگاه مرتبه علمي

 مراکز تحقيقاتي

 ريال 000/250-000/300 ريال 000/300-000/350 استاد

 ريال 000/200-000/250 ريال 000/250-000/30 دانشيار

 ريال 000/150-000/200 ريال 000/200-000/250 استاديار

 

 : پاداش حق ثبت واکتشاف در مراجع معتبر ملی و بین المللی17ماده 

ريال مشروط بر  000/000/20ريال به ازاي ثبت بين المللي  000/000/5به ازاي ثبت ملي مبلغ  :1تبصره 

 اينكه عالوم بر نام محقق نام دانشگاه قيد شود تعلق خواهد گرفت.

 

 : 2تبصره 

 اين شاخص مشتمل بر موارد ذيل مي باشد:پرداخت پاداش 

تكنولوژي جديد که بر مبناي طرح مصوب اختراع, اکتشافات ، بومي سازي فناوري و ارائه  -الف

 يا دانشگاه انجام شده و توسط مراجع معتبر و داراي صالحيت به ثبت رسيده باشد. تحقيقاتي کزامر

راهنماهاي باليني و ارزيابي هاي فناوري سالمت مدون که مورد تائيد معاونت درمان يا معاونت سالمت  -ب

 وزارت بهداشت باشند.

 ت اختراع باشند.شده در مراکز رشد يا محصوالت ارائه شده در بازارکه داراي ثبمحصوالت ساخته  -ج

 ورد نيازم مستندات

 رح تحقيقاتي مصوب مرتبطط

 مصوبه شوراي پژوهشي مرکز تحقيقاتي/دانشگاه

 برگه ثبت اختراع به تاريخ سال ارزشيابي

 مستندات مربوط به ثبت بين المللي

 چاپ شدده حاصل از اختراع ،نوآوري و بومي سازي فناورري مستندات و لينك مربوط به مقاالت



 

 

  :تائیدیه مراجع ذیصالح شامل

 ()يك تائيديه مرجع معتبري که تائيدکند اختراع براي اولين بار در ايران و جهان صورت پذيرفته است *

کاربري و يا ننده اهميت موضوع در حل مشكل، ارزيابي اجرايي شدن، ميزان کمراجع معتبري که تائيد *

 تائيديه( 3)حداقل صنعتي شدن آن، وضعيت موضوع و پيش بيني آينده موضوع باشد

 مستندات مورد نياز تكميلي

 مستندات مربوط به خالصه مقاالت ارائه شده در کنفرانس  -

و دستيابي به  (مستندات مربوط به تجاري سازي)فروش حق استفاده از موضوع و يا فروش يا صادرات کاال -

 بازارهاي بين المللي 

 مستندات مربوط به فروش ايده يا دانش مورد نظر در سطح داخلي و يا خارجي موضوع-

ارائه تصوير مقاله چاپ شد حاصل از نو آوري ، اکتشاف ، اختراع ثبت شده ، بومي سازي فناوري -3تبصره 

 .داوري شرط کافي مي باشدو ... در مجله علمي پژوهشي به نام دانشگاه جهت آغاز فرايند بررسي و 

صورت وجود تخصيص اعتبار و  در دستورالعمل اين در شده تعريف فعاليتهاي تمامي است بديهي :18ماده 

 .باشد پژوهشي دانشگاه  شوراي سوي از مصوب برنامه هاي چارچوب مطابق با 

و پس از تصويب  تصويب 2/7/1393تبصره و در شوراي پژوهشي مورخ  13ماده و  18اين شيوه نامه در 

 هيات امناي دانشگاه الزم االجرا است

 

 

 

 

تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه در هرسال افزايش مبلغي به ميزان ده درصد به اين جدول تعلق خواهد 

 گرفت.

به ازاي هر يك دهم ضريب تاثير ، پانصد هزار ريال به مبلغ   ISIدرخصوص مقاالتي که در مجالت  -2تبصره 

 مي گردد. اوليه اضافه



 

 

 دانشگاه به متعلق مسئول سندهينو که يمقاالت هيپا مبلغ: (Leadership) انتشار در يرهبر ازيامت -3تبصره

 .گردد يم ضرب 2/1 در باشد

 امتياز مقاالت کيفي -4تبصره 

 000/000/20چاپ شوند مبلغ  SJR درصد مجالت برتر هر رشته بر اساس شاخص 1به مقاالتي که در 

 .بر مبالغ فوق پرداخت مي گرددريال عالوه 

 000/000/10بلغ مچاپ شوند  SJR درصد مجالت برتر هر رشته بر اساس شاخص 10به مقاالتي که در 

 .ريال عالوه بر مبالغ فوق پرداخت مي گردد

چاپ شوند )نشريات چارک اول  SJR درصد مجالت برتر هر رشته بر اساس شاخص 25به مقاالتي که در 

 .ريال عالوه بر مبالغ فوق پرداخت مي گردد 000/000/5مبلغ (  Q1 يا

 : تشويقي تسهيالت جهت پرداخت مقاالت انواع -5تبصره 

Original Article-   7ماده مطابق با 

 

Research Letter - Case Report  7مادهمطابق با يك سومShort Or Brief Communication/Rapid 

Communication - Brief Report  7مادهمطابق با يك دوم 

Editorial – Author reply - Letter To Editor  7ماده مطابق با يك چهارم 

 7ماده  چاپ شوند معادل يك دوم ISI – PUBMEDدر مجالت نمايه شده در Editorialت  درصورتي که مقاال-

 

 

 حمايت مالي شرکت در کنگره هاي علمي: -8ماده 



 

 

در کنگره هاي خارج از کشور با ارايه مقاله رسمي و پيماني جهت شرکت اعضاي محترم هيات علمي  -8-1

يكبار در سال هزينه پرداخت خواهد شد. در اين خصوص جهت بليط، ويزا، حق ثبت نام کنگره و اسكان بر 

 ي شود.ميليون ريال پرداخت م 000/000/50اساس آئين نامه هاي موجود، جمعا به ميزان حداکثر 

 در طول دوره تحصيليكبارجهت شرکت دانشجويان در کنگره هاي خارج از کشور با ارايه مقاله  -8-2

 .جهت بليط، ويزا، حق ثبت نام کنگره و اسكان پرداخت مي شود ريال 000/000/10 حداکثر به ميزان

 با ارايه مقاله  يكبار در سال جهت شرکت اعضاي محترم هيات علمي در کنگره هاي داخل کشور  -8-3

پرداخت خواهد ريال  000/500/2حداکثر هزينه ريال و يكبار در سال بدون ارائه مقاله  000/000/5حداکثر 

 )فقط با ارايه مستندات فوق الذکر(شد.

جهت شرکت دانشجويان در کنگره هاي داخل کشور با ارايه مقاله در طول دوره تحصيل حداکثر به  -8-4

 ريال با ارائه مدارک پرداخت مي شود. 000/000/1ميزان 

 علمي حق التشويق رتبه هاي برتر در جشنواره هاي  -9ماده 

اضافه شدن جشنواره هاي ديگر منوط به نظر شوراي  بوده و خوارزميرازي، شامل:  پژوهشيجشنواره هاي 

 سقف پرداختي در هر مورد را شوراي پژوهشي دانشگاه تعيين خواهد نمود. پژوهشي دانشگاه مي باشد.

 ريال 000/000/50 تاکسب رتبه اول   -الف

 ريال 000/000/35 تاکسب رتبه دوم   -ب

 ريال 000/000/25 تاکسب رتبه سوم   -ج

 ريال 000/000/25 تا کسب رتبه برتر محققين جوان و محققين دانشجو  -د

 

 :شورای پژوهشی دانشگاه  و حمایت از ثبت اختراع و اکتشاف منتج از طرح پژوهشی مصوبتشویق  -10ماده



 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بوا نظور شووراي پژوهشوي دانشوگاه بوه هور         ريوال  000/000/5اعطاي تقدير و پرداخت تشوويق توا سوقف    

در صوورتيكه نوام دانشوگاه در     در مرکوز ثبوت مالكيوت معنووي قووه قضوائيه       اختراع يا اکتشاف ثبت شوده 

در صووورت تائيوود ايوون اختووراع در يكووي از وزارتووين علوووم يووا بهداشووت درمووان، ثبووت شووده باشوود.اختووراع، 

 ريال ديگر، اضافه بر مبلغ فوق تعلق خواهد گرفت. 000/000/15

Book Chapt) کتاب فصل كي اي کتاب مولف که يعلم اتيه ياعضا به er )گاهيپا در شده هينما Scopus 

 .رديگ يم تعلق پاداش الير 000/000/20 سقف تا باشند اراک يپزشك علوم دانشگاه نام به
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