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 دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 کمیته تحقیقات دانشجویی 

 میلادی 9102در سال  چاپ شدهآئین نامه تشویق مقالات 

   مصوب شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
 

به  ایران به منظور حمایت از پژوهش های دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی

کمیته پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران  (Affiliation)دانشگاه که با آدرس سازمانی  انشجویاند

 :ارائه می نمایدتشویقی زیر را  تسهیلات ،مقاله چاپ نموده باشند

 

 شرایط پذیرش مقالات -1ماده 

 منظور از مقاله نوشتارهای چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی داخلی و خارجی است که در -1-1

 )ISI(cienceSeb of W ،Medline ،PubMed  و یاScopus نمایه شده باشند. 

در فهرست مجلات نامعتبر و جعلی اعلام شده مقاله مجله ای که مقاله چاپ شده است نباید در تاریخ چاپ  :1 تبصره

 (.http://blacklist.research.ac.irمعاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت باشد )توسط 

مشمول دریافت  media reviewو  book reviewمواردی همچون کتاب، خلاصه مقاله کنگره ها،  :2تبصره 

 این تسهیلات نیستند.

پرداخت تشویق مقالات تنها به دانشجویانی که آدرس سازمانی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم  -1-2

پزشکی ایران را به طور صحیح به صورت زیر درج نموده اند اختصاص می یابد. در غیر اینصورت هیچ گونه 

 وابستگی سازمانیدانشجویی در  تحقیقاتلازم است آدرس کمیته پرداختی به دانشجو تعلق نمیگیرد. 

(affiliation) :نویسندگان در نسخه نهایی و منتشر شده به صورت زیر درج شده باشد 

Student Research Committee, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

آدرس سازمانی کمیته تحقیقات دانشجویی  ،لازم به ذکر است برای دریافت مبلغ کامل تشویق مقاله: 3 تبصره

  Studentبعد ازو یا دپارتمان ذکر دانشکده باشد. در آن مقاله  دانشجو اولین افیلیشنمی بایست دانشگاه 

 Research Committee بلامانع است. 

 س ازپ)افیلیشن دوم( به صورت جداگانه ذکر افلیشن دپارتمان، بیمارستان و یا مرکز تحقیقاتی دیگری  :4تبصره 

 بلامانع می باشد. افلیشن کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

لغ تشویق مب، نیمی از باشددانشجو دوم  افیلیشندر صورتی که آدرس سازمانی کمیته تحقیقات دانشجویی : 5تبصره 

مقالات به فرد مذکور تعلق خواهد گرفت مشروط بر آن که آدرس سازمانی اول ذکر شده آدرس سازمانی یکی از 

، افلیشن ودانشج)در صورتیکه افلیشن اول مراکز تحقیقاتی/دپارتمان/دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی ایران باشد. 

دانشگاه دیگری ذکر شده باشد، به آن نویسنده تشویق مقالات کمیته تحقیقات/مرکز تحقیقات/دانشکده/دپارتمان 

 د.(نمی گیرتعلق 

http://blacklist.research.ac.ir/
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ن آیین تسهیلات تشویقی ایتعلق می گیرد. دانشجویی  ک بسته تسهیلات تشویقیبه هر مقاله چاپ شده فقط ی -1-3

ویسنده . در صورتیکه ننویسنده مسوول باشد( )در صورتیکه دانشجو نامه به نویسنده مسوول مقاله پرداخت می شود

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران را نداشته باشد، تسهیلات  تحقیقاتمسوول وابستگی سازمانی کمیته 

جویی داشته دانش تحقیقاتوابستگی سازمانی کمیته در لیست نویسندگان مقاله که تشویقی به اولین نویسنده 

 ارائه می گردد. ،باشد

ن مقاله که ادریافت کننده تسهیلات تشویقی موظف است تسهیلات تشویقی را به شکل مناسبی بین نویسندگ -1-4

وابستگی سازمانی کمیته پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران را به شکل صحیح ذکر کرده اند، توزیع 

 کند.

واگذاری هر یک از موارد بسته تشویقی به سایر نویسندگان مقاله که افیلیشن کمیته پژوهشی دانشجویی دانشگاه  -1-5

آئین نامه  1ماده  3-1ت بصورت کتبی توسط نویسنده ای که مطابق بند را دارند، امکان پذیر است که می بایس

 بسته تشویقی به ایشان تعلق می گیرد، به دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه اعلام گردد.

 ، دانشجودانشگاه علوم پزشکی ایران ی مصوب کمیته تحقیقات دانشجوییطرح هادر مقالات استخراج شده از  -1-6

 مشترک در مقالات بلامانع است. نویسنده مسوولباشد. وجود  نویسنده مسوولباید نفر اول و عضو هیئت علمی، 

  باشد. نویسنده مسوول ییتنهابه تواند همچنین، در صورت ارائه رضایت کتبی عضو هیئت علمی، دانشجو می

 میلادی تعلق می گیرد. 2112سال  دربه مقالات چاپ شده این آیین نامه تشویق مقالات  :6تبصره 

 2121سال میلادی  ششممیلادی، حداکثر تا پایان ماه  2112چاپ شده در سال  مقالاتمهلت ارسال  :7تبصره 

 ( می باشد.2121 ژوئن)تا پایان 

 

 بسته تسهیلات تشویقی -2ماده 

یت کلیه )با رعا. می باشدکمک هزینه شرکت در کنگره های علو  مقاله تشویقپرداخت مبلغ بسته تسهیلات تشویقی شامل 

 شرایط پذیرش مقالات( -1مواد و تبصره های ذکر شده در ماده 

 الف(  هزینه تشویق مقالات

چاپ  (Review/Narrative review)روایتی و مروری  و مقالات مروری (Original)مبلغ مقالات اصیل  -2-1

 طبق جدول زیر خواهد بود.  (Impact Factor)در مجلات بر حسب بالاترین نمایه نامه مجله شده 
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 مبلغ )ریال( (Impact Factor)نمایه نامه 

 میلیون ریال ششمعادل  Scopus 6111111مقالات صرفا نمایه شده در 

 معادل هفت میلیون ریال PubMed  0111111مقالات صرفا نمایه شده در 

 Web ofمقالات نمایه شده در 

Science 

IF<1 0111111 معادل هفت میلیون ریال 

1≤IF<2 0111111 معادل هشت میلیون ریال 

2≤IF<3 2111111 معادل نه میلیون ریال 

3≤IF<4 11111111 معادل ده میلیون ریال 

4≤IF 12111111 معادل دوازده میلیون ریال 

 

 analysis,…)-(Systematic review, Meta 21%مبلغ تسهیلات تشویقی مقالات مروری نظام مند  :1 تبصره

مبلغ تسهیلات تشویقی انواع گزارشهای خلاصه، گزارش  خواهد بود. سهیلات مقاله اصیل در همان نشریهبیشتر از ت

 (…,Brief report, Short Communication)، گزارش کوتاه (Case report, Case series)موردی 

و  (Letter to editor)تسهیلات مقاله اصیل در همان نشریه خواهد بود. همچنین نامه به سردبیر ( %51) نصف

 درصد تسهیلات مقاله اصیل در همان نشریه را دریافت خواهند کرد. 25موارد مشابه، 

اتر پرداخت داشته باشد، مبلغ بال (Overlap)ذکر شده هم پوشانی  حالاتدر صورتیکه مقاله ای بین  :2 تبصره

 خواهد شد.

نمایه شدن، فهرست شدن مجله موردنظر در نمایه نامه یاد شده در زمان چاپ مقاله  برایملاک عمل   :3 تبصره

 است و صرف ادعای مجله در این مورد ملاک نیست.

و معاونت تحقیقات  13/11/1320/د مورخ 4221/011وزارت بهداشت )نامه به شماره  مصوبهبر اساس : 4 تبصره

نویسنده باشد، مبلغ تشویق مقاله به یک پنجاهم  111فناوری وزارت بهداشت(، چنانچه مقاله ای دارای بیش از 

 تقلیل می یابد.

تسهیلات مقاله اصیل  برابر 1.5تشویقی برای دبیر کل کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه  تسهیلاتمبلغ  :5 تبصره

تسهیلات برابر  1.3، اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه )مطابق جدول فوق( در همان نشریه

، مسئولین واحدهای کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده ها )به شرط تایید توسط مقاله اصیل در همان نشریه

لازم  هد بود.خوا تسهیلات مقاله اصیل در همان نشریهبرابر  1.1سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی آن دانشکده( 

 صادق می باشد. تبصره برای اعضای کنونی و یا سابق،به ذکر است این 

وده دانشگاه علوم پزشکی ایران ب یقات دانشجوییقمقالاتی که منتج از طرح تحقیقاتی مصوب در کمیته تحبرای  -2-2

مقاله چاپ شده، ذکر شده باشد، مکانیسم پرداختی  Acknowledgementو شماره قرارداد طرح در قسمت 

 می گردد. تسهیلات مقاله اصیل در همان نشریه یک و نیم برابرفوق، 
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 ب(کمک هزینه شرکت در کنگره های علمی

نویسنده اول یا و  آئین نامه 1دانشجویی واجد شرایط ذکر شده در ماده  تحقیقاتعضو کمیته در صورتیکه  -2-3

کمک هزینه شرکت در کنگره های خارجی می تواند علاوه بر مبلغ تشویق مقاله از  باشد، مقاله مسئولنویسنده 

 استفاده نماید: زیر داخلی به شرحکنگره های یا 

کمک هزینه شرکت در کنگره های خارجی برای ارائه مقاله بصورت سخنرانی با افیلیشن کمیته پژوهشی  .2-3-1

میلیون ریال منوط به ارائه مستندات مالی مربوطه )فاکتور بلیط  31، تا سقف2-1دانشجویی ذکر شده در بند 

ن )همچنیهواپیما، هتل، رسید پرداخت ثبت نام کنگره ...( و ارائه خلاصه مقاله چاپ شده در دفترچه خلاصه مقالات 

 (قابل پرداخت می باشدمیلیون ریال  21لازم به ذکر است ارایه به صورت پوستر تا سقف 

ت در کنگره های داخلی برای ارائه مقاله بصورت سخنرانی با افیلیشن کمیته پژوهشی کمک هزینه شرک .2-3-2

میلیون ریال منوط به ارائه مستندات مالی مربوطه )فاکتور بلیط ایاب  0، تا سقف 2-1دانشجویی ذکر شده در بند 

تر ...( و ارائه خلاصه مقاله و ذهاب )هواپیما، اتوبوس، قطار(، هتل، رسید پرداخت ثبت نام کنگره، فاکتور چاپ پوس

میلیون ریال  5)همچنین لازم به ذکر است ارایه به صورت پوستر تا سقف چاپ شده در دفترچه خلاصه مقالات 

 قابل پرداخت می باشد(

دانشجو می بایست قبل از هماهنگی بابت سفر خود، مدارک مورد نیاز شامل پذیرش مقاله، چکیده : 6 تبصره

 ایش مبنی بر معتبر بودن آن را به دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه ارائه نماید.مقاله و مشخصات هم

 .وجود دارد کمک هزینه شرکت در کنگره های علمیامکان تجمیع : 7 تبصره

 .تا یکسال پس از تاریخ انتشار مقاله است کمک هزینه شرکت در کنگره های علمی مهلت استفاده از: 8 تبصره

 

 به تصویب رسید. 7/12/1337مورخ  دانشگاه نامه در جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجوییاین آیین 

 


