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آئین نامه  پژوهشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در سال ۱۳۹۷

آئین نامه شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی مراغه و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در مورخه ی ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ با حضور 
ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی جناب آقای دکتر جنتی و اکثریت اعضا ی شورای پژوهشی محترم دانشکده تشکیل و بصورت 

ذیل در ۲۲ بند به تصویب رسید و برای سال ۱۳۹۷ قابلیت اجرایی دارد.

۱- تشویق مقاالت صرفا به مقاالتی تعلق می گیرد که در آدرس نویسنده به (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

مراغه) یا (Maragheh University of Medical Sciences ) اشاره گردد.

۲- برای مقاالت با نمایه ISI مبلغ تشویقی پایه شانزده میلیون و پانصد هزار ریال بوده و به ازای هر ۱ (یک) ایمپکت فاکتور مبلغ 
یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال افزوده خواهد شد.

۳- برای مقاالت با نمایه PubMed/Medline مبلغ پرداختی سیزده میلیون و دویست هزار ریال خواهد بود.

۴- برای مقاالت با نمایه  Scopus مبلغ پرداختی یازده میلیون ریال خواهد بود.

۵- برای مقاالت سایر نمایه های معتبر و همچنین مقاالت علمی- پژوهشی مبلغ پرداختی چهار میلیون و پانصد هزار ریال خواهد 
بود.

۶- برای مقاالت مروری شرایط زیر برقرار می باشد:

۱-۶- مقاالت با نمایه  ISI و PubMed/Medline ، یازده میلیون ریال و مقاالت انگلیسی با  نمایه  Scopus  پنج میلیون و 
پانصدهزار ریال به اضافه مبلغ پایه خواهد بود.

۲-۶- برای مقاالت انگلیسی در سایر نمایه ها مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال به اضافه مبلغ پایه خواهد بود. 

۷- تشویق مقاالت برای سایر نویسندگان ،۷۰ درصد مبلغ محاسبه شده برای نویسندگان اول یا مسئول می باشد.

۸- برای مقاالت  Short Communication هشتاد درصد ، Case Report پنجاه درصد ،  Letter to Editor بیست و پنج 

درصد از مبلغ مقاالت اصیل پرداخت خواهد شد.
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۹- تشویق چاپ مقاالت برای دانشجویان همانند اساتید پرداخت خواهد شد.

۱۰- برای مقاالتی که در Cochrane و Campbell به عنوان طرح تحقیقاتی ثبت می گردند  مبلغ سی میلیون ریال پرداخت 
خواهد شد که پنج میلیون ریال آن پس از تصویب پروتکل و باقیمانده پس از تصویب  Review خواهد بود .

۱۱- تشویق مازاد مقاالت کارکنان چهار میلیون و چهارصدهزار ریال عالوه بر مبلغ پایه برای مقاالت  ISIو Pubmed و دو میلیون 
و دویست هزار ریال برای مقاالت Scopus خواهد بود. 

۱۲- جهت تشویق مقاالتی که بدون استفاده از بودجهی پژوهشی دانشکده علوم پزشکی مراغه تهیه شدهاند، جایزهای مازاد به شرح 
زیر تعلق خواهد گرفت:

 ISI ۱-۱۲ به ازاء هر ۰.۱ (یک دهم)  ایمپکت فاکتور، مبلغ یک میلیون و یکصد هزار ریال برای مقاالت

الزم به ذکر است که این افزایش فقط برای نویسندگان مسئول یا اول از دانشکده علوم پزشکی مراغه می باشد. -

در همین راستا، مقاالتی که بیشتر از مقاالت مورد انتظار از یک طرح تحقیقاتی دانشگاه تهیه شده باشند، می توانند از  -
ضریب افزایشی مذکور در بند فوق برخوردار شوند.

۱۳- تعهد مقاله ای طرحهای تحقیقاتی مصوب به ازای هر ده میلیون ریال دو و نیم امتیاز خواهد بود و تسویه طرح فقط با امتیازات 
حاصل از مقاالت نمایه شده در PubMed ،Science of Web ISI و Scopus صورت خواهد پذیرفت. مقاالتی که نتیجه طرح 
های تحقیقاتی مصوب می باشند می بایستی در نمایه مذکور به جاپ برسند تا امتیاز های آن محاسبه و طرح تسویه شود. در غیر 

این صورت هزینه تحقیقاتی پرداختی به دانشکده عودت داده خواهد شد.

۱۴- برای مقاالت مروری ( مقاالت مرور نظام مند، متا آنالیز و ... ) مصوب در شورای پژوهشی دانشکده، هزینه ای در طول اجرای 
طرح پرداخت نخواهد شد و صرفا هزینه مصوب بعد از چاپ مقاله مربوطه امکان پذیر خواهد بود. الزم به توضیح می باشد که 
هیچگونه حق التشویق مقاله برای طرح های مذکور در نظر گرفته نمی شود. همچنین جهت تسویه طرح های تحقیقاتی فوق الذکر 

کسب ۵ امتیاز به ازای ۱۰ میلیون ریال الزامی می باشد.
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۱۵- در مورد تصویب طرح های تحقیقاتی دانشجویی مقرر گردید تا سقف ۲۵ میلیون ریال در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات 
دانشجویی به صورت مستقل مورد بررسی و تصویب قرار گیرد و مواردی که مبلغ طرح بیش از سقف باشد در شورای پژوهشی 

دانشکده طرح شود.

۱۶- در مورد تصویب طرح های تحقیقاتی دانش پژوهی مقرر گردید تا سقف ۲۵ میلیون ریال در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات 
دانش پژوهی مرکز مطالعات پزشکی به صورت مستقل مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. و مواردی که مبلغ طرح بیش از سقف 

باشد در شورای پژوهشی دانشکده طرح شود.

۱۷- در مورد کنگره های داخلی  طبق مصوبات قبلی شورا به بشرح ذیل می باشد:

۱-۱۷- در مورد پرداختی برای کنگره ها و سمینارهای داخلی در صورت پذیرش نهایی مقاله توسط کنگره بصورت پوستر یا 
سخنرانی، تا مبلغ ۳ میلیون ریال برای فواصل کمتر از ۲۰۰ کیلومتر و پنج میلیون ریال برای فواصل بیش از ۲۰۰ کیلومتر جهت 
هزینه های ایاب و ذهاب و ثبت نام به همراه ماموریت روزانه برای کادر هیات علمی و غیر هیات علمی دانشکده پرداخت خواهد 

شد. 

تبصره ۱: هر شخص ۲ بار در سال از کمک هزینه برخوردار می شود. 

تبصره ۲: برای دانشجویان  نصف مبلغ مذکور قابل پرداخت است 

تبصره ۳:  تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره ( یک مورد بیشتر) مالکی برای تغییر مبلغ فوق الذکر نمی باشد.

۲-۱۷- در مورد پرداختی شرکت کننده در کنگره ها و سمینارهای خارجی در صورت پذیرش نهایی مقاله توسط کنگره بصورت 
پوستر یا سخنرانی بیست میلیون ریال بابت هزینه های ثبت نام و ایاب ذهاب پرداخت می شود. و هر دو سال یکبار قابل 

استفاده است.

۱۹- حق التحقیق اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی مطرح و مقرر شد که به ازاء هر ساعت به شرح زیر پرداخت گردد: 

اعضای هیات علمی:

- استاد                           ۱۹۸۰۰۰ ریال
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- دانشیار                        ۱۷۶۰۰۰ ریال

- استادیار                       ۱۵۴۰۰۰ریال

- مربی                        ۱۳۲۰۰۰ ریال

اعضای غیر هیات علمی:

-دکتری تخصصی                           ۹۹۰۰۰ ریال

-دکترای عمومی و کارشناسی ارشد        ۷۷۰۰۰ریال

-کارشناسی                                    ۵۵۰۰۰ ریال

-کمتراز کارشناسی                             ۳۳۰۰۰ریال

۲۰- مقرر گردید در مورد طرحهای تحقیقاتی که  مرتبط با سوژه های انسانی و حیوانی بوده و نیازمند طرح در کمیته اخالق می 
باشد، به کمیته اخالق دانشکده علوم پزشکی مراغه ارجاع داده شود. 

۲۱- برای ۵۰ مقاله اولی که اعضای هیات علمی در مجله دانشکده به چاپ برسانند تشویقی معادل مقاالت اسکوپوس پرداخت می 
گردد.

۲۲- برای تمامی طرحها ناظر تعیین خواهد شد و حق الزحمه ناظر ۵ % مبلغ کل طرح بوده و ناظر می بایست در سه نوبت به 
شورای پژوهشی گزارش ارائه نماید.

۲۳- هر طرحی که با هزینه دانشکده علوم پزشکی مراغه انجام شود و منجر به اختراع اکتشاف یا پتنت شود که سودی مادی از آن 
حاصل شود بین مجری و دانشکده تقسیم خواهد شد. 

۲۴- در آثار فارسی: 
از حمایت مالی دانشکده علوم پزشکی مراغه از این تحقیق در قالب طرح پژوهشی شماره  ......     قدردانی می گردد.

در آثار التین  نیز مطابق متن ذکر شده قدردانی خواهد شد: 
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