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 تحقیقاتي هايطرحمقررات مربوط به چاپ مقاله از محل  -7 بخش

سویه برای  -118 ماده ساب ت سط نهایی طرح تحقیقاتی )  هایطرح ح ( و عمل به %22تحقیقاتی و دریافت ق

. در دباشمیمحقق نیازمند ارائه مقاله بر اساس بندهای زیر   قراردادو نیز مفاد  تعهدنامهتعهدات بر اساس فرم  

عهدات ارائه ت محقق بایستی نویسنده اول و یا نویسنده مسئول باشد.       شرایط مربو  به مقاالت ضروری حتماً  

  بر اساس جدول زیر و تبصره های وابسته به آن می باشد:

 نامه پژوهشی دانشگاهآیین 018ب طرح تحقیقاتی موضوع ماده حساجدول مربوط به مقاالت موردنیاز برای تسویه

 بودجه طرح تعداد مقاالت موردنیاز

 0-5 پژوهشی-یا یک مقاله علمی ISIهای ایندکس شده در حداقل دو خالصه مقاله در همایش

 Scopus 00-5حداقل یک مقاله 

 Scopus 05-00بعالوه یک مقاله  PubMedیا  ISI Web of Scienceحداقل یک مقاله 

 PubMed 00-05یا  ISI Web of Scienceحداقل دو مقاله 

 Scopus 05-00بعالوه یک مقاله  PubMedیا  ISI Web of Scienceحداقل دو مقاله 

 PubMed 00-05یا  ISI Web of Scienceحداقل سه مقاله 

 Scopus 05-00بعالوه یک مقاله  PubMedیا  ISI Web of Scienceحداقل سه مقاله 

 PubMed 00-05یا ISI Web of Scienceحداقل چهار مقاله 

 Scopus 05-00بعالوه یک مقاله  PubMedیا  ISI Web of Scienceحداقل چهار مقاله 

 PubMed 50-05یا  ISI Web of Scienceحداقل پنج مقاله 

 Scopus 55-50بعالوه یک مقاله  PubMedیا  ISI Web of Scienceحداقل پنج مقاله 

 PubMed 00-55یا  ISI Web of Scienceحداقل شش مقاله 

 Scopus 05-00بعالوه یک مقاله  PubMedیا  ISI Web of Scienceحداقل شش مقاله 

 PubMed 00-05یا  ISI Web of Scienceحداقل هفت مقاله 

 Scopus 05-00بعالوه یک مقاله  PubMedیا  ISI Web of Scienceحداقل هفت مقاله 

 PubMed 00-05یا  ISI Web of Scienceحداقل هشت مقاله 

 ISI Web of Scienceمیلیون تومان باالتر یک مقاله  00-05و به ازای هر  PubMedیا  ISIمیلیون تومان باالتر یک مقاله  5-00میلیون تومان به ازای هر  00های تحقیقاتی باالی طرح

 بایستی محاسبه شود. Scopusبعالوه یک مقاله  PubMedیا 
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هر ده میلیون  به ازایبا اضــافه شــدن هر پنج میلیون تومان یک مقاله اســکوپوس و مین اســاس بر ه -1 بند

مثال مبالغ بیشــتر از چهارصــد میلیون  عنوانبهکه  کندمیکفایت  PubMedیا  ISIاضــافه شــدن یک مقاله 

 باشدمینظر  PubMedمقاله با ایمپکت کمتر از یک  ISIبدیهی منظور از  .ریال نیز در جدول ذیل آمده است

 آمده است. 112ماده و در محاسبه ایمپکت در 

رح باقیمانده ط درصد  22شر  قبول مقاله جهت پرداخت   128در کلیه موارد بندهای یک تا نه ماده  -2 بند

 هشدچاپمقاله یا مقاالت  هرگونه( دانشگاه علوم پزشکی لرستان بوده و Affiliationعلمی ) آدرساستفاده از 

 از محل طرح فقط مختص به نشان مزبور خواهد بود.

علمی دانشــگاه علوم پزشــکی لرســتان بایســتی برای مقاالت فارســی و مقاالت انگلیســی   آدرس -1 تبصره

مورد قبول واقع  آدرسو مقاالت خارج از این  باشد میالزامی  آدرساین  . رعایت دقیقباشد میذیل  صورت به

 . این قسمت شکل مجدد تایپ شود.شودمین

ست   به ذکرالزم  -2 تبصره شرح ذیل قابل   ینمایهنوع مقاله و نوع  معیاردارای دو امتیاز هر مقاله ا نامه به 

سبه   شد میمحا ضیح اینکه منظور از مقاله   .با ضریب   ISIتو ست که معادل یک   تأریرمقاله با  کمتر از یک ا

له    قا ــد  می Pubmedم له   باشـ قا عادل   short communication/ brief rport. هر م له    دومیک م قا و  ISIم

Research letter / case report   مقاله  سومیکمعادلISI باشدمی. 

 آوریفن سازیبومی، اکتشاف، اختراع ربت شده و نوآوری -3 تبصره

تشاف  و اک اختراع() ینوآورارائه گواهی مبنی بر  تواندمیبخشی یا تمامی محصول نهایی یک طرح تحقیقاتی   

شد و منظور از آن اختراع، اکتشاف،      آوریفن سازی بومییا  شی از اجرای طرح تحقیقاتی با  هایسازی بومینا

انجام شده و توسط مراجع معتبر    و ارائه تکنولوژی جدیدی است که بر مبنای طرح مصوب دانشگاه    آوریفن

 و دارای صالحیت به ربت رسیده باشد.

و گواهی ربت در   با ایمپکت بین یک تا دو     ISIیک مقاله     عنوانبه به گواهی ربت اختراع در مراجع داخلی   

محصول، این  تأیید. مرجع اولیه برای گیردمیتعلق  امتیاز ISIمقاله معادل تا چهار  تواندمی المللیبینمراجع 
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ــگاه و مرجع نهایی برای تعیین میزان امتیاز، کمیته   ــویر برث ربت اختراع و یا پتنت به نام دانش  آورینفتص

 .باشدمیدانشگاه و معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 

 استفاده از نتایج طرح تحقیقاتی توسط مشتریان خارج از دانشگاه -4 تبصره

صول نهایی یک طرح تحقیقاتی     شی یا تمامی مح ستفاده از نتایج طرح   عنوانبه تواندمیبخ گواهی مبنی بر ا

شگاه           شتریان خارج از دان شود. م شگاه ارائه  شتریان خارج از دان سط م  صنعت و مراجع  تواندمیتحقیقاتی تو

ــد. مرجع برای  ــنعت  تأییددولتی باش ــول، کمیته اجرایی ارتبا  با ص قاله م کی اندازهبهو حداکثر  این محص

 .گیردمیتعلق امتیاز ایمپکت دو تا سه 

ــوینده،   -5 تبصره ــکی و مواد ش ــنایع دارویی، غذایی، تجهیزات پزش ــده و یا در ص تولید در مقیاس انبوه ش

مواد شــوینده، آرایشــی و بهداشــتی از نتایج آن جهت ارائه بهتر خدمات و محصــوالت  آرایشــی و بهداشــتی:

ستفاده گردد. مر  سب      تأییداجع برای ا صنعت و حداکثر امتیاز قابل ک صول، کمیته اجرایی ارتبا  با   این مح

 .باشدمییک مقاله با ایمپکت چهار  اندازهبه

اســتفاده از نتایج طرح در مدیریت خدمات بهداشــتی، درمانی، آموزشــی و پژوهشــی یا در جهت  -6 تبصره

 بهبود سبک زندگی افراد جامعه

یج آن در مدیریت خدمات بهداشــتی، درمانی، آموزشــی و پژوهشــی یا در جهت تحقیقاتی که از نتا هایطرح

شد. مرجع برای         شده با ستفاده  سبک زندگی افراد جامعه ا ستفاده از نتایج، مراجع معتبر و یا   تأییدبهبود  ا

شگاه ( در معاونت پژوهشی دانkteدانش )بوده و در خصوص میزان امتیاز آن مدیریت انتقال  برداربهرهسازمان 

 .ودنیم در نظر گرفته شو معادل یک مقاله با ایمپکت دو تا دو  تواندمیتصمیم خواهد گرفت و حداکثر امتیاز 

صوص   -1 ست نتایج طرح در یکی از     هایپروتکلدر خ ضروری ا شر     -علمی هایمجلهدرمانی  شی منت پژوه

 شده باشد.

 باشد. بهداشتوزارت  تأییدتمامی موارد فوق باید مورد  -2

ــکی  Affiliation) آدرسمقاله با    عالوه بر چاپ   اند موظفطرح دهندگان    -119 ماده ــگاه علوم پزشـ ( دانشـ



 لرستانانشگاه علوم پزشکی دو مقررات تحقيقات و فناوری  آيين نامه

82 

ستان  شکر و قدردانی مقاالت     لر سمت ت شگاه علوم  ( Acknowledgments)در ق در مواردی که از بودجه دان

ست به جمله         شده ا ستفاده  ستان ا شکی لر شکی    پز شگاه علوم پز س اینکه از منابع تحقیقاتی دان جهت  نتالر

ست  شاره     انجام آن ا ست ا شده ا شماره طرح مذکور را نیز ذکر      نمایند.فاده  ست محقق  ست که بهتر ا بدیهی ا

 نماید.

 

 باشدمیذیل  صورتبه هاگروهبرای 

Department of ………, School (Faculty)…………, Lorestan University of Medical Sciences, 

Khorramabad, Iran. 

چاپ  4یا  2 ،3 (Impac factor) تأریربا ضریب   ایمجلهتحقیقاتی در  منتج از طرحچنانچه مقاله  -111 ماده

 طورکلیبهبرای طرح دهندگان محسوب خواهد شد.    PubMedیا  ISIمقاله  4یا  3، 2گردد به ترتیب معادل 

سبه  در نظر گرفته و  Pubmedیا  ISIامتیاز یک مقاله برابر با  ،1باالتر از  تأریرازای هر یک درجه ضریب   محا

 هانمایهیا ســـایر اســـکوپوس بجای یک مقاله  توانمیهم  ایمپکتدرجه  5/2به ازای هر  چنینهم .گرددمی

ر  مقاله که ش  هاییطرحاز مقاالت انگلیسی برای تسویه    توانمی طورکلیبهاستفاده کرد.   حساب تسویه برای 
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ستفاده کرد.       شرکت در کنگره دارند ا سی یا  سی  فار  ایمپکتبا  PubMedیا  ISIدر این حالت هر مقاله انگلی

باالی  ایمپکتدرجه  5/2محاسبه کرد. به ازای هر   اسکوپوس بجای دو مقاله فارسی   توانمییک و زیر یک را 

سی   سکوپوس  یک هم یک مقاله فار ساب  ا شد میقابل احت صورتی  .با یا  ISIسه مقاله   مثالًتعهد فرد  کهدر

PubMed   شد صورتی با شد معادل     5/1مقاله در مجالت ایمپکت یک فردی  کهدر سانده با یک مقاله بچاپ ر

ISI  یعنی در مقاالت انگلیسی مالک بیشتر   ؛ شود میدر نظر گرفته اسکوپوس  مقاله و یکIF  با  مجله است و

 مختلف استفاده نمود. هایطرحجهت تسویه  توانمیهای باالی یک  IFتبدیل 

ــی معادلچاپ مقاله در مجال -1 تبصره ــگاه انگلیسـ ــی معادل علمی پاب مد ت بدون نمایه دانشـ -و فارسـ

ــود.  ــی یافته در نظر گرفته ش ــماره اول مجله پرداخت  ن امتیاز فقطای پژوهش ــودمیبه چهار ش و هرگونه  ش

 ســردبیر ووی مدیر مســئول ســحداقل اســکوپوس از  هاینمایهپرداخت دیگر منو  به نمایه کردن مجله در 

 .که در اینصورت برابر نمایه فوق امتیاز لحاظ خواهد شد باشدمیمجله 

  


