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   حمایت از فعالیت هاي پژوهشی آیین نامه
نیز  اعتالي علمی ایشان، کشور وتوسط پژوهشگران نقش مهمی در در حوزه تولید و کاربرد دانش هاي پژوهشی  فعالیتبا توجه به اینکه    

حـوزه  علمی و دانشجویان غیر هیات  اعضاي هیأت علمی، پزشکان، پژوهشگرانحمایت از  دارد، جهت گاهرتبه بندي عملکرد پژوهشی دانش
(در صورت  باشد دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایرانکه آدرس اول آنان در مستندات فعالیت پژوهشی  گاههاي مختلف دانش

رح ذیـل  این آیین نامه به شـ بهره مندي از خدمات سایر مراکز وابسته به دانشگاه بایستی افیلیشن صحیح آنها قبل از نام دانشگاه ذکر شود) 
  تهیه و تنظیم گردیده است: 

  

  )Publication Feeحمایت از آماده سازي و چاپ مقاالت(نحوه  -1 ماده
بر اساس دو فاکتور نوع مقاله  (مطابق دستورالعمل اخالق در نشر) وو رعایت شرایط نویسندگی با شرط داشتن کد اخالق مقاالت حمایت از چاپ

و با توجه به آخرین معیار هاي ارزشیابی ابالغ شده از سوي معاونت تحقیقات و فناوري وزارت متبوع،  و وضعیت ایندکس مقاله صورت می گیرد
 مطابق جدول ذیل می باشد. ریال17500000به ازاي هر امتیاز معادل  مقاالت چاپ میزان حمایت از

  نوع و نمایه  مقاالت بر اساس وزارت متبوع به امتیاز دهی .1جدول
 Original or Review  نوع ایندکس

article  
Editorial/Research 

letter  
Case Report  Letter to Editor  

ISI 2  5/1  1  5/0  
Pbumed 5/1  1  75/0  4/0  
Scopus  1  75/0  5/0  25/0  

Emerging Source 
Citation Index(ESCI) 

75/0  25/0  25/0  1/0  
  پ شدهاز مقاالت چا دانشگاه علوم پزشکی گناباد نحوه حمایت. 2جدول

                             
           ایندکس                      

  ***نوع مقاله
  

ISI  PubMed, 
Medline 

Scopus* 
 

Emerging 
Source 

Citation 
Index(ESCI) 

Chemical 
Abstract, 
Embase, 

Biological 
abstract,ISC  

Review article  35000000  26250000  19250000  13125000  7500000  
Original article       35000000  26250000  19250000  13125000  6000000  
Editorial research 26250000  17500000  14437500  4375000  4000000  
Research letter/ case report 

  
  

17500000  13125000  9625000  4375000  3000000  

Letter to editor, Short 
communication/ Brief 
communication/ Rapid 
communication/…        

  

8750000  7000000  4812500  1750000  1500000  
  

  شده است.درصد اضافه 10*به مبلغ پایه 
  شود.درصد به مبلغ پایه اضافه می  10مبلغ  )ISI, PUBMED,SCOPUSبا نمایه هاي ( )Free*** به مقاالت چاپ شده در مجالت رایگان(
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  ذیل باشد: د به صورتکه در آنها نام و آدرس کامل دانشگاه علوم پزشکی گنابا گرفتخواهد صورت مقاالتی حمایت در مورد  :1تبصره   
  "دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.......دانشکده........... گروه

  "دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.......دانشکده........... گروه ...........مرکز تحقیقات
  "ه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایراندانشگا.......دانشکده........... گروه ............واحد تحقیقات بالینی

Department …………School/Faculty…… Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, 
Iran (I.R.Iran)  
Research Center................. Department …………School/Faculty…… Gonabad University of 
Medical Sciences, Gonabad, Iran (I.R.Iran) 
Clinical Research Center of Allameh Bohlool Hospital Gonabad University of Medical Sciences, 
Gonabad, Iran (I.R.Iran)  

  :بدیهی است  ) باشد.Affiliationدر وابستگی سازمانی نویسنده (
ت بالینی بیمارستان و کمیته تحقیقات دانشجویی(دانشجو) که ذکر واحد تصویب کننده طرح از جمله دانشکده، مراکز تحقیقاتی، واحد تحقیقا  -

عدم درج این مورد در  داراي مجوز تصویب طرح از طرف شوراي پژوهشی دانشگاه می باشند جهت پرداخت هزینه چاپ مقاله الزامی است.
 مقاله مشمول پرداخت نخواهد شد.

ی و منبع تامین مالی(در صورت وجود) در بخش تشکر و قـدردانی مقالـه بـراي    ذکر نام محیط پژوهش از جمله بیمارستان ها، مراکز تحقیقات -
 دریافت هزینه چاپ توسط نویسندگان الزامی است و عدم درج این مورد در مقاله مشمول پرداخت نخواهد شد.

پرداخت خواهد مقاالت  چاپ زپس ا آیین نامه 1بر اساس ماده  پژوهشی مصوب دانشگاه هاي در پروپوزال منظور شده هزینه چاپ :2تبصره 
  نمی باشد. پرداختپذیرش مقاله قابل  در مرحله و شد

صورت خواهد  نگذشته باشد دانشگاه پژوهشیارثبت در سامانه ها در زمان که بیش از یک سال از تاریخ چاپ آن مقاالتیحمایت از  :3تبصره 
  مقاله چاپ شده می باشد. و مالك تاریخ انتشار مقاله، تاریخ مندرج در نسخه نهایی  گرفت

در صورتیکه تعارض منافع وجـود داشـته   . گردد میپرداخت  شوراي پژوهشی سهم نویسندگان بر اساس جدول تعیین درصد مصوب :4تبصره 
  باشد سهم هر یک از نویسندگان توسط نویسنده مسوول مشخص خواهد شد.

مـورد  مسوول دانشجو باشد، مبلغ لوم پزشکی گناباد باشند و نویسنده عدانشگاه اول و مسوول مقاله هر دو از در صورتیکه نویسنده  :5تبصره 
  گردد.پرداخت می حمایت از فعالیت هاي پژوهشی  غیر این صورت مطابق با آیین نامه دربه نویسنده اول پرداخت خواهد شد،  حمایت

 رح ذیل می باشد:میزان حمایت از نویسندگان مقاالت با توجه به جایگاه آن ها به ش :6تبصره 

نویسنده مسوول افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی گنابـاد را ذکـر   ا چنانچه ترجیح )ISI, PUBMED,SCOPUS( در مقاالت  -
 شد.اضافه خواهد  مقاله نویسنده مسوول ، بهدرصد مبلغ پایه 30کرده باشند 

بـه جـز    سـایر نویسـندگان  نچـه  چنا، دانشـگاه مشترك با یک یا چند  )ISI, PUBMED,SCOPUSمقاالت چاپ شده (در  -
متناسـب   درصدي به نسبت مسـاوي  100مورد حمایت  نیز افیلیشن علوم پزشکی گناباد را ذکر کرده باشند نویسنده اول یا مسوول

  ارایه مستندات مربوط به اصالت طرح یا پایان نامه مصوب و کد اخالق ضروري است. قرار خواهند گرفت. با سهم افراد
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مقاله به نسبت مساوي  هزینه چاپ اله اي دو نویسنده مسوول با افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی گناباد داشته باشددر مواردي که مق -
 مالك پذیرش دو نویسنده مسوول در یک مقاله پایگاه اسکوپوس می باشد. تقسیم خواهد شد. نویسنده بین هر دو

، تنها به نویسنده اي پزشکی گناباد را ذکر کرده باشند شن دانشگاه علومدر مقاالتی با دو نویسنده مسوول که تنها یکی از آنها افیلی -
 پرداخت خواهد شد.هزینه چاپ  به عنوان مسوول از آن یاد شده است  Scopusکه در نمایه نامه 

بـه مقـاالت   و  JCR) بر اساس شاخص Q1% مجالت برتر  (25که در  ISIبه مقاالت چاپ شده دانشگاه در پایگاه استنادي   :7تبصره 
درصـد مبلـغ    40 قرار می گیرنـد  SJR) بر اساس شاخص Q1% مجالت برتر  (25که در  Scopusچاپ شده دانشگاه در پایگاه استنادي 

  به نمایه باالتر تعلق می گیرد. هزینه چاپدر صورتیکه مقاله مشمول هر دو مورد شود اضافه می گردد.  مقاله هزینه چاپپایه به 
ـ    مبلـغ   درصـد 50مشترك با یک یا چند کشور ، ) ISI, PUBMED,SCOPUS( چاپ شده تبه مقاال :8تبصره  ه پایـه، بـا توجـه ب

  اضافه می گردد. مقاله هزینه چاپایندکس مجله به 
ـ  مطابق با، باشندکه واجد ضریب تاثیر  JCRبر اساس شاخص  ISIمجالت برتر پایگاه  مقاالت چاپ شده :9تبصره   طبقـه در رتبـه  وع ن

  رمول زیر محاسبه خواهد شد:فبر اساس Qبندي 
  )Q1%  اول مجالت برتر  (25مقاالت چاپ شده در  -

   اضافه می گردد. حمایت از چاپ مقالهدرصد به مبلغ پایه  پنج  )5تا  Impact Factor( )1به ازاي هر یک واحدضریب تاثیر(
  ه حمایت از چاپ مقاله اضافه می گردد.درصد به مبلغ پای ده  )10تا  Impact Factor(  )5به ازاي هر یک واحدضریب تاثیر(

  درصد به مبلغ پایه حمایت از چاپ مقاله اضافه می گردد.  بیست  )20تا  Impact Factor(  )10به ازاي هر یک واحدضریب تاثیر( 
  فه می گردد. درصد به مبلغ پایه حمایت از چاپ مقاله اضا چهل  )20(باالتر از  )Impact Factorبه ازاي هر یک واحدضریب تاثیر(

 ) Q2مجالت برتر  (دوم  % 25مقاالت چاپ شده در  -
  درصد مقادیر فرمول باال اختصاص می گردد. 50، میزان Q2به مقاالت چاپ شده در مجالت برتر      

بـه صـورت   در صورتی که دانشجو جزو نویسندگان مقاله باشد قید آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشجویی در مقاله بایـد   :10تبصره 

  کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران (مقاالت فارسی) ذیل الزامی است:
Student Research Committee, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran (I.R.Iran) (مقاالت التین)   

دانشجو یا  هزینه چاپ به مبلغ پایه درصد10ه تحقیقات دانشجویی را ذکر کنند به مقاالت دانشجویان که افیلیشن مصوب کمیت - 
 گردد.می اضافه  به نسبت مساوي )2دانشجویان (بر اساس جدول 

 ذکر شماره طرح مصوب کمیته تحقیات دانشجویی در بخش تشکر و قدردانی مقاله براي پرداخت هزینه چاپ الزامی است. - 

مراکز تحقیقاتی  آن مصوب افیلیشن عضو یکی از مراکز تحقیقاتی دانشگاه باشند و نویسندگان نویسنده/ی ازمقاالتی که یکبه : 11تبصره 

(مقاالت نمایه شـده   می گردداضافه  )2نویسندگان (بر اساس جدول نویسنده / هزینه چاپبه  ،پایه لغ مب درصد10باشند دانشگاه را ذکر نموده
  .)ISI, PUBMED,SCOPUSدر پایگاه هاي 
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  ذکر افیلیشن مراکز تحقیقاتی براي اعضاي مراکز تحقیقاتی الزامی است.-

در مواردي که نویسنده یا نویسندگان بیش از یک افیلیشن را در مقاله ذکر کرده باشند، تنها نخستین افیلیشن نویسنده مـالك   :12تبصره 

دانشگاه ها و موسسات علمی پژوهشی خارج از کشور، دانشگاه هـا  خواهد بود مگر در مواردي که افیلیشن اول مربوط به  هزینه چاپپرداخت 
یا دانشکده هاي داخل کشور که مورد ارزیابی معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت قرار نمی گیرند، که در ایـن صـورت افیلیشـن دوم    

  قابل محاسبه خواهد بود. 

  تعلق خواهد گرفت. هزینه چاپها اپ شده باشد فقط به یکی از آندر صورتیکه مقاله به دو زبان در مجالت مختلف چ :13تبصره 

  می باشد.www.ris.gmu.ac.ir به آدرس پژوهشیاراز سامانه  هزینه چاپشرط الزم تکمیل فرم دریافت  :14تبصره  

گذرانـدن مراحـل قـانونی    و مقاالتی که در مجله نامعتبر منتشر شوند ضـمن   مقاالتی که به دلیل تخلف پژوهشی ابطال شوند :15تبصره 

کمیته اخالق، هزینه چاپ مقاله باز پس گرفته خواهد شد. قابل ذکر است مطابق دستورالعمل معاونت تحقیقات و فناوري وزارت مقاالت چاپ 

  اهد شد.لحاظ خو بدون در نظر گرفتن ماه ورود مجله به لیستشده در نشریات نامعتبر مندرج در فهرست سامانه معرفی نشریات نامعتبر 

آن  هزینه چاپ، به مبلغ پایه درصد 5میزان  دانشگاه علوم پزشکی گناباد به مقاالت چاپ شده توسط اعضاي غیر هیات علمی :16بصره ت 

  افزوده خواهد شد. به نسبت مساوي ها 

  Open Accessدر مجالت  نحوه پرداخت کمک هزینه چاپ -2ماده
بودن  Open Accessهزینه چاپ به مجالت بین المللی یا هزینه  پرداخت مستلزمکه  کمک هزینه چاپ به مقاالتیحداکثر :1تبصره 

  .قابل پرداخت می باشد  )3 جدول (بر اساسهستند با ارایه مستندات مقاله 
  . حداکثرکمک هزینه چاپ مقاالت3جدول

  ISI(Q1) ISI(Q2)  ISI(Q3)  ISI(Q4)  نمایه
 

PUBMED  
/MEDLINE  

SCOPUS ESCI 

  6000000  8400000  11200000  14000000  15400000  16800000  21000000  )الریکمک هزینه(
  

 Lancet,Science,Nature,JAMA,New England چاپ شده در مجالت بین المللی  هزینه چاپ به مقاالت :2تبصره

Journal موعه این مجالت نخواهد مج با ارایه ي مستندات به طور کامل پرداخت خواهد شد. بدیهی است این تبصره شامل مجالت زیر
  همچنین به دلیل باال بودن هزینه چاپ این مجالت، سایر مفاد حمایت مالی این آیین نامه شامل این مقاالت نخواهد شد. شد.

  
  
  
  



 

 

  باسمه تعالی
  پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد دانشگاه علوم

  01/07/1400تاریخ:    اوريمعاونت تحقیقات و فن

 نداردپیوست: 

 استان خراسان رضوي، گناباد، حاشیه جاده آسیایی، معاونت آموزشی پژوهشی ودانشجویی فرهنگی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد  
       :0533( 7223028 -7225027تلفن    (      7223814ابر: نم )0533     (      9691793718پستی:  کد           :397صندوق پستی         

  :صفحه  الکترونیکی معاونت آموزشی پژوهشی و دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی گنابادhttp://www.edu.gmu.ac.ir  
 نشگاه علوم پزشکی گناباد: صفحه الکترونیکی داhttp://www.gmu.ac.ir                   :پست الکترونیکی  info@gmu.ac.ir  

  

  .قابل پرداخت می باشد) 4(بر اساس جدولحداکثر کمک هزینه ترجمه مقاالت  :3تبصره 
  . کمک هزینه ترجمه مقاالت4جدول

  ISI PUBMED  نمایه
/MEDLINE  

SCOPUS ESCI 

  6000000  8400000  9800000  11200000  )ریالکمک هزینه(
گناباد را ذکر آن افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی که نویسنده اول یا مسوول  به مقاالتی )2و 1(تبصره  کمک هزینه چاپ و ترجمه :4تبصره 

. خواهد بود به عنوان پرداخت کننده هزینه چاپ و ترجمه مقاله انجام مقاله، پرداخت ترجیحا به نویسنده مسوول گیرد کرده باشند تعلق می
  بدیهی است که این کمک هزینه متعلق به همه نویسندگان پرداخت کننده هزینه چاپ و ترجکه مقاله می باشد. 

  ارایه مقاله در همایشحمایت ویژه  -3ماده
 ،Scopusدر پایگاه  Conference Paperدانشگاه که به صورت به ازاي هر مقاله در کنگره ها و همایش ها با افیلیشن 

Proceeding   و Abstract Meeting  در پایگاهISI  مقاله نمایه شوند معادلLetter to Editor پرداخت خواهد  هزینه چاپ
مستقل از همایش) پرداخت خواهد  فقط یک بار (یا به مقاله ارایه شده در موارد مذکور یا مقاله چاپ شده در نشریه هزینه چاپشد. ضمنا 

  گردید.
  کسب رتبه هاي برتر در جشنواره رازي و خوارزمی حمایت ویژه -4ماده

  شامل معرفی محققین، نشریات و مقاالت برتر در جشنواره هاي یاد شده می باشد که حمایت آن به شرح ذیل است:
  ریال 000/000/50الف) کسب رتبه اول 
  ریال 000/000/40ب) کسب رتبه دوم 
 ریال 000/000/30ج) کسب رتبه سوم 

  نمایه سازي کتاب در ناشران بین المللی معتبرحمایت ویژه  -5ماده
 حمایت مالی صورت پذیرد. ISIمقاله  2هایی که به صورت کامل در اسکوپوس چاپ معادل حمایت از  در مورد کتاب :1تبصره

 حمایت مالی صورت پذیرد. ISIمقاله  1معادل حمایت از   هر فصل از کتابهایی که در اسکوپوس چاپ شده :2تبصره

حمایت  ISIمقاله  2معادل حمایت از بهداشت) رفرنس اعالم شده براي رشته ها و آزمون هاي وزارت (هرکتاب مرجع براي  :3تبصره
  مالی صورت پذیرد.

  ثبت اختراعحمایت ویژه  -6ماده 
از اعضاي دانشـگاه علـوم پزشـکی گنابـاد، یـا یکـی از شـرکت هـاي          مالک اصلی اختراع  و در صورتی که ثبت اختراع از نوع داخلی باشد 

مستقردر مرکز رشد دانشگاه باشد و یا اکتشاف حاصل از طرح پژوهشی مصوب شوراي پژوهشی دانشگاه علوم پزشک گناباد باشد به میزان 
  مورد حمایت قرار خواهد گرفت.نیز  ISIله اصیل با نمایه درصد هزینه هاي ثبت مورد حمایت قرار خواهد گرفت و معادل یک مقا 100

در    17/8/1400  و در تاریخ تصویب   1/7/1400در جلسه شوراي پژوهشی مورخ تبصره 23و  ماده 6 ،مقدمه 1این آیین نامه شامل 
  قابل اجرا خواهد بود.   1/7/1400 و از تاریخ است رسیدهجلسه شوراي دانشگاه به تایید نهایی 

  عاونت تحقیقات و فناوريم
                                                                            

                                                                                                                      


