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 مفاد اساس و برمؤثر  پژوهشي هاي فعاليت اجراي در شاهرود پزشكي علوم دانشگاه علمي تاهي اعضاي ترغيب و تشويق منظور به

اعطاء  شرايط واجدين تشويقي پژوهشي به هاي پايه العمل، دستور اين مواد طبق ساله همه علمي، تاهي اعضاي استخدامنامه  آئين

 .گردد مي

 هياتو هر عضو   امتياز 100 حداقل كسب به موفق سال يك طول در كه آموزشي علمي تهيا عضوه هر ب سال هر در :1 ماده

 معتبر مجالت دربا افيليشن اين دانشگاه  مقاله چاپ ازامتياز  200 حداقل كسب به موفق سال يك علمي پژوهشي كه در طول

  گيرد. يك پايه تشويقي تعلق مي شده باشدمورد تاييد اين معاونت 
 

 باشد. مي دو وجداول شماره يك به شرح و تعداد نويسندگان  ، نوع مقالهبر اساس نوع مجلهحوه محاسبه امتياز ن :2ماده 

 مندي از پايه تشويقي نحوه تخصيص امتياز به مجالت براي بهرهجدول شماره يك: 

 امتياز نوع مجله رديف
 )ISI 25 ) +3 × IFنمايه شده در  1
 Medline 20نمايه شده در  2
 PubMed 18نمايه شده در  3
 PMC 15نمايه شده در  4
 Scopus 12نمايه شده در  5

 

 مندي از پايه تشويقي براي بهره نويسندگان مقاالت: نحوه تخصيص امتياز به دوجدول شماره 

 درصد امتياز ساير نويسندگان درصد امتياز نويسنده مسئول يا اول تعداد نويسندگان
 70 100 6تا  1

7 90 63 
8 80 56 
9 70 49 

 35 50 و باالتر 10
 

 درصد از امتيازات حاصله بايد از محل مقاله اصيل پژوهشي يا مروري باشد.  80حداقل  :يكتبصره 

 به مقاالتي كه به صورت گزارش موردو  باشد مياصلي پژوهشي و مروري  مقاالتامتيازات مندرج در جدول يك، فقط براي  :دوتبصره 

)(Report Case يا Letter Research مقاالتي كه به صورت نامه به سردبيربه و گردد يك سوم  چاپ مي )Letter to Editor، (Author 



 

reply و Editorial و به مقاالت ارتباط كوتاه  گردد يك چهارم چاپ مي(Brief or Short Communication)،Brief Report    ،Rapid 

Communication ) و بررسي مواردCase Series (امتياز مقاله اصيل پژوهشي تعلق مي گيرد.  يك دوم 

مندي از پايه تشويقي، تاريخ چاپ مقاله (تخصيص شماره صفحه) مالك خواهد بود و پذيرش آنالين يا انتشار آنالين  براي بهرهتبصره سه: 

 بدون تخصيص شماره صفحه، مورد قبول نخواهد بود. 

شده، بيش از  سال، مالك اعطاي پايه تشويقي خواهد بود و در صورتي كه امتياز كسبشده در بازه زماني يك  مقاالت چاپ :چهارتبصره 

 اي بعد نخواهد بود ه براي سال يا سالحداقل الزم براي دريافت پايه باشد قابل ذخيره 

چاپ كرده باشد و  5/1با  برابر IFبه عنوان نويسنده مسئول در مجله اي با  "Case Series"به صورت علمي، يك مقاله  هياتاگر عضو  مثال:

 خواهد بود. 275/13= 5/0 × 9/0 ×) 5/1 × 3+ ( 25نفر باشد امتياز وي،  7تعداد نويسندگان آن مقاله، 

  پايه تشويقي آموزشي يا پژوهشي دريافت نمايد. 10تواند در طول دوران خدمت خود حداكثر  عضو هيات علمي ميهر : 3ماده  

ال، خرداد ماه سال بعد خواهد بود اما تاريخ اعمال دريافت پايه تشويقي پژوهشي هر س واجدين شرايط: زمان اعالن اسامي 4ماده 

 ن از ابتداي سال خواهد بود.آ

 :باشد اعطاي پايه تشويقي پژوهشي به شرح زير ميروند : 5ماده 

 )حاضر نامه آيين( فعال پژوهشگران به تشويقي پايه اعطاء نامه آئين اساس بر علمي هيات عضو توسط ارزيابي خودالف: 

 به مدير گروه علمي هيات عضو توسط ارزيابي خود مستندات ارسالب: 

 رياست دانشكده  به مربوطه گروه مدير توسط مستندات ج: ارسال

 ارديبهشت) 31دانشگاه (حداكثر تا  پژوهشي معاونت به دانشكده رياست توسط بازبيني از پس مستندات ارسال د:

 موجود نامه آئين با مطابقت و دانشگاه پژوهشي معاونت توسط مستندات نهايي بازبيني ه:

 خرداد) 15دانشگاه (حداكثر تا  پژوهشي معاونت توسط رياست دانشكده به بودن شرايط حائز صورت در مستندات ارسال :و

 اعطاء پايه تشويقيز: اخذ مصوبه در كميته ارتقاء دانشكده و ارسال به مركز امور هيات علمي جهت 

 

هيات امناء دانشگاه علوم پزشكي شاهرود به تصويب رسيد و از  16/5/1395 مورختبصره در جلسه  4ماده و  5نامه در  اين آئين

 تاريخ تصويب الزم االجرا مي باشد. 


