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 دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 کمیته تحقیقات دانشجویی 

  1397در سال  چاپ شدهآئین نامه تشویق مقاالت 

   مصوب شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
 

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

کمیته پژوهشی دانشجویی دانشگاه  (Affiliation)کمیته های پژوهشی دانشجویی دانشگاه که با آدرس سازمانی 

 :ارائه می نمایدتشویقی زیر را  علوم پزشکی ایران مقاله چاپ نموده باشند تسهیالت

 

 شرایط پذیرش مقاالت -1ماده 

 مجالت علمی و پژوهشی داخلی و خارجی است که درمنظور از مقاله نوشتارهای چاپ شده در  -1-1

 web of science ،Medline ،pubmed  و یاScopus نمایه شده باشند. 

مجله ای که مقاله چاپ شده است نباید در تاریخ چاپ در فهرست مجالت نامعتبر و جعلی اعالم شده توسط  تبصره:

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

ه نویسندگان در نسخ (affiliation)الزم است آدرس کمیته پژوهشی دانشجویی در وابستگی سازمانی  -1-2

 نهایی و منتشر شده به صورت زیر درج شده باشد:

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

 .بالمانع است Student Research Committee ذکر دانشکده بعد از: 1 تبصره

 تعلق می گیرد.میالدی  2018به مقاالت چاپ شده از ابتدای سال این آیین نامه تشویق مقاالت : 2تبصره 

تسهیالت تشویقی این آیین نامه تعلق می گیرد.  ک بسته تسهیالت تشویقیبه هر مقاله چاپ شده فقط ی -1-3

به نویسنده مسوول مقاله پرداخت می شود. در صورتیکه نویسنده مسوول وابستگی سازمانی کمیته پژوهشی 

در لیست دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران را نداشته باشد، تسهیالت تشویقی به اولین نویسنده 

 ارائه می گردد.دانشجویی داشته باشد شی وابستگی سازمانی کمیته پژوهنویسندگان مقاله که 

دریافت کننده تسهیالت تشویقی موظف است تسهیالت تشویقی را به شکل مناسبی بین نویسندگان مقاله  -1-4

که وابستگی سازمانی کمیته پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران را به شکل صحیح ذکر کرده 

 اند، توزیع کند.

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

نویسنده ای که مطابق  توسطدانشجویی دانشگاه را دارند، امکان پذیر است که می بایست بصورت کتبی 

 آئین نامه بسته تشویقی به ایشان تعلق می گیرد، به دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی 1ماده  3-1بند 

 دانشگاه اعالم گردد.
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 بسته تسهیالت تشویقی -2ماده 

 ارائه گرنت پژوهشی/ کمک هزینه شرکت در کنگره های علمیو  مقاله تشویقپرداخت مبلغ بسته تسهیالت تشویقی شامل 

 می باشد 

 الف(  هزینه تشویق مقاالت

یک از مجالتی که در بانک به اعضای کمیته پژوهشی دانشجویی به ازای چاپ اولین مقاله پژوهشی در هر  -1-2

مقاله عالوه بر تشویق به عنوان  میلیون ریال 5نمایه شود، مبلغ  Scopus و یا pubmed یا  ISI های

افزایش تشویقی نسبت به  %10می شود. چاپ مقاالت بعدی با  پرداختمکانیسم تشویق مقاالت دانشگاه 

ات تسهیالت پرداخت شده به هر فرد مطابق )مالک نوبت چاپ هر مقاله دفع .مقاله قبلی صورت می گیرد

 این آئین نامه می باشد.( 1ماده  3-1بند 

 

 یا کمک هزینه شرکت در کنگره های علمیگرنت پژوهشی ب( 

می تواند  ،باشد آئین نامه 1واجد شرایط ذکر شده در ماده دانشجویی عضو کمیته پژوهشی در صورتیکه  -2-2

 به انتخاب خود استفاده نماید:نیز  مورد تشویقی زیر سهیکی از از  مبلغ تشویق مقالهعالوه بر 

 ارائه باشدمقاله نویسنده اول و یا نویسنده مسوول در صورتیکه عضو کمیته پژوهشی دانشجویی   .1-2-2

در صورتیکه دانشجو در جایگاهی غیر از نویسنده و  ؛ریالمیلیون  30سقف تا گرنت طرح پژوهشی 

 ریال. میلیون  20سقف ارائه گرنت طرح پژوهشی تا اول یا مسوول باشد، 

 (به هر مقاله چاپ شده فقط یه گرنت تعلق می گیرد) تذکر:

 .تبصره: امکان تجمیع گرنت ها وجود دارد

کمک هزینه شرکت در کنگره های خارجی برای ارائه مقاله بصورت سخنرانی یا پوستر با افیلیشن  .2-2-2

میلیون ریال منوط به ارائه مستندات  20، تا سقف 2-1کمیته پژوهشی دانشجویی ذکر شده در بند 

قاله مالی مربوطه )فاکتور بلیط هواپیما، هتل، رسید پرداخت ثبت نام کنگره ...( و ارائه خالصه م

 چاپ شده در دفترچه خالصه مقاالت 

 .تبصره: امکان تجمیع گرنت ها وجود دارد

کمک هزینه شرکت در کنگره های داخلی برای ارائه مقاله بصورت سخنرانی یا پوستر با افیلیشن  .3-2-2

میلیون ریال منوط به ارائه مستندات  5، تا سقف 2-1کمیته پژوهشی دانشجویی ذکر شده در بند 

 هتل، رسید پرداخت ثبت نام اتوبوس، قطار(، هواپیما،ایاب و ذهاب )مالی مربوطه )فاکتور بلیط 

 ...( و ارائه خالصه مقاله چاپ شده در دفترچه خالصه مقاالت  ، فاکتور چاپ پوسترکنگره

به تصویب  1397تیر  10مورخ  دانشگاه این آیین نامه در جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

 رسید.

 


