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 دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 کمیته تحقیقات دانشجویی 

 میالدی 2020در سال  چاپ شدهآئین نامه تشویق مقاالت 

   مصوب شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
 

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

کمیته پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران   (Affiliation)دانشگاه که با آدرس سازمانی    دانشجویان

 :ارائه می نمایدتشویقی زیر را  تسهیالت ،مقاله چاپ نموده باشند

 

 شرایط پذیرش مقاالت -1ماده 

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

 )ISI(cienceSeb of W ،Medline ،PubMed  و یاScopus نمایه شده باشند. 

در فهرست مجالت نامعتبر و جعلی اعالم مقاله مجله ای که مقاله چاپ شده است نباید در تاریخ چاپ  :1 تبصره

( و همچنین http://blacklist.research.ac.irشده توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت باشد )

 .(/http://rsf.research.ac.ir) در سامانه منبع یاب وزارت بهداشت قابل رویت باشد.

مشمول دریافت  media reviewو  book reviewمواردی همچون کتاب، خالصه مقاله کنگره ها،  :2تبصره 

 این تسهیالت نیستند.

پرداخت تشویق مقاالت تنها به دانشجویانی که آدرس سازمانی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم  -1-2

یابد. در غیر اینصورت هیچ گونه پزشکی ایران را به طور صحیح به صورت زیر درج نموده اند اختصاص می 

دانشجویی در وابستگی سازمانی  تحقیقاتالزم است آدرس کمیته پرداختی به دانشجو تعلق نمیگیرد. 

(affiliation) :نویسندگان در نسخه نهایی و منتشر شده به صورت زیر درج شده باشد 

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

آدرس سازمانی کمیته تحقیقات دانشجویی  ،الزم به ذکر است برای دریافت مبلغ کامل تشویق مقاله: 3 تبصره

  Studentبعد ازو یا دپارتمان ذکر دانشکده باشد. در آن مقاله  دانشجو اولین افیلیشنمی بایست دانشگاه 

 Research Committee بالمانع است. 

افیلیشن دوم( به عنوان  )به صورت جداگانه  ذکر افلیشن دپارتمان، بیمارستان و یا مرکز تحقیقاتی دیگری    :4تبصره 

 بالمانع می باشد. افلیشن کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه پس از

مبلغ تشویق ، نیمی از  باشددانشجو  دوم    افیلیشندر صورتی که آدرس سازمانی کمیته تحقیقات دانشجویی  :  5تبصره  

مقاالت به فرد مذکور تعلق خواهد گرفت مشروط بر آن که آدرس سازمانی اول ذکر شده آدرس سازمانی یکی از 

، افلیشن دانشجودر صورتیکه افلیشن اول  )مراکز تحقیقاتی/دپارتمان/دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی ایران باشد.  

http://blacklist.research.ac.ir/
http://rsf.research.ac.ir/
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کمیته تحقیقات/مرکز تحقیقات/دانشکده/دپارتمان دانشگاه دیگری ذکر شده باشد، به آن نویسنده تشویق مقاالت 

 د.(نمی گیرتعلق 

 

تسهیالت تشویقی این آیین نامه به تعلق می گیرد.    دانشجوک  یبه  فقط    تسهیالت تشویقیچاپ شده    مقالهبه هر   -1-3

دانشجویی داشته   تحقیقاتوابستگی سازمانی کمیته  در لیست نویسندگان مقاله که  اولین نویسنده  دانشجویی که  

 الزم به ذکر است که با توجه به نامه دریافتی از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ارائه می گردد. ،باشد

ول مکاتبات )نویسنده ؤتحت هیچ عنوانی نمی تواند مس ، دانشجو 01/10/1398/د مورخ 3848/700به شماره  

 . تشویق مقاالت تعلق نمی گیرد  ،و به این مقاالت ول( باشدؤمس

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

وابستگی سازمانی کمیته پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران را به شکل صحیح ذکر کرده اند، توزیع 

 کند.

به سایر نویسندگان مقاله که افیلیشن کمیته پژوهشی دانشجویی دانشگاه را  واگذاری هر یک از موارد  تشویقی -1-5

آئین نامه   1ماده  3-1دارند، امکان پذیر است که می بایست بصورت کتبی توسط نویسنده ای که مطابق بند 

 تشویقی به ایشان تعلق می گیرد، به دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه اعالم گردد.

 ، دانشجودانشگاه علوم پزشکی ایران ی مصوب کمیته تحقیقات دانشجوییطرح هااستخراج شده از در مقاالت  -1-6

 باشد نویسنده مسوول، )مجری دوم( باید نفر اول و عضو هیئت علمی )مجری اول(

 میالدی تعلق می گیرد. 2020: تشویق مقاالت این آیین نامه به مقاالت چاپ شده در سال 6تبصره 

 تسهیالت تشویقی -2ماده 

 هزینه تشویق مقاالت 

 (Review/Narrative review)روایتی و مروری  و مقاالت مروری (Original)مبلغ مقاالت اصیل  -1-2

 خواهد بود.  (Impact Factor)در مجالت بر حسب باالترین نمایه نامه مجله چاپ شده 

 analysis)-(Systematic review, Meta 20%مبلغ تسهیالت تشویقی مقاالت مروری نظام مند  :1 بصرهت

مبلغ تسهیالت تشویقی انواع گزارشهای خالصه، گزارش   سهیالت مقاله اصیل در همان نشریه خواهد بود.بیشتر از ت

 (…,Brief report, Short Communication)، گزارش کوتاه (Case report, Case series)موردی 

و  (Letter to editor)تسهیالت مقاله اصیل در همان نشریه خواهد بود. همچنین نامه به سردبیر ( %50) نصف

 درصد تسهیالت مقاله اصیل در همان نشریه را دریافت خواهند کرد. 25موارد مشابه، 

داشته باشد، مبلغ باالتر پرداخت  (Overlap)ذکر شده هم پوشانی  حاالتدر صورتیکه مقاله ای بین  :2 تبصره

 خواهد شد.
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نمایه شدن، فهرست شدن مجله موردنظر در نمایه نامه یاد شده در زمان چاپ مقاله  برایمالک عمل   :3 تبصره

 است و صرف ادعای مجله در این مورد مالک نیست.

معاونت تحقیقات و  03/10/1397/د مورخ 4220/700وزارت بهداشت )نامه به شماره  مصوبهبر اساس : 4 تبصره

نویسنده باشد، مبلغ تشویق مقاله به یک پنجاهم  100فناوری وزارت بهداشت(، چنانچه مقاله ای دارای بیش از 

 تقلیل می یابد.

تسهیالت مقاله  برابر 1.5تشویقی برای دبیر کل کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه  تسهیالتمبلغ  :5 تبصره

برابر  1.3، اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه )مطابق جدول فوق( اصیل در همان نشریه

ها )به شرط  ، مسئولین واحدهای کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکدهتسهیالت مقاله اصیل در همان نشریه

 تسهیالت مقاله اصیل در همان نشریهبرابر  1.1تایید توسط سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی آن دانشکده( 

صادق می  ،ء در همان دوره مسوولیت شاناعضامقاالت چاپ شده تبصره برای الزم به ذکر است این  خواهد بود.

 باشد.

دانشگاه علوم پزشکی ایران بوده  یقات دانشجوییقدر کمیته تحمقاالتی که منتج از طرح تحقیقاتی مصوب برای  -2-2

مقاله چاپ شده، ذکر شده باشد، مکانیسم پرداختی   Acknowledgementدر قسمت    شماره قرارداد طرحو  

الزم به ذکر است در مقاله منتج از طرح  می گردد. تسهیالت مقاله اصیل در همان نشریه یک و نیم برابرفوق، 

 .دانشجو باشد  نشانی اصلی و اولدانشگاه به عنوان    ییدانشجو  یفناور  و  قاتیتحق   یها  تهیکمزمانی  باید آدرس سا

 به تصویب رسید.  08/11/1398مورخ   دانشگاه این آیین نامه در جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

 


