پاداش مقاله :مبلغی است که به منظور تجلیل از پژوهشگران و تشویق آنها جهت ارتقای کمی و کیفی برونداد پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،در پایان هر سال به مقاالت منتشر شده آنها اختصاص مییابد.
دوره محاسبه و نحوه پرداخت :مبنای اعطای پاداش ،سال مالی است .پژوهشگران دانشگاه میتوانند به صورت مداوم از 51
اردیبهشت تا  51اسفند هر سال ،تمام مقاالت چاپ شده خود در همان سال که تا پایان فوریه به چاپ رسیده ومتن کامل آن
( )Full Textدر سایت مجله قابل بازیابی باشد را از طریق سامانه پاداش فعالیتهای پژوهشی دانشگاه ( )OPRثبت نمایند .به
منظور کارشناسی و پرداخت پاداش اختصاص یافته و همچنین به دلیل امکان بروز تغییرات احتمالی در آئین نامه پاداش مقاالت
در سالهای بعدی سامانه مذکور از  51اسفند هر سال تا  51اردیبهشت سال بعد غیر فعال خواهد بود .باتوجه به تاخیر برخی از
مجالت در چاپ متن کامل مقاله و یا انتشار دیرهنگام ویژه نامه های پایان سال ،مقاالت منتشر شده در سه ماهه آخر هر سال
درسال بعد نیز قابل ثبت در سامانه و بالطبع مشمول پرداخت پاداش میگردند.
شرایط برخورداری از پاداش مقاله :پرداخت پاداش به کلیه نویسندگان و مقاالتی تعلق میگیرد که:
الف) وابستگی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شیوه صحیح در مقاالت فارسی و انگلیسی را به ترتیب زیر درج کرده
باشند.
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ب) نویسنده مسئول باشد.
در صورتی که نویسنده مسئول وابستگی سازمانی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نداشته باشد ،پاداش به اولین نویسندهای
که به شیوه صحیح وابستگی سازمانی خود را دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درج کرده باشد ،تعلق خواهد گرفت.
ج) متقاضی هیات علمی و پژوهشگران دارای مدرک فوق لیسانس و یا معادل آن به باالتر در مراکز تحقیقاتی
برای دریافت پاداش مقاله در صورتیکه حداقل ساالنه دو مقاله با شرایط زیر داشته باشند ،مقاله سوم به بعد ،شامل پاداش
براساس جدول  5خواهد بود:
 نویسنده مسئول مقاله باشد؛
 یا نویسنده اول باشد ،چنانچه نویسنده مسئول از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نباشد؛
 هر دو مقاله فوق در قالب مقاله پژوهشی اصیل یا مروری (توصیفی یا سیستماتیک) باشد؛ و
 هر دو مقاله فوق در پایگاههای اطالعاتی سطح یا  2نمایه شده باشد (.)ISI-Web of Science, PubMed


 .5برای اعضای هیات علمی پژوهشی در مراکز تحقیقاتی این حداقل 3 ،مقاله است.



میزان پاداش مقاله :باتوجه به شرایط ذکر شده فوق ،پاداش به شرح جدول  5به نویسنده مشمول دریافت پاداش پرداخت
میگردد.
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توضیحات:

 سقف پاداش برای هر مقاله  51/000/000ریال خواهد بود.
 چنانچه نویسنده مسئول از خارج از کشور و یا از دانشگاه دیگری در داخل کشور باشد ،پاداش به اولین نویسندهای از دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان اختصاص مییابد که وابستگی صح یح به دانشگاه را ذکر کرده باشد ،در اینصورت میزان پاداش برای
نویسنده اول معادل نویسنده مسئول و برای نویسنده دوم به بعد  %33مبلغ پاداش محاسبه خواهد شد.
 برای مقاالت منتشر شده در مجالت ایندکس نوع  ،5آخرین  IFارائه شده در پایگاه ( JCRدر زمان محاسبه) برای مجله در نظر
گرفته خواهد شد.
 مالک ارزیابی درخواست پاداش مقاله ،مستندات آپلود شده توسط متقاضی در سامانه پاداش مقاالت ( )OPRدانشگاه بوده و
این مرکز مسئولیتی در قبال جستجوی مقاالت در بانکهای اطالعاتی ندارد.
 مالک نوع مقاله ،ادعای مجله در درج نوع مقاله در نسخه منتشر شده آن میباشد .در صورت عدم درج نوع مقاله در مجله و یا
درج مواردی غیر از انواع فوق ،تعیین نوع مقاله به عهده اداره علم سنجی دانشگاه خواهد بود.
 مالک نمایه شدن مقاله ارائه فایل چکیده مقاله از بانک اطالعاتی (نه سایت مجله) مورد ادعای نویسنده میباشد.
 مالک تاریخ انتشارمقاله ،تاریخ مندرج در نسخه نهایی مقاله است.
 مالک ارزیابی وابستگی سازمانی نویسنده مسئول ،وابستگی ارائه شده در قسمت نویسندگان (نه آدرس مکاتبات نویسنده مسئول)
میباشد.
 چنانچه مقاله ای به دو یا چند زبان در مجالت مختلف منتشر شده باشد ،پاداش مقاله صرفاً به یکی از آنها تعلق خواهد گرفت.
تشخیص تکراری بودن مقاالت ،با اداره علم سنجی دانشگاه بوده و مالک انتخاب مقاله برای پرداخت پاداش ،اولویت زمانی
ارائه درخواست مربوطه به این اداره میباشد.
 به مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی غیر علمی پژوهشی پاداشی تعلق نمیگیرد.
 مقاالت ارائه شده در همایشهای داخلی و بینالمللی که در مجالت مختلف به چاپ رسیدهاند ،مشمول پاداش نمیگردند.
 در مقاالتی که دو یا چند نویسنده به عنوان نویسنده مسئول معرفی شدهاند ،میزان پاداش بر تعداد نویسندگان مسئول تقسیم
میشود.
 در مواردی که نویسنده بیش از یک آدرس وابستگی را ذکر کرده باشد ،تنها در صورتیکه نخستین وابستگی مربوط به
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان باشد ،مشمول دریافت پاداش میگردد.
 چنانچه نویسنده مشمول دریافت پاداش مقاله به غیر از افراد ذکر شده در بند (ج) باشد ،بدون در نظرگرفتن شرط داشتن
حداقل دو مقاله شامل پاداش خواهد بود.

