معاونت تحقیقات و فناوری

دستورالعمل اجرایی حمایت از فعالیت های پژوهشی
در راستای اجرای سیاست توسعه تحقیق و پژوهش و جهت دهی به فعالیت های پژوهشی دانشگاه و به منظور حمایت از پژوهشگران
دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،بدینوسیله دستورالعمل اجرایی حمایت از فعالیت های پژوهشی دانشگاه براساس«آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و
موسسات آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری» ،برای سال  9316به شرح زیر اعالم می گردد .این دستورالعمل در بیست و پنجمین جلسه شورای
پژوهشی دانشگاه مورخ  59/22/22مطرح و به تصویب رسیده است .بدیهی است پرداخت تشویقی ها منوط به تأمین اعتبار الزم خواهد بود.

چاپ مقاله
شرایط الزم برای پرداخت تشویقی به مقاله (مقاله باید همه شروط زیر را دارا باشد):
 )2ارایه فایل  PDFمقاله و تکمیل فرم آنالین از طریق "سامانه پژوهشی-سوابق پژوهشی من-ارایه مورد جدید-مقاله چاپ شده"
)2

تاریخ چاپ اثر پژوهشی درج شده روی مقاله ،در محدوده زمانی تصویب آیین نامه تا پایان اسفندماه همان سال (یا معادل آن مطابق تقویم
میالدی) باشد.

)3

ارائه افیلییشن به یکی از صور زیر ( هیچ گونه تغییر و جابجایی در کلمات قابل پذیرش نخواهد بود و در صورت عدم درج افیلیشن صحیح
دانشگاه ،برای بار اول  %95پاداش پرداخت خواهد شد و در صورت تک رار ،مؤلف از پرداخت پاداش مربوط به چاپ مقاله مورد نظر ،محروم خواهد
شد) :

(.............اسم معاونت/گروه/دپارتمان/بیمارستان) ،..............دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران
Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
فارسی

کمیتۀ تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم
پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت،
دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران
مرکز تحقیقات علوم سلولی و مولکولی ،دانشگاه
علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران
مرکز تحقیقات بهداشت محیط ،دانشگاه علوم
پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران
مرکز تحقیقات گوارش و کبد ،دانشگاه علوم
پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران
مرکز تحقیقات زئونوز ،دانشگاه علوم پزشکی
کردستان ،سنندج ،ایران
مرکز تحقیقات بیماریهای ریه و آلرژی ،دانشگاه
علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران

انگلیسی

Student Research Committee, Kurdistan University of Medical
Sciences, Sanandaj, Iran
Social Determinants of Health Research Center, Kurdistan
University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
Cellular and Molecular Research Center, Kurdistan University of
Medical Sciences, Sanandaj, Iran
Environmental Health Research Center, Kurdistan University of
Medical Sciences, Sanandaj, Iran
Liver and Digestive Research Center, Kurdistan University of
Medical Sciences, Sanandaj, Iran
Zoonoses Research Center, Kurdistan University of Medical
Sciences, Sanandaj, Iran
Lung Diseases and Allergy Research Center, Kurdistan University
of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
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مرکز تحقیقات سرطان و ایمونولوژی ،دانشگاه
علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران
مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،دانشگاه علوم
پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران
مرکز تحقیقات سالمت معنوی ،دانشگاه علوم
پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران
مرکز تحقیقات مراقبت بالینی ،دانشگاه علوم
پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران

Cancer and Immunology Research Center, Kurdistan University of
Medical Sciences, Sanandaj, Iran

Neurosciences Research Center, Kurdistan University of Medical
Sciences, Sanandaj, Iran
Spiritual Health Research Center, Kurdistan University of Medical
Sciences, Sanandaj, Iran
Clinical Care Research Center, Kurdistan University of Medical
Sciences, Sanandaj, Iran

توجه :جهت اطالع از افیلییشن های صحیح مراکز تابع دانشگاه علوم پزشکی کردستان به قسمت "نحوۀ درج صحیح وابستگیهای سازمانی
( )Affiliationواحدهای تابع دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مقاالت علمی" در وبسایت سامانۀ مدیریت اطالعات پژوهشی مراجعه فرمایید .جزء
تغییر ناپذیر افیلییشن ،قسمت "دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران" یا معادل انگلیسی آن است.
تبصره  :2ذکر نام دانشگاه علوم پزشکی کردستان به عنوان اولین افیلییشن برای طرحهای تحقیقاتی که حمایت مالی از دانشگاه علوم پزشکی
کردستان دریافت نموده اند ،الزامی است.
تبصره  :2اعضای هیات علمی دانشگاه ( حتی در صورت حمایت مالی توسط سایر مراکز و دانشگاهها جهت اجرای طرح) ،مؤظفند اولین افیلیشن
خود را ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ذکر نمایند.
)4

در قسمت تشکرات مقاله بر اساس دستورالعمل مجله ،باید منبع مقاله و سازمان حمایت کننده آن درج شده باشد که نمونه آن به صورت زیر است:
-

این پژوهش با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام شده است (مقاله فارسی و انگلیسی).

ذکر منبع حمایتی طرح ،در قسمت تشکرات مقاله در مورد پایان نامه ها الزامی است و میتواند به این صورت نوشته شود:
 این مقاله حاصل پایان نامه با عنوان................مقطع ....................مربوط به آقا/خانم ..................تصویب شده در دانشگاه علوم پزشکیکردستان میباشد.
 در مورد طرحهایی که در مراکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان بعثت ،توحید و کوثر تصویب شده اند نیز در تشکرات مقاله به نام مرکزتحقیقات بالینی مربوطه اشاره شود( .برای مثال :این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصوب در مرکز تحقیقات بالینی بعثت/توحید وابسته به
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان میباشد .یا :در تهیه این مقاله از حمایتهای مشاوره ای مرکز تحقیقات بالینی
بعثت/توحید وابسته به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان استفاده شده است).
تبصره  :3درصورت عدم درج منبع مالی یا حمایتی در مورد مقاالت حاصل از طرحهای مصوب این دانشگاه یا پایان نامه ها ،فقط  %05تشویقی
پرداخت می گردد.
 )9مسؤلیت حقوقی «درستی نگارش مشخصات پدیدآوردندگان»« ،صحت انتساب آنها به اثر و منبع پژوهشی»« ،چینش نام نویسندگان» و
«نوشتن منبع مقاله در قسمت سپاسگزاری »Acknowledgement /برعهده مولف مسوول است.
)6

همراه با ارایه مقاله در سامانه پژوهشی ،فرم کاربردی کردن نتایج پژوهشها نیز تکمیل و ارسال گردد.
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تبصره  :4چنانچه «مولف مسوول» و «نفر اول» مقاله ،هر دو از وابستگان دانشگاه باشند ،پاداش به مؤلف مسوول پرداخت خواهد شد (پرداخت
تشویقی به نفر اول در صورت ارائه رضایتنامه مؤلف مسوول  ،امکان پذیر است).
تبصره  :9در صورتی که مقاله ای بیش از یک نویسنده مسوول وابسته دانشگاه داشته باشد ،مبلغ تشویقی به اولین نویسنده مسوول پرداخت خواهد شد.
تبصره  :6فردی که عضو یکی از شوراهای مراکز تحقیقاتی است و یا در آن مرکز مسوولیت دارد ،باید افیلییشن آن مرکز را بعنوان اولین افیلییشن خود
درج کرده باشد .در غیر این صورت %95 ،پاداش پرداخت خواهد شد ( .با شرط درج افیلییشن صحیح دانشگاه)
تبصره  :7به فردی که هیچ عضویتی یا ارتباط سازمانی با دانشگاه علوم پزشکی نداشته نباشد ،تشویقی تعلق نمیگیرد .اعضای غیر از پرسنل دانشگاه
علوم پزشکی که در مراکز تحقیقاتی دانشگاه عضو هستند ،باید دارای ابالغ از طرف ریاست دانشگاه یا معاونت تحقیقات و فناوری باشند.
تبصره  :0همه دانشجویان موظفند افیلییشن کمیته تحقیقات دانشجویی را بعنوان اولین افیلییشن خود درج کنند (غیر از پایان نامه دانشجویان دکترای
پژوهشی که میتوانند افیلییشن مرکز تحقیقات مربوطه را درج کنند) .در صورتی که مقاله حاصل فعالیتهای دانشجویان دکترای پژوهشی باشند و در
مقاالت ،افیلییشن هیچکدام از سایر نویسندگان ،مرکز تحقیقاتی مربوطه نباشد ،دانشجو میتواند افیلییشن آن مرکز را درج کند .در غیر این صورت 95
درصد تشویقی پرداخت خواهد شد.
)7

مبلغ تشویقی بر اساس فرمول و جداول زیر محاسبه و پرداخت میگردد:

 )0مبلغ تشویقی (تومان) = امتیاز اولیه نوع نمایه مقاله × ضریب نوع مقاله× IF×45555
جدول شماره  :2امتیاز مقاالت در مجالت علمی -پژوهشی بر اساس نوع نمایه
نوع نمایه مقاله

امتیاز اولیه

توضیحات

نوع مقاله

ISI, PubMed, Medline

29

در مورد  PubMedو  2 IFو کمتر،

Scopus

22

Chemical abstract, Embase, Biological Abstract

9

اول

 25555555ریال پرداخت میگردد.

(BIOSIS), Cinahl, PsychInfo
و مجالت زانکو ،شناخت ،پرستاری مامائی

جدول شماره  :2ضریب نوع مقاله
نوع مقاله

ضریب نوع مقاله

 Meta Analysis ،Systematic Reviewو Economical Review

1/3

 Original Articleو Review Narrative

1

 Short Communicationو Brief Report

0/5

Research Letter ،Case Series ،Case report

0/33

Author Reply ،Letter to editor ،Editorial

0/55
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)5

هر سال به هر محقق حداکثر پاداش هشت مقاله پرداخت خواهد شد (در مورد پرداخت تشویقی به مقاالت مستخرج از پایان نامه ها در صورتیکه
از سقف هشت مورد بیشتر شود در شورای پژوهشی دانشگاه بررسی و تصمیم گیری خواهد شد) . .مقاالت  %25مجالت برتر و  Q1مستثنی
هستند و تعداد آنهادر سقف مقاالت مشمول پرداخت تشویقی لحاظ نخواهد شد .

 )25تش ویقی چاپ مقاله در مجالت انگلیسی زبان دانشگاه حداکثر معادل  955555تومان خواهد بود
 )22به مقاالت چاپ شده در مجله علمی پژوهشی دانشگاه معادل  %95مبلغ تشویقی تعلق میگیرد.
 )22در صورتی که مولف مسوول /نفر اول مقاله ،وابسته دانشگاه علوم پزشکی کردستان نباشد و نویسنده(هایی) از این دانشگاه در چاپ اثر مشارکت
داشته باشند ،اولین وابسته دانشگاه ،بر اساس امتیاز کسب شده معادل  95درصد یک نویسنده مسئول از مبلغ تشویقی برخوردار می شود و در
صور تی که نویسنده اول یا مسئول باشند ،کل مبلغ تشویقی را دریافت خواهند کرد .دریافت تشویقی منوط به ارسال مستندات تصویب طرح و کد
اخالق در یکی از دانشگاهها /مراکز تحقیقاتی /سازمانها و یا ارایه نامه رسمی از این مراکز و تایید صحت جمع آوری داده ها و انجام پروژه در آن
سازمان میباشد.
 )23درصورتی که مقاله چاپ شده حاصل یک طرح پژوهشی در دانشگاه نباشد و از دانشگاه برای اجرای طرح هزینه ای نشده باشد ،کل مبلغ تشویقی
محاسبه شده در  2/3ضرب خواهد شد (به شرط ارایه مستندات مشابه بند .)22
 )24در صورتی که مقاله حاصل فعالیت پژوهشی مراکز خارج کشور و یا مشترک بوده و اسم یکی از اعضای این دانشگاه و با افیلییشن این دانشگاه در
آن درج شده باشد (سایر نویسندگان از خارج کشور باشند) ،کل مبلغ پرداخت در  2/3ضرب خواهد شد (به شرط ارایه مستندات مشابه بند . )22
 )29در صورتی که یک مقاله در  %25مجالت برتر هر رشته و یا مجالت  Q1چاپ شده باشد ،عالوه بر پاداش معمول ،به ترتیب مبلغ 2،955،555
تومان ( یک میلیون و پانصد هزار تومان) و  205550555تومان (یک میلیون تومان) کمک هزینه چاپ دریافت خواهد کرد (بر اساس پایگاه استادی
اسکاپوس و تامسون رویترز).
تبصره  :5در صورت محکومیت یک فرد در کمیته اخالق ،فرد مورد نظر عالوه بر طی فرایند مربوط به تخلف و مجازاتهای مربوطه ،به مدت یکسال
از هر نوع پاداش مقاله و سایر پاداشهای پژوهشی و شرکت در جشنواره ها محروم میگردد.
 )26تشویقی چاپ مقاله به محققین خارج دانشگاه که وابستگی سازمانی رسمی ندارند ،منوط به ارائه ابالغ عضویت سالیانه در یكی از مراكز

تحقیقاتی وابسته دانشگاه از طرف ریاست محترم دانشگاه یا معاونت تحقیقات و فناوری خواهد بود .
 )27مجموع تشویقی پرداختی به یک مقاله ،حداکثر صد میلیون ریال خواهد بود .
تبصره  :25مقاالت ارایه شده برای تشویق ،از نظر سرقت ادبی بررسی خواهند شد (مگر اینکه قبل از ارسال به مجله از نظر سرقت ادبی توسط
معاونت پژوهشی ارزیابی و اصالح شده باشد) و در صورت تایید سرقت ادبی ،یا  Duplicationیا هر نوع  Misconductدیگر ،بر اساس
دستورالعمل اخالق نشر وزارت بهداشت ،تشویقی تعلق نمیگیرد و مورد به کمیته اخالق دانشگاه جهت برخورد قانونی معرفی میگردد.

چاپ كتاب
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کتاب می بایست حداقل  24صفحه داشته باشد و توسط محقق یا محققین دانشگاه/مرکز تحقیقات در راستای محور خاص تحقیقاتی دانشگاه/مرکز
نوشته شده و دارای مصوبه شورای انتشارات و علمسنجی (شامل شورای انتشارات و یا کمیتۀ علمسنجی دانشگاه بوده و در سال ارزشیابی با نام
دانشگاه/مرکز تحقیقات به چاپ رسیده باشد .همه شرایط زیر برای ارایه کتاب الزامی است:
 مستندات الزم شامل فایل کتاب از طریق سامانه پژوهشی ارسال شود. قبل از انتشار ،در شورای انتشارات دانشگاه مطرح و تصویب شده باشد. حداقل  9مرجع درج شده در کتاب ،نتیجه پژوهشهای نویسنده باشد. کتاب باید مزین به آرم دانشگاه /مرکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه بوده و در صفحه اول(عنوان) کتاب نیز به وابستگی مولف(های) کتاب بهمرکز تحقیقاتی /دانشگاه علوم پزشکی کردستان صراحتاً اشاره شده باشد.
تبصره  :22درسنامه ها و کتبی که شامل تعاریف فوق نگردند مورد ارزیابی قرار نخواهند گرفت.
تبصره  :22به کتبی که ترجمه بوده یا حاصل جمع آوری مقاالت بوده و peer reviewنمی شوند ،هیچگونه امتیازی تعلق نمی گیرد.
تبصره  :23ارزیابی کتاب تالیفی برحسب اعتبار محتوا ،کیفیت و کمیت اثر و اعتبار ناشر ،صرفا برای موارد چاپ اول خواهد بود.
تبصره  :24مسوولیت اخذ شابک و مجوزهای قانونی کتاب برعهده مولف می باشد.
تبصره  :29به ویراستاری کتاب امتیازی تعلق نمی گیرد.
تبصره  :26اثری مشمول دریافت کمک هزینه می شود که صرفاً علمی و تحقیقاتی و در راستای تخصص نویسنده باشد .به آثاری با موضوع آمار و
شاخصها ،واژه نامه و مجموعه مقاالت ،تشویقی تعلق نمی گیرد.
 -27چنانچه نفر اول مولفان کتاب ،وابسته دانشگاه علوم پزشکی کردستان نباشد و یک یا چند نویسنده وابسته این دانشگاه در چاپ اثر مشارکت داشته
باشند %75 ،تشویقی پرداخت خواهد شد.
 -20متن کتاب ارائه شده باید حداقل  24صفحه و با قطع وزیری (با رعایت حاشیه  2/9 cmو فونت مانند  zarحداکثر  23با فاصله سطور ) 2cm
صفحه آرایی شده باشد.
 -25مبلغ تشویقی کتاب به ازای هر صفحه 25 ،هزار تومان میباشد و سقف آن یک میلیون تومان خواهد بود.
- 25درصورت چاپ یک کتاب مرجع و یا یک فصل از یک کتاب مرجع توسط یکی از مراکز تحقیقاتی کشور یا سایر کشورها ،به ازای ارجاع به هر مقاله
دارای افیلییشن این دانشگاه در آن فصل کتاب ،مبلغ صدهزار تومان و تا حداکثر یک میلیون تومان (برای 25ارجاع و یا بیشتر) پاداش داده خواهد
شد.

شركت در همایشهای علمی
 - 22شرط شرکت در همایش های خارج از کشور داشتن حداقل یک مقاله نوع اول بعنوان نویسنده مسوول /نفر اول در طول یک سال شمسی
گذشته است.
تبصره  :27اعضای هیئت علمی جدید الورود تا حداکثر  2سال از این شرط مستنثی هستند.
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- 22مقاالت ارائه شده در همایش ها (اعم از داخلی و خارجی) باید دارای افیلییشن دانشگاه علوم پزشکی کردستان باشد و در هیچ مجله ای چاپ
نشده باشد.
- 23مستندات الزم شامل اسکن بلیط رفت و برگشت ،گواهی ارایه مقاله ،پاسپورت مهر شده ،صفحه خالصه مقاله ،از طریق سامانه پژوهشی ارسال
شود.
 - 24پرداخت تشویقی به شرکت کنندگان در همایش های خارجی منوط به موافقت یکی از شورای پژوهشی یا معاونت مربوطه و سپس شورای
پژوهشی دانشگاه است؛ لذا درخواست متقاضیان پیش از عزیمت باید به انضمام مدارک الزم به شورای پژوهشی ارائه گردد.
 - 29پرداخت تشویقی به شرکت در همایشهای خارجی و داخلی مطابق با جداول ذیل خواهد بود:
تبصره  :20در صورتی که در یک کنگره خارجی ،کارگاه جنبی برگزار شود و فرد شرکت کند ،با شرط برگزاری یک کارگاه (بدون دریافت
حق التدریس و با حداقل شرکت کننده  25نفر) در دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،در مورد پرداخت پاداش اضافه (یک میلیون تومان) در شورای
پژوهشی دانشگاه تصمیم گیری خواهد شد.
همایش

نوع ارایه

خارجی

داخلی

مبلغ تشویقی برای مقاله اول

مقاالت دوم به بعد به ازای

(تومان)

هر مقاله (تومان)

سخنرانی

3،955،555

355،555

چاپ مقاله در مجموعه مقاالت

؟

؟

پوستر

3،555،555

255،555

سخنران مدعو یا ویژه (غیر از موارد ارایه مقاله)

9،555،555

-

سخنرانی

295،555

75،555

پوستر

295،555

45،555

سخنران مدعو یا ویژه (غیر از موارد ارایه مقاله)

455،555

-

تبصره  :25مبالغ تشویقی همایشهای داخلی تا سقف سه بار در سال و خارجی یک بار در سال خواهد بود.
تبصره  :25در هر کنگره ،فقط به یکی از آیتمهای باال (با در نظر گرفتن باالترین مبلغ) تشویقی تعلق میگیرد (الزم است خالصه مقاله و گواهی ارایه
مقاله به اسم فرد باشد).
تبصره  :22مبالغ تشویقی به همایشهای داخل دانشگاه علوم پزشکی کردستان تعلق نمیگیرد.
تبصره  :22به افراد بورسیه دانشگاه و افرادی که رابطه استخدامی ندارند ،پاداش کنگره ها تعلق نمیگیرد.
تبصره :23کمک هزینه شرکت در همایشهای خارجی به دانشجویان مشروط به داشتن کلیه موارد ذیل خواهد بود:
داشتن حداقل یک مقاله نوع اول بهعنوان نویسنده مسؤل یا نفر اولمقاله منتج از طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی کردستان باشد.موافقت گروه مربوطه6
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تبصره  :24کمک هزینه شرکت در همایشهای خارجی به دانشجویان کارشناسی تعلق نخواهد گرفت.
كسب رتبه های برتر جشنواره های ملی
( رازی ،خوارزمی ،عالمه طباطبایی ،فرهنگستان علوم پزشکی(جایزه استاد دکتر نورالدین هادوی) ،بانک اسالمی))
- 26مبلغ تشویقی برای کسب رتبه های برتر در جشنواره های ملی مطابق جدول ذیل خواهد بود:
رتبه

تشویقی (تومان)

اول

3،555،555

دوم

2،555،555

سوم

2،955،555

رتبه برتر محقق جوان

2،955،555

تبصره  :29این مبلغ به شرطی به فرد تعلق میگیرد که مقاله یا محصول ارایه شده به جشنواره ،با افیلییشن این دانشگاه باشد و فرد نفر اول
آن یا در مورد مقاالت ،نویسنده مسئول آن باشد.
- 27عنوان  %2دانشمندان برتر جهان :مبلغ  25،555،555تومان پاداش تعلق خواهد گرفت.

اختراع ،نو آوری و بومی سازی فناوری
 - 20در صورت ثبت اختراع در سال جاری و ارایه آن در سامانه پژوهشی ،مبلغ  655،555تومان (ششصد هزار تومان) در صورت تائید شورای
فناوری دانشگاه پاداش داده خواهد شد.
تبصره  :26الزم است در گواهینامه ثبت اختراع عبارت "مرکز رشد فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی کردستان" همراه با کد پستی
مرکز رشد ( )6626757262بصورت کامل ثبت شده باشد.
 - 25در صورت تصویب شرکت دانش بنیان توسط کارکنان یا اعضای هیات علمی دانشگاه ،کمک هزینه شرکت به مبلغ  2،555،555تومان (یک
میلیون تومان) با تایید شورای فناوری دانشگاه پرداخت خواهد شد.

سایر موارد
 - 35هر مورد ارجاع مقاله دارای افیلییشن دانشگاه علوم پزشکی کردستان در کتب مرجع منتشر شده در همان سال ارزشیابی ،مبلغ صدهزار
تومان و تا حداکثر یک میلیون تومان (حداکثر  25ارجاع) پاداش تعلق میگیرد.
- 32شورا به م وارد پیش بینی نشده در این دستورالعمل بصورت موردی رسیدگی خواهد کرد.
 - 32الزم به ذکر است که کلیه تشویقی ها منوط به رعایت اصول اخالق پژوهش و نشر ،مطابق دستورالعملهای وزارت بهداشت و مصوبات
داخلی دانشگاه علوم پزشکی کردستان خواهد بود .حذف اسامی و یا اضافه کردن اسامی به پژوهشها (شامل مقاالت چاپ شده در مجالت یا
ارایه شده به سمینارها و یا کتاب) باید بر اساس دستورالعمل معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صورت گرفته باشد.
- 33هر فردی که به  Hایندکس  25نایل شود ،مبلغ ( 2،555،555دو میلیون تومان) و  Hایندکس  29مبلغ ( 4،555،555چهار میلیون تومان)
گرانت دریافت خواهد کرد (بر اساس اسکاپوس).

7

معاونت تحقیقات و فناوری

 - 34امتیازات کسب شده جهت تسویه حساب طرحهای پژوهشی به صورت زیر محاسبه خواهد شد و در صورت چاپ مقاله در  %25مجالت برتر
هر رشته امتیاز کسب شده در ( 2/9یک و نیم) ضرب خواهد شد (امتیاز بر اساس جدول تشویق مقاالت محاسبه میشود).
)IF×0)+29

مطابق قرارداد مجری متعید می گردد به ازای هر 4/555/555ریال حداقل یک امتیاز به نام دانشگاه علوم پزشکی کردستان
کسب نماید.
- 39پرداخت تشویقی ها منوط به تامین اعتبار خواهد بود.
- 36پذیرش پروپوزال از محققینی که وابستگی سازمانی به دانشگاه علوم پزشکی کردستان ندارند مشروط به این خواهد بود که محیط پژوهش
استان کردستان بوده و صالحیت مجری نیز مورد تائید شورا قرار گیرد.
 - 37به چاپ مقاله توسط محققینی که وابستگی سازمانی به دانشگاه علوم پزشکی کردستان ندارند تشویقی پرداخت نخواهد شد .همچنین چاپ
مقاله توسط این دسته از محققین در راستای تعهدات طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه نیز فاقد دریافت تشویقی خواهد بود .
- 30برای طرحهای تحقیقاتی زیر دو میلیون تومان (غیر از پایان نامه ها)  ،ارایه پیش نویس مقاله و یک اثر پژوهشی (ارایه در همایشها یا
مجالت) برای تسویه حساب کافی میباشد .هر محقق میتواند سالیانه فقط یک طرح پژوهشی با این شرائط ارائه نماید.

سقف تفویض اختیار تصویب طرحها در شوراهای پژوهشی
 - 35سقف تفویض اختیار مالی به شوراهای مختلف به صورت زیر میباشد:

سقف مبلغ ( تومان )

سطح شورا
شورای پژوهشی دانشگاه

بدون سقف

شورای فناوری سالمت دانشگاه

بدون سقف

شورای  HSRدانشگاه

25/555/555

شوراهای پژوهشی دانشکده های پزشکی و بهداشت (به استثنای پایان نامه های تحصیالت تکمیلی)

9/555/555

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات کبد و گوارش

9/555/555

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت

6/555/555

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی -مولکولی

7/555/555

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت محیط و مواد غذایی

25/555/555

شورای پژوهشی دانشکده مامایی

4/555/555

شورای تحقیقات باروری و ناباروری

9/555/555

شورای پژوهشی دانشکده های پیراپزشکی و دندانپزشکی

3/555/555
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شوراهای  HSRمشترک معاونتهای دانشجوئی فرهنگی و پژوهشی و معاونت دارو غذا

2/955/555

شوراهای  HSRمعاونت توسعه مدیریت و منابع ،معاونت بهداشتی و معاونت درمان

3/955/555

شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

2/955/555

مراکز تحقیقات بالینی بیمارستانهای بعثت و توحید

4/555/555

مرکز تحقیقات بالینی بیمارستان قدس

3/555/555

شورای پژوهش در آموزش

3/955/555

شورای پژوهشی سالمت معنوی

2/555/555

مرکز تحقیقات زئونوز ،شورای مرکز باروری و ناباروری ،مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،ریه و آلرژی ،ایمونولوژی و
سرطان

3/555/555

تبصره  :27در صورتی که فردی مستندات یا اطالعات نادرست جهت دریافت حق الزحمه یا پاداش به معاونت تحقیقات و فناوری ارایه دهد،
عالوه بر جبران مالی ،به کمیته تخلفات کارکنان دانشگاه نیز معرفی خواهد شد.
تبصره  :20در صورت مشخص شدن هر نوع  Misconductدر مقاالت ،تشویقی پرداخت نمیگردد و یا پس گرفته خواهد شد و فرد به
کمیته اخالق دانشگاه معرفی میگردد.
تبصره  :25نویسنده مسئول میتواند پاداش مقاله را به نسبت حجم فعالیتهای انجام شده در مقاله ،بین نویسندگان تقسیم نماید.

کیفیت پژوهشها و کاربردی بودن آنها ،مهمترین اصل در انجام
فعالیتهای پژوهشی است.
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