
اعم از هيئت علمي، كارمندان و دانشجويان نحوه  ،ن ارجمنداتشويق محققو در جهت ترغيب و  ا توجه به ماموريت دانشگاهب
  :پژوهشي اعطا مي نمايد –شر شده در مجالت معتبر علمي تمنمقاالت  به تشويقيتسهيالت مالي پرداخت 

University of  Kashanبه صورت  و عنوان كامل دانشگاه، عيناً و ها نام آنگيرد كه در  به مقاالتي تعلق مي اين پاداش صرفاً )1ماده 

Medical Sciences  در مقاالت فارسي به عنوان وابستگي سازماني  كاشاندانشگاه علوم پزشكي التين و در مقاالتAffiliation) ( درج

ضمنا ذكر  .قيد شود در مقاالت فارسي و التين) Iran(ايران  و) Kashan( كاشاننام شهر و كشور نيز، به ترتيب، به صورت  سپس شده باشد

 .ضروري مي باشد Affiliationنام مركز تحقيقات در ابتداي 

  .مقاله است )فرمت نهايي( چاپي ي نسخه، آدرس درج شده در Affiliationمالك  :1تبصره

مبلغ  مي باشندايشان موظف . است مقاله نفر اولو بعد  مقاله مسوولي  ي اول نويسنده ي مبلغ تشويقي، در وهله دريافت كننده )2ماده 

در صورتي كه . آدرس صحيح دانشگاه در مقاله ، تقسيم نمايد بر اساس سهم مشاركت در صورت قيد تشويقي را به شكل مناسبي بين همكاران

د، به اولين فرد نذكر نكرده باش 1از دانشگاه ديگري باشد يا اين كه آدرس دانشگاه را به شكل مندرج در ماده  و يا نفر اول ي مسوول نويسنده

در چنين . گردد از پاداش در نظر گرفته شده پرداخت مي %20از نويسندگان كه آدرس دانشگاه را به شكل صحيح در مقاله درج كرده باشد، 

  .مسوول از نظر تقسيم مبلغ پاداش را به عهده خواهد داشتي  شرايطي، فرد مذكور نقش نويسنده

اي رسمي، از  ي مسوول بخواهد تشويق مقاله را دريافت نمايد، بايد نامه در صورتي كه فرد ديگري از نويسندگان، به غير از نويسنده :2تبصره 

  . ي مسوول داشته باشد كه اين اختيار به وي تفويض شده باشد طرف نويسنده

ي ياد شده در زمان چاپ مقاله است و صرف ادعاي مجله  نامه مالك عمل براي نمايه شدن، فهرست شدن مجله مورد نظر در نمايه :3تبصره 

 .در اين مورد مالك نيست

كه هر ساله توسط  اعالم شده Impact Factorشوند، آخرين  ايندكس مي ISI Web of Scienceدر مورد مقاالتي كه در  :4تبصره 
  .مالك عمل مي باشد مي گردد ئهتحقيقات و فناوري وزارت متبوع ارا معاونت

  :مقاالتمبلغ پرداختي به  )3ماده 

و به ازاي هر  ريال 000/000/5مبلغ  ISI Web of Science  و PubMedشده در مجالت ايندكس شده در نمايه هاي  چاپمقاالت  :الف
0.1  )(Impact Factor  000/300مبلغ)هزار ريال سيصد(  

 ,Biological abstract, Chemical abstract, Scopus  انگليسي زبان در نمايه هايشده در مجالت ايندكس شده  چاپمقاالت : ب

Embase  ريال  000/500/2مبلغ.  

 ,Biological abstract, Chemical abstract, Scopus  زبان در نمايه هاي فارسيشده در مجالت ايندكس شده  چاپمقاالت و 

Embase  ريال 000/000/1مبلغ.   

  .ريال  000/000/1مبلغ  انگليسي زبان ايندكس شده نمايه هاي سايرشده در چاپمقاالت : ج



  .ريال  000/500زبان مبلغ  فارسي ايندكس شده نمايه هاي سايرشده در چاپمقاالت 

  

  .ريال  000/500ي زبان بدون ايندكس مبلغ شده در مجالت انگليس چاپمقاالت : د

و  Nursing and Midwifery Studiesريال و در مجله  000/1000مجله فيض : داخل دانشگاه شده چاپمقاالت مبلغ پرداختي به  :ه
International Archives of Health Sciences 000/500/2 ريال.  

مبالغ باال تعلق مي ) يك سوم( Letter to Editor, Brief Report, Short Communication, Case Report 3/1به مقاالت : و
  .گيرد

  .ضرب خواهد شد 4/1در  مبلغ تشويقي  ISI Web of Scienceايندكس شده در  Review به مقاالت:  ز


