شیوه نامه اعطای حق التحقیق تشويقي معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشكي مشهد با توجه به ماموريت دانشگاه در ايجاد بستر مناسب برای ارتقاء ظرفيتهای پژوهشي و افزايش
سطح كيفي و كمي آنها و بكارگيری نتايج تحقيقات كاربردی و بنيادی از طريق چاپ آنها در مجالت معتبر نمايه شده و به منظور تشويق و قدرداني
از محققان ارجمند ،تسهيالت مالي تشويقي زير را ارائه مي نمايد.
نويسندگان مقاله در اين شیوه نامه به افرادی اطالق مي گردد که وابستگي سازماني خود را باآدرس دهي صحیح بر اساس قوانین مديريت امور
پژوهشي دانشگاه در مقاله چاپ شده بیان نموده باشند.
الف ) شرايط الزم جهت درخواست حق التحقیق

• حق التحقيق به نويسنده مسئول مقاله پرداخت خواهد شد.
• اگر نويسنده غير مسئول درخواست حق التحقيق نمايد الزم است موافقت رسمي نويسنده مسئول مقاله ارائه شود.
• در صورتيكه مقاله بيش از يك نويسنده مسئول داشته باشد ،حق التحقيق با توافق رسمي نويسندگان مسئول پرداخت مي شود.
• نويسنده مقاله مي بايست نام دانشگاه علوم پزشكي مشهد را به عنوان آدرس اول) (First Affiliationخود و بر اساس آدرس دهي اعالم شده
توسط مديريت امور پژوهشي دانشگاه قيد نموده باشد .در مواردی كه نويسنده يا نويسندگان بيش از يك آدرس را در مقاله ذكر كرده باشند  ،تنها
مورد اول ،مالك تصميم گيری خواهد بود به استثنای مواردی كه نخستين آدرس) ) Affiliationذكر شده مربوط به دانشگاهها يا موسسات علمي
پژوهشي خارج از كشور و يا دانشگاههای داخلي باشد كه توسط معاونت تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت مورد ارزيابي قرار نمي گيرند.
• مقاله مورد نظر مي بايست در نرم افزار تحت وب پژوهان ثبت گشته و توسط كارشناس ارزشيابي مقاالت به تاييد رسيده باشد.
• تاريخ انتشار مقاله مي بايست در سال ارائه درخواست يا سال قبل از آن باشد ،به عنوان مثال در سال  1396حق التحقيق به مقاله ای تعلق
خواهد گرفت كه در بازه زماني 1395و  -1396منتشر شده باشد
• در صورتيكه نويسنده مسئول و اول فردی خارج از دانشگاه علوم پزشكي مشهد باشد ،ضريب  0.7به ميزان حق التحقيق تخصيص يافته اعمال مي
شود.
• مسئوليت پرداخت به ساير نويسندگان ،بر اساس توافق بعمل آمده يا بر اساس جدول ذيل با نويسنده دريافت كننده حق التحقيق مي باشد.
• در صورتيكه نويسنده مسئول مقاله دانشجو و نويسنده اول مقاله هيات علمي يا غير هيات علمي عضو دانشگاه علوم پزشكي مشهد باشد ،حق
التحقيق به نويسنده اول پرداخت خواهد شد.
• در صورتيكه نويسنده مسئول و نويسنده اول مقاله دانشجو يا فردی غير از اعضای هيات علمي يا غير هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد باشد،
و يك يا چند عضو هيات علمي و غير هيات علمي جزو نويسندگان مقاله باشند ،حق التحقيق بر اساس توافق بعمل آمده كليه مولفين عضو هيات علمي
و غير هيات علمي دانشگاه به يكي از ايشان پرداخت خواهد شد.

• در صورتيكه به جز دانشجو /دانشجويان ،مولف ديگری از دانشگاه علوم پزشكي مشهد وجود نداشته باشد ،حق التحقيق بر اساس توافق بعمل آمده
ميان دانشجويان مذكور به يكي از ايشان قابل پرداخت مي باشد.
ب ) مبلغ پايه حق التحقیق به مقاالت اصیل پژوهشي چاپ شده در نشريات معتبر به شرح ذيل مي باشد:



نشريات بين المللي كه در نمايه نامه  ISI, PMC, Medlineنمايه شده باشند 7/500/000ريال



نشريات بين المللي كه در نمايه نامه  Scopus , ISI/ESCIنمايه شده باشند 5/000/000ريال



نشريات بين المللي كه در نمايه نامه های  Cinahl, Chemical Abstract , Biological Abstract , Embaseنمايه شده باشند
 4/000/000ريال



نشريات بين المللي كه در نمايه نامه های  , SID/Iranmedex/magiran, Index Copernicus, ISC, EMROساير سايتهای
تخصصي نمايه شده باشند  2/000/000ريال

تبصره :مالك نوع نمايه مجله ،وضعیت مجله در زمان درخواست حق التحقیق مقاله مي باشد.
ج ) ضرايب زير در مبلغ پايه حق التحقیق به مقاالت چاپ شده در نشريات معتبر اعمال مي گردد:


ضريب  1.4به مقاالت مروری يا متا آناليز يا مرور نظام مند چاپ شده در مجالت نمايه شده در نمايه نامه ISI , PMC, Medline



ضريب  0.5به مقاالتCase series, Short(Brief)communication, technical note, mini-review, Hypothesis, :
short(brief) report



ضريب 0.33به مقاالت Case report



ضريب  0.25به مقاالت نامه به سردبير) (Letter to Editorو commentary



به مقاالت  Editorial materialحق التحقيق تعلق نمي گيرد.



در صورتي كه مقاله دارای ifباشد عدد Impact Factorدر  2/000/000ريال ضرب شده و به مبلغ حق التاليف اضافه مي شود.



در صورتيكه مقاله چاپ شده منتج از پايان نامه دانشجويي باشد مبلغ حق التاليف در  1.1ضرب مي گردد.



در صورتيكه مقاله در يكي از نمايه نامه های  ISI/ESCI, ISI, PMC, Scopus, Medlineنمايه شود و مقاله حاصل همكاری با دانشگاه
های خارج از كشور باشد )در ليست نويسندگان مقاله فردی با آدرس دهي يكي از دانشگاه ها يا موسسات خارج از كشور وجود داشته باشد) ،
مبلغ حق التاليف در  1.2ضرب مي گردد.



در صورتيكه مجله در رتبه بندی اسكوپوس در رده  Q1باشد ،مبلغ حق التاليف در  1.1ضرب مي گردد.
سهم هر نفر از حقالتاليف بر اساس حقالتاليف اوليه

تعداد نويسندگان
نفر اول يا مسوول

نفر دوم

نفر سوم

نفر چهارم

نفر پنجم

2

%66

%34

3

%48

%26

%26

4

%37

%21

%21

 5و بيشتر از  5نفر

%33

%21

 %67حقالتاليف به نسبت مساوی بين ساير نويسندگان تقسيم مي شود

