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مقباتت چباش شبده در

مجالت توسط اعضاء هيات علمي و پژوهشگران در معاونت تحقيقات و
فناوري دانشگاه علوم بهزيستي و توانهخشي تشريح شده است.
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ماده  -1معاونت تحقيقات و فنآوري دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به منظور ایجاد
بستر مناسب براي بکارگيري نتایج تحقيقات کاربردي و بنيادي از طریق چاپ مقاله در
مجالت معتبر ،تالش در جهت گسترش دانش ،دستيابی به اهداف پژوهشی ،ارتقاء سطح
کيفی و کمی فعاليت هاي علمی و تشویق پژوهشگران ارجمند در تدوین مقاالت علمی ،به
مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر با رعایت شرایط مندرج در این آیين نامه،
حق التاليف اعطا مینماید.
ماده  -2این آیين نامه مربوط به پرداخت حق التاليف از سوي معاونت تحقيقات و فناوري
دانشگاه می باشد و هرجا سخن از دانشگاه بدون ذکر نام دانشگاه می باشد دانشگاه
علوم بهزیستی و توانبخشی مد نظر می باشد.
ماده  -3حق التاليف تخصيصی از سوي معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه براي هر مقاله
فقط یک بار و فقط به یک نویسنده قابل پرداخت است.
ماده  -4شرایط مقاله:
تبصره  -1مقاله ارائه شده بایستی تکراري نباشد .به این معنی که با عنوان مشابه یا متفاوت
ولی با محتواي یکسان در مجله دیگري چاپ نشده باشد .چنانچه مقاله اي به دو یا چند
زبان مختلف منتشر شده باشد حق تشویق مقاله بر اساس اولویت زمان ثبت نهایی ،صرفاً به
یکی از آنها تعلق خواهد گرفت.
تبصره  -2حق تشویق ،صرفا به مقاالت چاپ شده تعلق می گيرد و در صورت ارائه پذیرش
مقاله ،نسخه  ،E-Pubفایل قبل از چاپ یا فاقد شماره صفحه حق التاليف پس از چاپ،
قابل بررسی و پرداخت خواهد بود.
تبصره  -3تاریخ چاپ (انتشار) :مالك تاریخ چاپ مقاله ،تاریخ درج شده در صفحه اول مقاله
چاپ شده می باشد .در صورتی که تاریخ چاپ مقاله در صفحه اول درج نشده باشد تاریخ
چاپ مجله مالك عمل خواهد بود .در صورتیکه انتشار مقاله ،پيش از تاریخ مندرج در
صفحه اول مقاله باشد (مثال شماره خرداد  1331نشریه اي در دي  1331چاپ شود)
پرداخت حق تشویق به آن در زمان حاضر مقدور نمی باشد و در زمان درج شده امکان
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پذیر است و به آن حق التاليف تعلق خواهد گرفت .در صورتی که تاریخ انتشار مقاله پس از
تاریخ مندرج در صفحه اول مقاله باشد (مثال شماره زمستان  1333مجلهاي در پایيز 1331
چاپ شود) تاریخ مندرج در صفحه اول مقاله ،مالك عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره  -1درج وابستگی سازمانی ( :)Affiliationوابستگی سازمانی یا آدرس علمی
نویسنده متقاضی بایستی بصورت صحيح درج شده باشد .این آدرس باید منطبق با آدرس
درج شده در متن مقاله باشد .مالك  ،Affiliationآدرس درج شده در نسخهي چاپی
(فرمت نهایی) مقاله است.
بند -1آدرس صحيح دانشگاه براي بخش فارسی مقاالت فارسی
نام مرکز تحقیقات ،نام گروه آموزشی و دانشکده ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،
تهران ،ایران

بند -2آدرس صحيح دانشگاه براي مقاالت غيرفارسی زبان و بخش چکيده انگليسی
مقاالت فارسی زبان:
Name of research center, Name of department and faculty, University of
Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

بند  -3سایر آدرس هاي وارد شده چه در قالب اشکاالت نوشتاري  ،ترتيب ،عدم ذکر نام
کامل دانشگاه  ،اشاره به واحدهاي تحت پوشش دانشگاه نظير بيمارستان یا مراکز
تحقيقاتی بدون ذکر نام دانشگاه  ،نداشتن نام شهر ،نداشتن نام ایران و  ...پذیرفته
نخواهد شد.
بند  - 1در مواردي که نویسنده متقاضی بيش از یک آدرس ( ) affiliationرا در مقاله
ذکر کرده باشد ،تنها آدرس اول ،مالك تصميم گيري خواهد بود به استثناي مواردي که
نخستين آدرس ذکر شده مربوط به دانشگاهها یا موسسات علمی پژوهشی خارج از کشور و
یا آن دسته از دانشگاههاي داخلی باشد که توسط معاونت تحقيقات و فناوري وزارت
بهداشت مورد ارزشيابی قرار نمی گيرند.
ماده  5نوع مقاله :حق التاليف بر اساس ضوابط وشرایط مندرج در ماده 3و ماده 11
محاسبه و پرداخت می گردد.
تبصره  :1مقاالت منتشر شده در ضميمه ( )Supplementمجالت خارجی و یا پيوست
نشریات علمی  -پژوهشی داخلی با ارائه مجوز کميسيون نشریات پزشکی ،در صورتيکه
مقاالت مربوط به کنگره یا سمينار نباشد قابل قبول می باشد .به سایر مقاالت مانند
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 Book or Media review, Quizپاداش تعلق نمیگيرد .مقاالت غير پژوهشی و
بازآموزي نيز مشمول حق التاليف نمی شوند.
تبصره  -2چاپ مقاله در آن دسته از مجالت خارجی که در ليست سياه وزارت بهداشت یا
علوم قرار دارند مشمول حق التاليف نمی شود.

ماده  -6شرایط ثبت مقاله:
تبصره  -1براي دریافت حق التاليف ،ثبت نهایی مقاله ضروري میباشد .ثبت نهایی به
معنی ثبت آنالین مشخصات مقالهي چاپ شده (فرمت نهایی) بصورت کامل و همچنين
ارسال الکترونيک (بارگزاري) فایل متن کامل آن و مستندات مربوطه ،مطابق با ضوابط ،در
سامانهي اطالعات پژوهشی دانشگاه (پژوهان) مقاالت به آدرس
 http://research.uswr.ac.irمیباشد .این سامانه متعلق به معاونت تحقيقات و
فنآوري دانشگاه میباشد .مالك عمل در خصوص مهلت ارائه مقاله براي بررسی و پرداخت
حق التاليف ،تاریخ ثبت نهایی می باشد .مقاله اي که تکميل فرم یا مستندات درخواستی آن
نقص داشته باشد فقط بعنوان ثبت اوليه محسوب می شود و تاریخ ثبت اوليه مالك عمل
قرار نمی گيرد .تایيد مقاالت ثبت شده به عهدهي مدیریت پژوهشی دانشگاه و صرفاً بر
اساس مستندات ارایه شده (فقط به صورت آنالین) توسط متقاضی در سامانهي اطالعات
پژوهشی دانشگاه (پژوهان) است .این مدیریت ،هيچگونه مسووليتی در قبال جست و جوي
مقاالت در بانکهاي اطالعاتی و تکميل مدارك ناقص ندارد.
تبصره  -2درصورتی که فرد ثبت کننده مقاله ،فرمها را بصورت کامل تکميل ننماید و یا
فایل متن کامل مقاله را پس از درخواست کارشناس مربوطه ارایه ندهد ،مقالهي مذکور تا
زمان تکميل مستندات مشمول حق حق التاليف نمی شود .در صورتی که تکميل مستندات
زمانی صورت پذیرد که مهلت بررسی آن مقاله به اتمام رسيده باشد مقاله مشمول حق
التاليف نخواهد بود.
تبصره  -3درصورتی که فرد ثبت کننده مقاله ،فرمها را بصورت کامل تکميل ننماید و یا
فایل متن کامل مقاله را پس از درخواست کارشناس مربوطه ارایه ندهد ،مقالهي مذکور تا
زمان تکميل مستندات مشمول حق التاليف نمی شود .در صورتی که تکميل مستندات
زمانی صورت پذیرد که مهلت بررسی آن مقاله به اتمام رسيده باشد مقاله مشمول
حق التاليف نخواهد بود.
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تبصره  -1درصورتی که فرد ثبت کننده مقاله ،مستندات مربوط به مقاله را ارائه یا ارسال
ننماید مثال مستندات مربوط به نمایه شدن مجله و یا اقتباس آن از پایان نامه را در مدت
زمان دو هفته از درخواست کارشناس مربوطه ارایه ندهد ،مقالهي مذکور ،به ترتيب ،مطابق
با موارد نمایه نشده یا غيرپایاننامهاي مشمول حق التاليف خواهد شد.
ماده  -7افراد مشمول حق التاليف:
تبصره  -1اگر نویسندهاي از یک مقاله به نوعی همکاري جاري و یا قبلی با دانشگاه را داشته
باشد (همانند بازنشستگان) و یا از دانشجویان فارغ التحصيل دانشگاه بوده باشد و آدرس این
دانشگاه را بطور کامل و صحيح درج نماید می تواند از مزایاي این آیين نامه برخوردار گردد .ذکر
وابستگی سازمانی ( )Affiliationدانشگاه در این خصوص کافی است و ارائه مدارکی مبنی بر
نحوه وابستگی سازمانی به دانشگاه ضرورتی ندارد .البته مقاالت موظفی (مستخرج از پایان نامه
ارشد و رساله دکتري) ،فقط به استاد راهنما پرداخت میشود.
تبصره  -2حق التاليف به نویسنده اول مقاله پرداخت می شود .فرد دریافت کننده حق التاليف
می بایست متعهد شود مبلغ حق التاليف را به شکل مناسبی بين همکارانی که داراي آدرس
دانشگاه در مقاله هستند ،یا طبق توافقی که با یکدیگر داشته اند تقسيم نماید .معاونت تحقيقات
و فناوري دانشگاه به صورت مستقيم درگير اختالف بين نویسندگان نخواهد شد اما نویسندگان
شاکی می توانند با کميته اخالق دانشگاه مکاتبه نمایند.
تبصره - 3در صورتی که نویسنده اول مقاله وابستگی سازمانی به دانشگاه نداشته باشد
حق التاليف به نویسنده مسئول پرداخت خواهد شد .
تبصره  -1چنانچه هيچ یک از نویسنده اول ویا مسئول وابستگی سازمانی دانشگاه را نداشته
باشند اولين نویسنده اي ( به ترتيب درج نام نویسنده در مقاله) که داراي وابستگی دانشگاه
باشد حق التاليف به وي قابل پرداخت می باشد .
تبصره  -1مالك نویسنده مسئول یا اول بودن ،در وهلهي اول فرم چاپ شدهي (نهایی) مقاله
است .در صورتی که در مقاله نام نویسندهي مسوول مشخص نشده باشد ،مالك عمل،
نمایهنامهاي است که مقاله در آن نمایه شده است که به ترتيب اعتبار نمایهنامه عمل خواهد
شد.
تبصره  -1چنانچه نویسنده اي به عنوان نویسنده اول مقاله ،آدرس یکی از دانشگاه ها و همان
نویسنده به عنوان نویسنده مسئول ،آدرس دانشگاه دیگري را در مقاله ذکر کرده باشد ،این
مقاله ،به استناد آدرس دهی این نویسنده ،تنها به عنوان نویسنده اول محسوب خواهد شد.
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ماده  -8مهلت ثبت نهایی :مقاالت چاپ شده در هر سال شمسی در صورتی قابل ارزیابی و
مستحق دریافت حق التاليف است که ثبت نهایی براي مقاالت چاپ شده در نيمه اول هر سال
شمسی تا پایان خرداد ماه سال بعد و براي چاپ شده مقاالت نيمه دوم هر سال شمسی تا پایان
آذر ماه سال بعد صورت گرفته باشد .ثبت اوليه در این خصوص مالك عمل نخواهد بود.

ماده  - 9ميزان پاداش بر اساس فرمول زیر تعيين می شود:

P*T*I*E
 :Pضریب سهم نویسنده (ماده -8الف) )Participation (Proportion
 :Tضریب نوع مقاله (ماده -8ب) Type of Article
 :Iضریب نمایه (ماده -8ت) Indexing

 :Eضریب پاداش اضافی (ماده -8ث)

Extra

تبصره  -1ضریب سهم نویسنده ( )Pبراي نویسنده مسوول یا اول  1و براي نویسنده دوم و به
بعد ،مقدار آن  1.1ميباشد .یعنی اگر نویسنده مسئول یا اول مقاله ،آدرس (افيلييشن) صحيح
دانشگاه را داشته باشند ضریب  1براي حق التاليف آن مقاله لحاظ خواهد شد .در مورد مقاالتی
که دو نویسنده مسئول دارند در صورتی حق تشویق بصورت کامل به نویسنده مسئول لحاظ
میگردد که در وابستگی سازمانی( )Affiliationنویسنده مسئول دیگر ،کشوري بجز ایران قيد
شده باشد در غير اینصورت ضریب  1.1اعمال خواهد شد.
تبصره  -2نوع مقاله:
بند  -1مالك ارزشيابی نوع مقاله ،مقاله چاپ شده در نسخه چاپی (الکترونيک یا کاغذي)
مجله می باشد و در صورت عدم ارائه و یا درج مواردي غير از انواع یاد شده زیر ،مالك
تشخيص مقاله به عهده مدیریت پژوهشی دانشگاه خواهد بود.
بند  -2مقاالت مورد قبول به شرح ذیل می باشد:
Original, Economic Review , Systematic Review , Review article, Case report,
Research Letter, Rapid/Brief/Short Communication, Letter to Editor, Editorial,
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Autoreply

بند - 3تغييرات در نوع مقاالت مورد پذیرش و ضرایب پرداخت بر اساس نوع مقاله هر ساله
توسط کميته اجرایی شوراي پژوهشی دانشگاه تعيين و ابالغ می شود و در حال حاضر
جدول ذیل مالك عمل قرار می گيرد.

ماده  -11ضریب پرداخت بر اساس نوع مقاله
نوع مقاله

ضریب نوع مقاله ()T

Original
Economic Review/ Review article/ Systematic Review/
metaanalysis
Case report / Research Letter

1
( 1333یک سوم)

Rapid/Brief/Short Communication

( 131یک دوم)

 Editorialدر مجالت ISI/Pubmed

( 1.1یک دوم)

Letter to Editor/Editorial/Autoreply

( 1321یک چهارم)

1

تبصره  -1ضریب نمایه (بانک اطالعاتی) ()I
بند  -1ضریب نمایه هر ساله توسط کميته اجرایی شوراي پژوهشی دانشگاه تعيين و
ابالغ می شود که در حال حاضر بر طبق جدول ذیل محاسبه می شود:
نام بانک اطالعاتی

ضریب نمایه ()I

ISI Web of Science

)R + (IF * 0.1 R
R
0.7 R

Medline/Pubmed
Scopus
Embase, Chemical Abstract, Biological Abstrcat, PsychInfo,
CINAHL, Current Contents
سایر بانکهاي اطالعاتی مورد تایيد

0
0

هر مجله ایرانی غيرعلمی پژوهشی (یا فاقد مصوبه کميسيون نشریات علوم
پزشکی کشور یا وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري)

0

هر مجله خارجی نمایه نشده

0

در حال حاضر ،ضریب ریالی یا  ،Rده میلیون ریال تعيين میگردد
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بند  -2در صورتی که مقالهاي بين بانک هاي اطالعاتی ذکر شده همپوشانی ()overlap
داشته باشد ،مبلغ با الترین بانک اطالعاتی قابل پرداخت خواهد بود.
بند  -3مالك عمل براي نمایه شدن ،فهرست شدن مجله مورد نظر در نمایهنامهي یاد
شده در تاریخ چاپ مقاله است و صرف ادعاي مجله در این مورد مالك نيست.
بند -1در خصوص ميزان  ،IFآخرین فایل  JCRارائه شده از سوي وزارت بهداشت،
مالك عمل خواهد بود.

تبصره  -2حق التاليف اضافی (:)E
بند  -1براي مقاالتی که مشمول حق التاليف اضافی ميشوند این ضریب ،باالي  1و براي سایر
مجالت 1 ،منظور میگردد.
بند  -2در صورتی که ضرایب حق التاليف اضافی مختلفی در محاسبه امتياز یک مقاله قابل
اعمال است ،تنها بيشترین ضریب اعمال می گردد؛ یعنی فقط یکی از بندهاي الف تا ج این
ماده لحاظ خواهد شد .در حال حاضر ،ميزان ضریب حق التاليف اضافی براي مقاالت به
شرح ذیل اعمال می شود:
بند  -2الف -مقاالت استخراج شده از طرح های مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی:
عبارتست از مقالهاي که منتج از طرح مصوب کميته تحقيقات دانشجویی باشد و کميته
مذکور چنين طرحی را تایيد نماید و صرفاً مقاالتی قابل قبول است که نام دانشگاه نيز عالوه
بر نام دانشجو در آن قيد شده باشد .ضریب حق التاليف اضافی براي چنين مقاالتی1/1 ،
می باشد ( 11درصد اضافی).
بند  -2ب -مقاالت مشترک با سایر کشورها (منتج از همکاریهاي بين المللی) :عبارتست
از مقاله اي که با همکاري یک یا چند کشور دیگر (به غير از ایران) نوشته شده و در
وابستگی هاي سازمانی ( ،)affiliationآدرس نویسندگان خارجی با ذکر کشور مربوطه
موجود باشد .ضریب حق التاليف اضافی براي چنين مقاالتی 1.5 ،می باشد ( 11درصد حق
التاليف اضافی) .اگر نام بيش از یک کشور خارجی در مقاله وجود داشته باشد فقط به یک
مورد ضریب حق التاليف اضافی تعلق می گيرد.
بند  -2د -مقاالت کیفی) :)High quality publicationدر صورتی که مقاله در مجله
اي منتشر شده باشد که در پایگاه استنادي اسکوپوس در  %21مجالت برتر هر رشته ))Q1
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بر اساس شاخص  SJRیافت شود ضریب حق التاليف اضافی  1.5به آن تعلق می گيرد (11
درصد پاداش اضافی) ارائه مستندات الزم در این خصوص بر عهده نویسنده متقاضی می
باشد.
بند  -2ث -استنادات :به ازاي هر استناد به مقاله در همان سال (تا زمان درخواست حق
التاليف) که در پایگاه استنادي اسکوپوس ثبت شده باشد ضریب حق التاليف اضافی 1.11به
آن تعلق می گيرد ( 11درصد به حق تشویق اضافه می شود).
بند  -2ج -منابع (رفرنس ها) :در صورتی که در مقاله چاپ شده11 ،درصد منابع (رفرنس
ها) از نویسندگان و متخصصين داخلی باشد ضریب حق التاليف اضافی  1.2به آن تعلق می
گيرد ( 21درصد حق التاليف اضافی).
ماده  -11مقاالت دانشجویی غيرموظفی:
تبصره -1در صورت داشتن شروط ذیل ،مبلغ حق التاليف به خود دانشجو پرداخت
می گردد:
بند -1ذکر وابستگی به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
بند -2حفظ حقوق تيم راهنماي پایان نامه
بند -3چاپ مقاله در مجالت نمایه نوع اول یا دوم (  ISIیا ) Pubmed
بند -1مقاله حاصل تبدیل پایان نامه به طرح پژوهشی نباشد .
تبصره  -2نحوه پرداخت به شرح ذیل خواهد بود:
بند  -1مقاله دوم بعد از موظفی ،تا سقف ده ميليون ریال
بند  -2مقاله سوم بعد از موظفی ،تا سقف بيست ميليون ریال
بند  -3مقاله چهارم بعد از موظفی ،تا سقف سی ميليون ریال
تبصره  -3مبلغ مورد نظر بر حسب نمایه ،مقطع تحصيلی و ارزش کيفی مقاله توسط معاونت
تحقيقات و فناوري دانشگاه مشخص خواهد شد.
11
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تبصره  -1ارائه مجوز کميته اخالق دانشگاه یا مرکز مربوطه در خصوص مطالعات کارآزمایی
بالينی ،مطالعات مبتنی بر جمعآوري اطالعات نمونه انسانی و مطالعاتی که به دليل مالحظات
اخالقی ،نياز به مجوز کميته اخالق داشته اند الزامی است.
ماده  - 12نحوه واریز حق التالیف:
تبصره  -1نحوه پرداخت حق التاليف :بصورت واریز مستقيم به شماره حساب مشخص شده
توسط افراد در سامانه پژوهان (شماره حساب وشماره شبا که توسط متقاضی در سامانه پژوهان
ثبت گردیده است ) توسط معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه خواهد بود .
تبصره  -2زمان بررسی مقاالت :هر سال در چهار نوبت ،مقاالت ثبت شده در سامانه پژوهان تا
پایان ماه دوم هر فصل بررسی میشود و در صورت تایيد ،ميزان پاداش تا پایان هر فصل به امور
مالی معاونت تحقيقات و فناوري جهت پرداخت اعالم میشود.

ماده  - 13در صورت داشتن اعتراض به تصميم اتخاذ شده در مورد یک مقاله ،مراتب باید
ظرف یک هفته از ابالغ تصميم ،بهصورت کتبی و به همراه مدارك مورد نياز به مدیریت
پژوهشی دانشگاه ارسال شود .مرجع رسيدگی به اعتراض ،مدیریت پژوهشی دانشگاه خواهد بود.
در خصوص مواردي که در این آیيننامه به آنها اشاره نشده و مواردي که تفسيرهاي متفاوتی از
محتواي این شيوه نامه انجام می گيرد تصميم مدیریت پژوهشی دانشگاه مالك عمل خواهد
بود.
ماده  -14مبالغ حق التاليف پس از تامين اعتبار از سوي معاونت توسعه دانشگاه قابل پرداخت
خواهد بود.

این آیيننامه در  11ماده 21 ،تبصره  21،بند ،در جلسه مورخ  31/1/28هيئت رئيسه محترم
دانشگاه تصویب شد و از تاریخ ( 31/11/11ابتداي سال ميالدي  )2111براي مقاالت ثبت نهایی
شده الزم االجراست.
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