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 و تعهدات تعیین اعتبارپژوهشیآیین نامه 

 برای چاپ مقاله علمی و پژوهشگراناعضای هیئت 

 

 

 

 

 
 

 

 وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 معاونت پژوهشی وفناوری
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با توجه به میانگین هزینه پرداخت شده در  تناسب حیطه و رشته، اعتبار پژوهشی برای هر پژوهشگر به پایه

 های علوم پایه، بالینی و پرستاری، به شرح ذیل مصوب گردید.به طرح 1400سال 

 جدول پایه اعتبار پژوهشی-1جدول

 پژوهشی پایه اعتبار

 ریال 000/000/350 پایه علوم

 ریال 000/000/140 بالینی

 ریال 000/000/140 پرستاری

 

 و شاخص های ذکر شده در این آیین نامه  بر اساس جدول فوق ،هر پژوهشگربرای  در سال ،پژوهشی اعتبار -1

 محاسبه خواهد شد.

 :پایه اعتبارپژوهشی با توجه به شرایط ذیل قابل افزایش است-2

شگر       - شرایط ویژه مانند پژوه شتن  صورت دا ستاد راهنمای پایان  در  شجویان  نامهبرتر، ا شد  دان  و ار

یدنت،   ندکس        عمومی و پزشککک ی رز با ای له  قا  های و طرح scopusیا   PubMedیا   ISIچاپ م

 تحقیقاتی مشترک

 

 پژوهشگر برتر. 1-2

 اعتبار پایه درصد به 50: پژوهشگرانی که در سال قبل، عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه را کسب کردند معادل 1

 شود.ها اضافه میپژوهشی آن

ا ر گروه های آموزشی)علوم پایه ، علوم بالینی و پرستاری(: پژوهشگرانی که در سال قبل، عنوان پژوهشگر برتر 2

 .شودها اضافه میپژوهشی آن اعتبار پایه درصد به 30کسب کردند معادل 
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 نامه دانشجویان ارشد و رزیدنت، پزشکی عمومیپایان.2-2

درصد به پایه  50معادلبه ازای هر پایان نامه  نامه دانشجویان ارشد و رزیدنتپایان استادان راهنمای: 1

 شود.پژوهشی اضافه میاعتبار

به پایه  درصد 50نامه، معادلپایان 3نامه دانشجویان پزش ی با راهنمایی حداقل : استادان راهنمای پایان2

 شود.ها اضافه میپژوهشی آناعتبار

 

 چاپ مقاله.3-2

صورت نویسنده اول یا مسئول، ، به Scopusیا  PubMedیا  ISI: پژوهشگرانی که در سال قبل، مقاله ایندکس 1

درصد  ISI 70  (ESCI)یا PubMedدرصد، ISI ،100برای مقاالت آنها  اعتبار پژوهشی پایه بهبه چاپ رسانده اند، 

 درصد اضافه می گردد.  Scopus 50و مقاالت 

 باشد پنجاه درصد به موارد فوق اضافه گردد. Q1درصورتی که مقاله مذکور : 2

 : افزایش اعتبار پژوهشی بر اساس چاپ مقاالت سقف ندارد.3

 

 های تحقیقاتی مشترکطرح .4-2

 درصد به پایه 50باشند، معادل  تحقیقاتی مشترک هایطرحدارای  دانشگاه علوم پزش ی جهرم کهپژوهشگران : 1

 شود.ها اضافه میآن پژوهشی اعتبار

مجری اول یا دوم طرح باید از پژوهشگران دانشگاه علوم پزش ی جهرم  طرحی است که تحقیقاتی مشترک : طرح2

 پنجاه درصد باشد وشده پرداخت از دانشگاه علوم پزش ی جهرم  تحقیقاتی پنجاه درصد هزینه طرح حداقل باشد و

 شود.ها یا مراکز تحقیقاتی تامین  دانشگاه مابقی از سایر

 موضوع طرح مشترک با حیطه تخصصی فرد پژوهشگر مرتبط باشد. :3
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دانشگاه  ، بایستی ازمسئولنویسنده اول یا مقاله، پتنت، اختراع و غیره(، ) مشترکتحقیقاتی  های: در برونداد طرح4

 علوم پزش ی جهرم باشد.

های امهن، متناسب با هزینه طرح تحقیقاتی و بر اساس آیینتی مشترکتحقیقا هایمنتج از طرحبرونداد : نوع 5

 پژوهشی دانشگاه خواهد بود.

 50که کمتر از دهند، درصورتیهای دیگر انجام میبا هم اری دانشگاه تحقیقاتی هایی که طرحپژوهشگران: 6

 برونداد درگردد و ها مشترک محسوب نمیهای دیگر تأمین گردد، این طرحدرصد هزینه طرح توسط دانشگاه

 معلو دانشگاه از بایستی مسئول، و اول نویسنده ،(غیره و اختراع پتنت، مقاله،) غیرمشترک تحقیقاتی هایطرح

 وهزینه طرح تحقیقاتی عودت داده شود. ارجاع در صورت تخلف پژوهشی، به کمیته اخالق  .باشد جهرم پزش ی

به صورت مشترک انجام شده و از تسهیالت میلیون و باالتر،  50با هزینه  تحقیقاتی های طرح مصوب شد: 7

 ستاد نانو و ... استفاده شود.وگرنت های موسسات دیگر مانند سایر دانشگاه های علوم پزش ی، نیماد، 
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 تعهد پژوهشگران برای چاپ مقاله در ازای دریافت اعتبار پژوهشی

 

 طرح های علوم پایه  نوع مقاله

 تومان هزینه به میلیون

ISI 35-28 < 

PubMed  یاESCI 28-21 < 

Scopus 21-14 

 <14  سایر نمایه ها

 

پرستاری هزینه طرح های علوم بالینی و  نوع مقاله 

 به میلیون تومان

ISI 14-11 < 

PubMed  یاESCI 11-5/8 < 

Scopus 5/8-5/5 < 

 <5/5  سایر نمایه ها

 

 .پایه اعتبار پژوهشی با توجه به شرایط ذیل قابل افزایش است

 

به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه رسید 17/08/1400این آیین نامه در تاریخ   


