دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی رفسنجان
معاونت تحقیقات و فناوری

بسمه تعالی
آییننامه حمایت از فعالیتهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با توجه به رویکردهای جدید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع در زمینه
ارزشیابی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و به منظور گسترش و ارتقای کمّی و کیفی فعالیتهای پژوهشی ،بهبود جایگاه دانشگاه در بین
دانشگاههای علوم پزشکی همتراز و تشویق و قدردانی از پژوهشگران ارجمند دانشگاه ،اقدام به بازنگری «آییننامه حمایت از فعالیتهای
پژوهشی» مصوب جلسه مورخ  93/11/3هیئت امنای محترم دانشگاه نموده است که پس از طی مراحل قانونی به مورد اجرا گذاشته میشود.
ماده  :۱چاپ مقاالت
 -1-1حمایت از مقاالت چاپشده در مجالت علمی بر اساس سه شاخص نوع مقاله ،وضعیت نمایه ) (Indexingو ضریب تأثیر ( )IFمجله
مربوطه و سایر شاخصهای علمسنجی و با توجه به آخرین معیارهای ارزشیابی ابالغشده از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی ،به شرح ذیل صورت میگیرد.
جدول  :۱نحوه و میزان حمایت از مقاالت انگلیسی چاپشده در مجلههای معتبر برحسب نوع مقاله و نمایه مجله (برحسب ریال)
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 -۲-1منظور از سایر پایگاههای نمایهکننده معتبر ،نمایهنامههایی هستند که در آخرین ارزشیابی سالیانه فعالیتهای پژوهشی از سوی وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم میشوند یا توسط حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه معتبر شناخته شدهاند.
 -3-1پرداخت پاداش برای مقاالت فارسیزبان که در مجالت علمی دارای رتبه علمی -پژوهشی (تأییدشده توسط کمیسیون نشریات علوم
پزشکی کشور) چاپ شدهاند ،معادل  8۰درصد معیارهای ارائهشده در جدول ( 1ایندکس مجله و نوع مقاله) میباشد.
 -۴-1به مقاالت فارسیزبان که در مجالت علمی فاقد رتبه علمی -پژوهشی چاپ شدهاند ،پاداشی تعلق نمیگیرد.
 -۵-1به مقاالت انگلیسیزبان که در مجالت علمی فاقد رتبه علمی -پژوهشی چاپ شدهاند،پاداشی تعلق نمیگیرد.
 -6-1به مقاالتی که در مجالت علمی -ترویجی چاپ شدهاند ،پاداشی تعلق نمیگیرد.
 -۷-1جهت حمایت از چاپ مقاالت در مجالت انگلیسیزبان دانشگاه ،میزان پاداش پرداختی به مقاالت چاپشده در آن ،معادل مقاالت
نمایهشده همتراز بهعالوه  ۲۰درصد پاداش اضافه میباشد.
رفسنجان ،بلوار امام علی (ع) ،سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان ،معاونت تحقیقات و فناوری
تلفن ،۰۳۴- ۳۴۲۸۰۰۸۶ :ایمیلvcrt@rums.ac.ir :
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 -8-1جهت حمایت از مقاالت چاپشده در مجله سالمت جامعه دانشگاه ،معادل پاداش پرداختشده به مقاالت چاپشده در مجالت علمی-
پژوهشی ،پاداش پرداخت میگردد.
 -9-1نظر به اهمیت چاپ مقاله در عرصههای بینالمللی و افزودن سهم کشور و نظام مقدس جمهوری اسالمی در تولیدات علمی جهان و
برای تشویق هر چه بیشتر نویسندگان برای چاپ آثار خود در مجالت بینالمللی ،به مقاالتی که در مجلههای دارای ضریب تأثیر ( )IF
 Impact Factorچاپ شوند ،به ازای هر ( ۰/1یکدهم)  IFمجله ،مبلغ  ۲۰۰.۰۰۰ریال به مبلغ پایه پاداش تعیینشده مقاله (جدول  )1اضافه
میشود.
 -1۰-1ضریب تأثیر) (IFمبنای محاسبه در این آییننامه ،ضریب تأثیر منتشرشده در گزارش استنادی مجالت ) (JCRپایگاه علمی Web
 of Scienceاست که هرساله توسط معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت متبوع ارسال میگردد.
 -11-1با توجه به رویکرد وزارت متبوع در جهت ارتقای کیفی تولید علم و تغییر شاخصهای ارزشیابی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و نیز به
منظور لحاظ نمودن تفاوتهای ماهوی بینرشتهای ،سه شاخص جدید علمسنجی شامل :الف) رتبه مجله در رشته علمی مربوطه بر اساس
صدک ) (percentileو چارک ) (Quartileمجله از نظر شاخص SJR؛ ب) عملکرد مقاله بر اساس شاخص )(FWCI؛ و ج) تعداد
استنادهای غیرخودی به مقاالت نویسندگان ،بر اساس اطالعات پایگاه استنادی اسکاپوس ) ،(Scopusبهصورت زیر در محاسبه پاداش
مقاالت مدنظر و مورد عمل قرار میگیرند:
 -1-11-1به مبلغ پایه پاداش مقاالت منتشرشده در مجالت  1۰درصد باالی هر رشته ۵۰ ،درصد اضافه خواهد شد.
 -۲-11-1به مبلغ پایه پاداش مقاالت منتشرشده در  ۲۵درصد مجالت برتر هر رشته ) 3۰ ،(Q1درصد اضافه خواهد شد.
 -3-11-1در ابتدای هرسال میالدی مقادیر شاخص  (Field-Weighted Citation Impact) FWCIمقاالتی که سه سال از تاریخ انتشار
آنها میگذرد ،محاسبه شده و به ازای هر درصد باالتر از میانگین عملکرد ،یعنی مقادیر باالتر از عدد ( )1این شاخص ،مبلغ  3۰هزار ریال
بهعنوان پاداش تعلق خواهد گرفت.
 -۴-11-1از ابتدای سال  ۲۰1۷به بعد ،استنادات به مقاالت اعضای هیئت علمی و پژوهشگران این دانشگاه بهصورت سالیانه در پایان هرسال
توسط واحد علمسنجی استخراج و محاسبه میشود و به ازای دریافت هر استناد غیرخودی از مقاالتی که هیچکدام از نویسندگان آنها جزو
نویسندگان همکار وی نباشند ،مبلغ  3۰۰هزار ریال بهعنوان پاداش قابل پرداخت خواهد بود.
 -۵-11-1تشخیص وضعیت نمایه ،رتبه مجالت ،اعتبار علمی مجله ،عملکرد مقاالت و محاسبه پاداش توسط واحد علمسنجی دانشگاه انجام
میشود.
 -1۲-1با توجه به اهمیت همکاریهای بینالمللی در ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاه ،مبلغ پایه پاداش مقاالتی که از ابتدای سال
 ۲۰1۷میالدی با همکاری نویسنده یا نویسندگانی وابسته به دانشگاهها و مؤسسات خارجی و بینالمللی معتبر تألیف و منتشر شوند (مشروط به
ارائه مدرکی از سوی نویسنده خارجی مبنی بر نقش و نوع همکاری وی و تأیید آن توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه) ،به میزان 3۰
درصد قابل افزایش خواهد بود.
 -13-1در خصوص مقاالت استخراجشده از پایاننامههای دانشجویی 1۰ ،درصد به مبلغ پایه مورد حمایت بر اساس جدول شماره  1افزوده
میگردد که مشروط به ذکر عبارتی مبنی بر استخراج مقاله مذکور از پایاننامه دانشجو بهصورت زیرنویس و یا در قسمت قدردانی مقاله و نیز
ذکر سمت وی به عنوان دانشجو در وابستگی سازمانیاش به این دانشگاه است.
 -1۴-1به منظور تشویق پژوهشگران دانشجو به انجام تحقیقات غیرپایاننامهای ،با رعایت سایر موارد مندرج در این آییننامه ،به
دانشجو/دانشجویان این دانشگاه که نام ایشان بهعنوان دانشجو در فهرست نویسندگان مقاله مستخرج از یک طرح پژوهشی مصوب (که در
آن به عنوان مجری یا همکار مشارکت داشته است) درج شده باشد و وابستگی سازمانی دانشجو به آدرس استاندارد کمیته تحقیقات دانشجویی
این دانشگاه در مقاله قید شده باشد ،معادل  ۲۰درصد از کل پاداش پایه مقاله (عالوه بر پاداش اصلی مقاله) بهصورت جداگانه به
دانشجو/دانشجویان پرداخت خواهد شد.
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 -1۵-1تصمیمگیری در مورد حقالتألیف سایر انواع مقاالت که در این آییننامه پیشبینی نشده است ،بهصورت موردی و با نظر شورای
پژوهشی دانشگاه تعیین میشود ،مشروط به اینکه از سقف میزان تعیینشده در جدول  1بیشتر نشود.
 -16-1شورای پژوهشی دانشگاه مجاز است به مقالههایی که نتایج حاصل از آنها باعث بهبود اساسی در عملکرد سیستم بهداشت و سالمت و
درمان شود (با ارائه مستنداتی مبنی بر نقش تحقیق مذکور در بهبود اساسی و گواهی مراجع ذیصالح و تأیید شورای پژوهشی دانشگاه) تا
سقف  1۰۰درصد پاداش پرداختشده به آن مقاله ،مجدداً پاداش پرداخت نماید.
 -۱7-۱شرایط و جزئیات پرداخت پاداش به مقاالت
 -1-1۷-1نویسندگان محترم دانشگاه برای دریافت پاداش مقاله ،الزم است که در مقاله خود ،وابستگی سازمانی ) (Affiliationبه این
دانشگاه را به عنوان آدرس اول خود قید نمایند .در مواردی که آدرس اول فرد مربوط به خارج از وزارت بهداشت باشد ،پرداخت پاداش بر
مبنای آدرس دوم بالمانع است.
آدرس صحیح دانشگاه به فارسی« :دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران» و یا به انگلیسی”Rafsanjan University of :
” Medical Sciences, Rafsanjan, Iranاست و به مقاالتی که آدرس نویسنده مطابق عبارت فوق نباشد ،هیچگونه پاداشی تعلق نمیگیرد.
 -۲-1۷-1نویسندگانی که در دو حوزه در این دانشگاه اشتغال دارند (مثالً گروه آموزشی و مرکز تحقیقاتی) الزم است در آدرس خود به هر دو
حوزه اشاره کنند.
 -3-1۷-1چنانچه نویسنده مقاله عضو و یا پژوهشگر یکی از مراکز تحقیقاتی دانشگاه باشد ،باید آدرس مرکز تحقیقاتی را بهعنوان آدرس
سازمانی) (Affiliationاول خود قید نماید.
 -۴-1۷-1مالک برای پاداش مقاالت ،درج آدرس فوقالذکر در مقاله چاپشده است و آدرس سازمانی) (Affiliationمندرج در نمایهنامه،
مالک نمیباشد.
 -۵-1۷-1پاداش کامل مقاله به نویسنده مسئول ) (Corresponding Authorمقاله ،به نمایندگی از سایر نویسندگان ،پرداخت میشود و
درصورتی که نویسنده مسئول وابسته به این دانشگاه نباشد ،پاداش به نویسنده اول ) (First Authorمقاله داده خواهد شد.
 -6-1۷-1چنانچه آدرس نویسنده مسئول و یا نویسنده اول مقاله ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان نباشد ،پاداش دیگر نویسندگان که آدرس
این دانشگاه را قید کردهاند ،جمعاً معادل  6۰درصد پاداش کل مقاله خواهد بود که بهطور مساوی بین آنها تقسیم و پرداخت خواهد شد.
 -۷-1۷-1پاداش مقاالت ،هنگامی قابلپرداخت است که مقاله قبل از ارزشیابی سالیانه دانشگاه توسط وزارت متبوع به حوزه معاونت تحقیقات
و فناوری دانشگاه ارسال شده باشد .مالک تاریخ انتشار مقاله ،تاریخ مندرج در مقاله چاپشده و مالک تاریخ تقاضا ،تاریخ ارائه تقاضا به
معاونان پژوهشی دانشکدهها میباشد.
 -8-1۷-1با توجه به اعطای حقالتألیف به نویسندگان ،هزینه چاپ مقاله ( )Publication Feeبه نویسندگان تعلق نمیگیرد.
 -9-1۷-1چنانچه مقالهای قبالً در یک مجله چاپ شده است و نویسنده ،مقاله مزبور را ضمن رعایت موازین ،مجدداً به زبان دیگری و در
مجله متفاوتی چاپ کند ،فقط یکی از آنها مشمول پرداخت حقالتألیف است و پرداخت مابهالتفاوت ،با نظر شورای پژوهشی دانشگاه امکانپذیر
است.
 -1۰-1۷-1پرداخت حقالتألیف به نویسندگانی که در حال حاضر رابطه تشکیالتی با این دانشگاه ندارند ،اما سابقه همکاری قبلی داشتهاند و
یا مورد تأیید معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه باشند و در مقاله خود ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان را به عنوان آدرس سازمانی خود ذکر
کنند ،با رعایت موازین قانونی و با تأیید شورای پژوهشی دانشگاه بالمانع است.
 -11-1۷-1پاداش نقدی صرفاً به مقاالتی که نسخه نهایی آنها منتشر شده باشد ،تعلق میگیرد و گواهی پذیرش مقاله یا ارائه Article in
 Pressبرای دریافت پاداش کافی نیست .رعایت این ماده در مورد مقاالتی که بهصورت الکترونیک منتشر میشوند ،نیز الزامی است.
ماده  :۲مجالت دانشگاه
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 -1-۲به هر داوری مقالههای مجلههای علمی-پژوهشی فارسیزبان دانشگاه مبلغ  ۵۰۰٫۰۰۰ریال و داوری مقالههای مجله(های)
انگلیسیزبان دانشگاه مبلغ  ۷۰۰٫۰۰۰ریال ،بر مبنای تأیید و اعالم سردبیر مجالت مذکور ،قابل پرداخت است.
 - ۲-۲به سردبیران ،مدیران اجرایی مجالت دانشگاه به شرح زیر حقالزحمه پرداخت میگردد.
 -1-۲-۲برای مجالت علمی-پژوهشی فارسیزبان به ازای هر شماره منتشرشده ،مبلغ  3٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به سردبیر و مبلغ  ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ریال
به مدیر اجرایی پرداخت خواهد گردید.
 -۲-۲-۲برای مجالت علمی-پژوهشی انگلیسیزبان به ازای هر شماره منتشرشده ،مبلغ  ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ریال به سردبیر و مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
ریال به مدیر اجرایی پرداخت خواهد گردید.
-3-۲-۲شرط پرداخت حقالزحمههای موضوع ردیفهای  ۲-۲-1و  ،۲-۲-۲عدم تأخیر در چاپ بیش از دو شماره ،با گواهی رئیس گروه
اطالعرسانی و منابع علمی و تأیید معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه میباشد.
 -3-۲چنانچه هرکدام از مجلههای دانشگاه موفق به نمایه شدن در نمایهنامههای باالتر بینالمللی که برای مجله امتیاز محسوب میشود،
گردند ،برای هر نمایه برتر (پانلهای جدول  ،)1تا میزان  ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال در اختیار مدیر مسئول مجله قرار میگیرد ،تا به افراد مؤثر در
کسب امتیاز مذکور پرداخت گردد.
ماده  -۳چاپ کتاب
 -1-3میزان پاداش بر اساس کل امتیازی خواهد بود که کتاب کسب میکند .سقف پاداش به چاپ کتاب تا  ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال است و روش
امتیازدهی بر مبنای جدول و شرح ذیل است:
جدول  -۲نحوه حمایت از کتابهای چاپشده با آرم دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
نوع کتاب

کتابهای علمی تخصصی

سایر کتابهای علمی

نوع نگارش

امتیاز
پایه

تدوین*

۴

تألیف**

6

تصنیف***

8

تدوین1

3

تألیف۲

۵

تصنیف3

۷

امتیاز حجمی کتاب
هر صفحه کتاب ۰/۰1۵
امتیاز

نحوه محاسبه امتیاز کل
( ****۴+ ( ۰/۰1۵ × N
( 6+ ( ۰/۰1۵ × N
( 8+ ( ۰/۰1۵ × N
( 3+ ( ۰/۰1۵ × N

هر صفحه کتاب ۰/۰1۰
( ۵+ ( ۰/۰1۵ × N
امتیاز
( ۷+ ( ۰/۰1۵ × N

(توضیحات جدول  * :۲بر اساس آییننامه شماره /9۴/۷۴۲۰دش مورخ  9۵/۴/۲۷وزارت بهداشت« :تدوین یعنی گردآوری مطالب یا دادههای
هدفمند و منسجم از منابع مختلف در یک مجموعه»؛ ** بر اساس آییننامه فوقالذکر« :تألیف یعنی ساماندهی مجموعهای از دادههای علمی و
نظریات پذیرفتهشده بر اساس تحلیل یا ترکیب مبتکرانه که معموالً با نقد یا نتیجهگیری همراه است»؛ *** بر اساس آییننامه فوقالذکر« :تصنیف
یعنی مجموعهای که حداقل  ۲۰٪آن را دیدگاههای جدید و نوآوریهای علمی نویسنده/نویسندگان تشکیل دهد و با تحلیل یا نقد دیدگاههای دیگران در
یک موضوع مشخص همراه باشد ،اگرچه قبالً آنها را در مقالههای خود منتشر کرده باشد».؛ ****  Nبه معنی تعداد صفحات متن اصلی کتاب است).

 -۲-3در مورد کتابهایی که فقط توسط یک نویسنده نگارش شدهاند ۲۰ ،درصد از امتیاز پایه کم میشود.
 -3-3به ازای هر امتیازی که کتاب کسب میکند ،مبلغ  ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به نویسنده اول یا اولین نویسندهای از بین نویسندگان کتاب که
دارای آدرس وابستگی سازمانی مربوط به این دانشگاه است ،پرداخت خواهد شد .بدیهی است تقسیم و پرداخت مبلغ پاداش بین سایر همکاران
وابسته به دانشگاه ،بر عهده نویسنده دریافتکننده پاداش خواهد بود.
رفسنجان ،بلوار امام علی (ع) ،سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان ،معاونت تحقیقات و فناوری
تلفن ،۰۳۴- ۳۴۲۸۰۰۸۶ :ایمیلvcrt@rums.ac.ir :
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 -۴-3در خصوص کتب مرجع و یا درسی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور ،منوط به تأیید توسط شورای پژوهشی دانشگاه ،به
ازای هر امتیاز که کتاب مرجع یا درسی کسب نماید ،مبلغ  3٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به نویسنده پاداش داده میشود.
 -۵-3در خصوص کتب علمی تخصصی به زبان انگلیسی ،منوط به تأیید شورای پژوهشی دانشگاه ،به ازای هر امتیازی که کتاب کسب نماید،
مبلغ  3٫۵۰۰٫۰۰۰ریال به نویسنده پاداش داده میشود .
 -6-3تعداد  ۵۰جلد کتاب از نویسنده (با  ۵۰درصد تخفیف) خریداری شده و به کتابخانههای تابعه دانشگاه و معاونتهای تحقیقات و فناوری
دانشگاههای علوم پزشکی کشور ارسال خواهد شد.
 -۷-3در مورد کتابها ترجمهشده با آرم دانشگاه ،اگرچه برای دانشگاه امتیازی ندارند ،در شورای پژوهشی دانشگاه در مورد مبلغ پاداش آنها
تصمیمگیری میشود.
 -8-3برای تشویق نویسندگانی از این دانشگاه که در تألیف کتابهای علمی و تخصصی در سایر دانشگاههای کشور همکاری کردهاند ،اما
آرم این دانشگاه بر روی جلد کتاب درج نشده است و یا کتابی علمی و تخصصی را بدون آرم دانشگاه تألیف کردهاند ،به نسبت مشارکت در
نگارش کتاب ،بر اساس تشخیص و تصمیم شورای پژوهشی دانشگاه میتوان پاداش در نظر گرفت و نویسنده باید برحسب نظر شورا ،تعداد
معینی از نسخههای کتاب را به این دانشگاه تحویل دهد.
 -9-3حقالزحمه داوری برای هر کتاب که بنا بر درخواست گروه اطالعرسانی و منابع علمی دانشگاه صورت گرفته باشد ،بین 1٫۰۰۰٫۰۰۰
ریال تا حداکثر مبلغ  ،۵٫۰۰۰٫۰۰۰بر اساس نظر شورای پژوهشی دانشگاه ،میباشد.
ماده  :۴شرکت در همایشها
 -1-۴داوطلب محترم باید درخواست خود شامل خالصه مقاله پذیرفتهشده ،دعوتنامه کنگره و تصویر فراخوان کنگره را حداقل یک ماه قبل
از تاریخ برگزاری کنگره ،به معاونت پژوهشی دانشکده مربوطه ارائه نماید و درخواست ایشان باید به تأیید شورای پژوهشی دانشکده/مرکز
تحقیقاتی و دانشگاه برسد.
 -۲-۴اعضای هیئت علمی یک بار در هر سال ،اعضای غیرهیئت علمی هر سه سال یک بار و دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی
یک بار در طول تحصیل خود در این دانشگاه ،میتوانند از حمایت مالی دانشگاه جهت شرکت در کنگرههای خارجی استفاده نمایند.
 -3-۴اعضای هیئت علمی دو بار در سال ،اعضاء غیرهیئت علمی و دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی یک بار در سال میتوانند از
حمایت مالی دانشگاه جهت شرکت در کنگرههای داخلی استفاده نمایند.
 -۴-۴موضوع همایش باید با فعالیت و تخصص متقاضی مرتبط باشد.
 -۵-۴افراد متقاضی شرکت در کنگرهها ،باید الزاماً ارائهدهنده مقاله بوده و گواهی پذیرش به نام ایشان صادر شده باشد.
 -6-۴شرط حمایت مالی دانشگاه ،ارسال دقیق مدارک و مستندات موردنیاز (تصویر گواهی شرکت در کنگره  +تصویر خالصه مقاله چاپشده
در کتابچه کنگره ،اصل بلیت رفت و برگشت و  )...به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه میباشد .الزم به ذکر است قید آدرس سازمانی
«دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان» در خالصه مقاله مربوطه و یا در گواهی شرکت در کنگره الزامی است.
 -۷-۴در مورد افرادی که در مأموریت آموزشی هستند ،حمایت مالی جهت شرکت در کنگرههای خارجی فقط برای یک بار و کنگرههای
داخلی فقط برای دو بار در طی دوره مأموریت آموزشی آنها تعلق میگیرد.
 -8-۴حمایتهای مالی دانشگاه برای شرکت در همایشهای علمی ،شامل شرکتکنندگان آزاد (بدون ارائه مقاله) نمیشود.
 -9-۴ارائهدهنده مقاله میتواند در طی زمان برگزاری کنگره از مأموریت بدون فوقالعاده استفاده نماید.
 -۱۰-۴نحوه حمایت از شرکتکنندگان در کنگرههای خارج از کشور
 -1-1۰-۴هزینه بلیت رفت و برگشت تا سقف  ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال (در صورت ارائه مقاله بهصورت سخنرانی یا پوستر) ،قابل پرداخت خواهد
بود.
رفسنجان ،بلوار امام علی (ع) ،سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان ،معاونت تحقیقات و فناوری
تلفن ،۰۳۴- ۳۴۲۸۰۰۸۶ :ایمیلvcrt@rums.ac.ir :

5

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی رفسنجان
معاونت تحقیقات و فناوری

 -۲-1۰-۴مبلغ  ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به ازای تعداد روزهای برگزاری کنگره و دو روز اضافه (یک روز قبل و یک روز بعد از کنگره) ،تا سقف ۷
روز قابل پرداخت میباشد.
 -3-1۰-۴هزینه ثبتنام تا سقف  1۵٫۰۰۰٫۰۰۰ریال (با ارائه گواهی معتبر) قابل پرداخت میباشد.
 -۴-1۰-۴چنانچه ارائه سخنرانی بهصورت سخنران مدعو باشد 1۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ،ریال به مبلغ کل حمایت افزوده میگردد.
 -۵-1۰-۴چنانچه مقاله ارائهشده بهصورت سخنرانی باشد ،به ازای هر مقاله ،مبلغ  3٫۰۰۰٫۰۰۰به مبلغ کل حمایت افزوده میگردد.
 -۱۱-۴حمایت از شرکتکنندگان در کنگرههای معتبر داخلی
 -1-11-۴هزینه رفت و برگشت اعضای هیئت علمی (با هواپیما) و نیز هزینه اسکان ،در شهرهای غیر از تهران ،به تعداد روزهای برگزاری
کنگره ،حداکثر برای هر روز مبلغ  1٫۵۰۰٫۰۰۰ریال ،تا سقف  ۴روز ،قابل پرداخت خواهد بود.
 -۲-11-۴هزینه رفت و برگشت دانشجویان و پژوهشگران غیرهیئت علمی (با قطار یا اتوبوس) ،و هزینه اسکان در شهرهای غیر از تهران ،به
تعداد روزهای برگزاری کنگره ،حداکثر هر روز مبلغ  1٫۵۰۰٫۰۰۰ریال ،تا سقف  ۴روز ،قابل پرداخت است.
 -3-11-۴درصورتیکه مقاله ارائهشده بهصورت سخنرانی پذیرفته گردد ،عالوه بر پرداخت هزینههای بندهای  ۴-11-1و  ،۴-11-۲مبلغ
 1٫۰۰۰٫۰۰۰ریال نیز بهعنوان پاداش پرداخت خواهد شد.
 -۴-11-۴مهمانسرای دانشگاه در تهران (دفتر تهران) ،موظف است نسبت به اسکان رایگان شرکتکنندگان در کنگرهها به تعداد روزهای
برگزاری کنگره ،با معرفی آنها از سوی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ،همکاری و اقدام نماید.
ماده  :۵نوآوری ،اکتشافات و اختراعات
 -1-۵نوآوری ،اکتشاف و اختراع ثبتشده و بومیسازی فناوری و ارائه تکنولوژی جدید که بر مبنای طرح مصوب دانشگاه انجام شده و توسط
مراجع معتبر و دارای صالحیت به ثبت رسیده باشد ،مشروط به دارا بودن کلیه مستندات اعالمشده در آخرین دستورالعمل معاونت تحقیقات و
فناوری وزارت ،تا سقف  3۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال مورد حمایت قرار میگیرد.
 -۲-۵اختراعات و اکتشافات باید به نام دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ثبت شده باشند.
ماده  :۶کسب رتبههای برتر در جشنوارههای رازی و خوارزمی:
شامل معرفی پژوهشگران ،نشریات ،مقاالت برتر و یا واحدهای تحتپوشش دانشگاه ،اعم از حقیقی یا حقوقی ،در جشنوارههای یادشده
میباشد .حداکثر سقف حمایت در این موارد ،مبلغ  3۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال و به شرح ذیل است:
الف) کسب رتبه اول 3۰٫۰۰۰٫۰۰۰:ریال
ب) کسب رتبه دوم ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰:ریال
ج) کسب رتبه سوم 1۰٫۰۰۰٫۰۰۰:ریال
ماده  :7به منظور حسن اجرای این دستورالعمل ،هر سال معادل یک درصد از مبلغ ریالی جوایز پرداختشده به مقاالت سال قبل به عنوان
پاداش به کارشناس/کارشناسان واحد علمسنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه که در اجرای این دستورالعمل نقش مؤثر داشتهاند،
اختصاص داده میشود.
ماده  :۸کلیه موارد پیشبینینشده در این دستورالعمل ،جهت بررسی و تصمیمگیری به شورای پژوهشی دانشگاه ارجاع خواهند شد.
رفسنجان ،بلوار امام علی (ع) ،سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان ،معاونت تحقیقات و فناوری
تلفن ،۰۳۴- ۳۴۲۸۰۰۸۶ :ایمیلvcrt@rums.ac.ir :
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ماده  :۹در مقاالت حاصل از طرحهای پژوهشی مصوب دانشگاه ،الزم است در بخش تقدیر و قدردانی مقاله ،نام معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی رف سنجان به عنوان حامی مالی و معنوی طرح نوشته شود .در صورت عدم رعایت این ماده ،از ابتدای سال  139۷به بعد،
هیچگونه پاداش نقدی به نویسندگان مقاله تعلق نخواهد گرفت.
ماده  :۱۰بررسی و پرداخت هر نوع پاداش منوط به ارائه درخواست به همراه مستندات الزم از سوی افراد واجدشرایط است .ارائه درخواست
پاداش نقدی برای چاپ مقاله و یا فعالیتهای پژوهشی دیگر ،بهمنزله آگاهی متقاضی از موارد مندرج در «راهنمای اخالق در انتشار آثار
پژوهشی علوم پزشکی» ابالغشده از سوی معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت متبوع و تصدیق وی در زمینه رعایت مفاد این راهنما
میباشد .بدیهی است پاسخگویی به سایر نویسندگان و همکارانی که در تهیه ،چاپ و ارائه مقاله ،خالصه مقاله ،کتاب ،نوآوری ،اکتشاف،
اختراع و کسب جوایز در جشنوارههای علمی مانند رازی و خوارزمی ،سهم داشتهاند ،بر عهده دریافتکننده پاداش نقدی میباشد و معاونت
تحقیقات و فناوری دانشگاه در خصوص میزان و نحوه توزیع پاداش بین سایر همکاران در فعالیت پژوهشی موضوع پاداش ،مسئولیتی ندارد.
ماده  -۱۱تغییر و اصالح در این آییننامه پس از بررسی و تأیید در شورای پژوهشی دانشگاه و تصویب آن در هیئت رئیسه محترم دانشگاه
قابلاجرا میباشد.
ماده  -۱۲این آییننامه در  1۲ماده و پس از بازبینی و ویرایش توسط حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ،در تاریخ  9۵/11/۵به تأیید
شورای پژوهشی دانشگاه رسید و بر اساس مصوبه جلسه مورخ  9۵/11/19هیئت رئیسه محترم دانشگاه قابلاجرا گردید و از ابتدای سال 1396
مبنای عمل معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه قرار میگیرد.

رفسنجان ،بلوار امام علی (ع) ،سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان ،معاونت تحقیقات و فناوری
تلفن ،۰۳۴- ۳۴۲۸۰۰۸۶ :ایمیلvcrt@rums.ac.ir :
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