
   Scopusو ISI ،PubMed  ایندکس شده در هایهای چاپ شده در مجلهپرداخت حق تألیف به مقاله

باشدد  مقاله نویسنده چندم  ،اضیقله، تعداد نویسندگان و این که متمی شود که مبلغ آن به نمایه مجمنعقد  برای هر عنوان مقاله چاپ شده یک قرارداد   

و پرداخت سهم سایر نویسندگان بدر عهدده وی    است ت علمیأاعضای هی مشابه جدول امتیازات ارتقای متقاضی سهم نویسنده بستگی دارد و

 بددده آدر پدددشوه  جدددام  از طریددد  سدددامانه  توسدددو نویسدددنده مسددد و    بایدددد بندددابراین درخواسدددت یددد  تددد ل       مدددی باشدددد  

http://research.qums.ac.ir/general/homePage.action  انجام شود  

  :شروط اصلی 

  باشد:ذکر شده  به شکل صح ح در مقاله نام دانشگاه علوم پزشکی قزوین -1

Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran 
 

 به عنوان مثا : باشد نام مرکز به شکل صح ح ذکر شده باشدبه دانشگاه  مراکز تحقیقات وابستهدر صورتی که مقاله مربوط به  -2

 :دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران های متابولیکمرکز تحقیقات بیماری

Metabolic Diseases Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran 

 :دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران سلولی و مولکولیتحقیقات مرکز 

Cellular and Molecular Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran  

  :دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران ثر بر سالمتؤعوامل اجتماعی متحقیقات مرکز 

Social Determinant of Health Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran  

  :دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران پیشگیری از پوسیدگی دندانتحقیقات مرکز 

Dental Caries Prevention Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran   

 :دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران کودکانرشد مرکز تحقیقات 

Children Growth Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran   

  به موق  به این معاونت ارایه شده باشد مستندات و  بوده شگاه نسا  انتشار مقاله در محدوده سا  ارزش ابی دا -3

  نبوده و شماره مجله و شماره صفحه مشخص باشد (In press)در دست چاپمقاله باید چاپ شده باشد و  -4

و در سامانه گذاشته  کپیاز سایت مربوطه  (ISI ،PubMed،Scopus)نمایه نامه های بین المللی مقاالت ایندکس شده در لینک -5

  شود.

 :مبلغ پرداختی

 تعل  می گ رد   درصد هزینه به وی 011 ز دانشگاه علوم پزشکی قزوین باشدو  ا در صورتی که نویسنده او  یا مس -

با توجده   به شرح زیر و دانشگاه علوم پزشکی قزوینه مقاله به نویسند ل   ت ی  ،و  از دانشگاه علوم پزشکی قزوین نباشد در صورتی که نویسنده او  یا مس -

 ،درصدد  01ندنفر باشد  3اگر تعداد نویسندگان  ،درصد 01نفر باشند  2اگر تعداد نویسندگان مقاله  ،عنوان مثا به تعل  می گ رد   تعداد نویسندگان مقالهبه 

  درصد تعل  می گ رد 20د ننفر و باالتر باش 0درصد و اگر 31 دننفر باش 0اگر ، درصد41 دننفر باش 4اگر 

باشد یدا بدا ندام صدح ح مراکدز       Reviewاز نوع یا  چاپ شده باشد(SJR)  صاسا  شاخ مجالت برتر جهان بر %20در یکی از  هدر صورتی که مقال -

 به مبلغ اضافه می شود  فقو یکبار  %00تحق قات تابعه چاپ شود 

           اضدافه با توجه به اندکس مقاله بده شدرح زیدر بده مبلدغ ید  تدال       ارجاع داده شده باشد   در صورتی که در مراج  مقاله به مقاالت مجله های دانشگاه -

 تومدان، اگدر   هدزار  31به ازای هر ارجاع  باشد Scopusاگر مقاله  :(شامل ارجاع به خود نمی شودویسنده باید مراج  را مشخص نماید و این بند )ن می شود

  تومان هزار  01شد به ازای هر ارجاع با ISIتومان، اگر مقاله هزار  41اشد به ازای هر ارجاع ب PubMedمقاله 

http://research.qums.ac.ir/general/homePage.action
http://research.qums.ac.ir/general/homePage.action


   ل   اضدافه   بده مبلدغ ید  تد    تومان هزار  01به ازای هر ارجاع  شده باشد،ارجاع داده  منتشر شده به نام دانشگاهدر صورتی که در مراج  مقاله به مقاالت  -

 ( شودشامل ارجاع به خود نمی)نویسنده باید مراج  را مشخص نماید و این بند  شودمی

متعلقده   باشد با توجه به امت داز  Short or Brief Communication, Rapid Communication, Brief Report در صورتی که مقاالت از نوع -

  letter to editor/ Author reply/Editorialاگدر ، یک سدوم باشد به  Research letter/Case report/ Case Fileاگر ، یک دوم ی  ت ل   به

 یابد  کاه  می یک چهارمباشد به 

  گ ردتعل  می هزینه %01 د،ان شده نمایه Scopus چاپ شده در مجالت ایرانی که در سایت فارسیبه مقاالت  -

ه  ت علمدی محاسدبه و بده     یدر صورتی که نفر او  یا مس و  مقاله دانشجو باشد و آدر  صح ح دانشگاه را آورده باشد، هزینه کامل طب  جدو  ارتقا -

 استاد راهنمای وی پرداخت خواهد شد 

 ها هزینه ای تعل  نمی گ رد سایر نمایهر فارسی( د و )انگل سیمقاالت چاپ شده به  -

 

  مجالت اندکس شدهISI  :1میلیون تومان+(هزار تومان 111IF×)  

 

 

 مجالت اندکس شدهMedline/Pub Med  وIndex Medicus   :هزار تومان 011 حداکثر 

 

 نویسندگانتعداد 
 متقاضیسهم 

 بعدی اتنفر ولؤیا مس اول نفر

           هزارتومان 011 1

2 "021" 401 

3 "041" 411 

4 "501" 321 

5 "401" 241 

 211 "411 " و باالتر 0

 

 همجالت اندکس شد  Scopus هزار تومان 511 حداکثر :و مجله انگل سی ب وتکنولوژی دانشگاه  

 

 نویسندگانتعداد 
 متقاضیسهم 

 نفرات بعدی ولؤاول یا مس نفر

           هزارتومان 511 1

 هزارتومان 311 451 2

3 411 251 

4 351 211 

5 311 151 

 125 251 و باالتر 0

 

 بده آدر   سدامانه پدشوه   به  شرایو افراد واجد http://research.qums.ac.ir/general/homePage.action  مسدتندات  و  مراجعده

  معاونت پشوهشی دانشگاه ارسا  نمایند  بهمذکور مربوط به مقاالت خود را از طری  سایت 
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