فرم شماره 2

دستورالعمل پرداخت پاداش براي مقاالت چاپ شده در نشريات،
مجموعه مقاالت همايشها و اختراعات مخترعان
مقدمه:

براساس مصوبه پنجمين صورتجلسه هيئت رئيسه عام مورخ  58/7/21و با توجه به اعالم ابالغيه تفويض اختيار شماره 2/71727
مورخ  57/2/22رياست محترم دانشگاه و بند  4بخشنامه شماره  8/4272مورخ  57/2/17معاونت پژوهشی دانشگاه در رابطه با
روند انجام امور پژوهشی و به منظور تشويق و ترغيب اعضاي علمی ،كاركنان اداري و دانشجويان به انجام فعاليتهاي علمی و
پژوهشی ،براساس اين دستورالعمل نسبت به پرداخت پاداش به نويسندگان مقالههاي چاپ شده در نشريات و مجموعه مقاالت
همايشها و اختراعات مخترعان دانشگاه اقدام می شود.

ماده  :1افراد مشمول پاداش

كلية اعضاي علمی دانشگاه پيامنور ،كاركنان اداري ،دانشجويان و ساير اعضاي علمی كه مقالهاي را با رعايت مفاد ماده  1اين
دستورالعمل به چاپ برسانند ،مشمول پاداش مقاله میشوند .شايان ذكر است كليه اعضاي علمی و دانشجويان در صورت ثبت اختراع
نيز میتوانند از موارد مندرج در ماده  7استفاده نمايند.
ماده :2شرايط پرداخت پاداش
الف  -مقاله يا ثبت اختراع به نام دانشگاه پيامنور باشد.
ب  -از چاپ مقاله يا ثبت اختراع بيش از دو سال نگذشته باشد.
ج  -مقاله يا چكيده مقالة بايد در نشريات و يا در مجموعة مقاالت همايشها چاپ شده باشد.
تبصره :1در مورد همايشها ،نويسنده نبايستی هزينة مأموريت شركت در آن همايش را از دانشگاه دريافت كرده باشد.
د -به هر عنوان مقاله بيش از يك بار پاداش تعلق نمیگيرد.
تبصره :2سوابق مقاالت و ثبت اختراعات پاداش داده شده توسط دفتر تحقيقات تا زمان اعالم ابالغيه تفويض اختيار شماره 2/71727
مورخ  57/2/22رياست محترم دانشگاه در اين دفتر موجود میباشد و لوح فشرده آن به منظور جلوگيري از پرداخت پاداش مجدد به
مراكز استانی و مركز تحصيالت تكميلی ارسال شده است .مراكز استانی و مركز تحصيالت تكميلی بايد عالوه بر نگهداري سوابق
مربوط به پاداشهاي پرداخت شده ،در پايان مهر ماه هر سال لوح فشرده كليه پاداشهاي پرداخت شده سال قبل را مطابق با فايل
 Excelموجود در لوح مزبور تهيه و به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال نمايند.
ماده  :3مدارك مورد نياز
الف  -فرم تكميل شده شماره ( 4يا  8يا  )7درخواست پاداش حسب مورد
تبصره :دستورالعملها ،فرمها ،قراردادها و ساير موارد مرتبط با معاونت پژوهشی در سايت اينترنتی دانشگاه موجود میباشد.
ب  -تصوير مقالة چاپ شده به همراه فالپی يا  CDمقاله
ج ـ تصوير روي جلد نشريه يا مجموعه مقاالت
تبصره  :1در مورد مقاالت  ISIصفحه مشخصات مجله شامل :نام مجله و  ISSNاز سايت  www.isinet.comقابل دريافت است.
تبصره  :2در مورد نشريات معتبر وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري به سايت  / www.msrt.irو براي نشريات معتبر وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشكی به سايت  www.commission.hbi.irمراجعه شود.
هـ ـ تصوير فهرست نشريه يا مجموعه مقاالت
و ـ تصوير گواهی نامه ثبت اختراع به نام دانشگاه پيامنور (حسب مورد)



ماده  :4نحوه ارسال مدارك
متقاضيان مراكز و واحدها بايستی فرم تكميل شده و مدارک مورد نياز را به رئيس استان و متقاضيان سازمان مركزي به قائم مقام رئيس
دانشگاه در مركز تحصيالت تكميلی ارسال نمايند.
ماده  :5نحوة محاسبه امتياز مقاله
الف  -امتياز هر مقاله بر اساس جدول زير تعيين میشود:
عنوان نشريه يا همايش

رديف

3

7
7
5

مجموعه مقاالت

8

مقاله چاپ شده در نشريات  ISIو بينالمللی

7

مقاله چاپ شده در نشريات علمی ـ پژوهشی داخلی

8

مقاله چاپ شده در نشريات علمی ـ ترويجی داخلی

3

مقاله چاپ شده در ساير نشريات علمی

1

مقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت همايشهاي ملی و بينالمللی

1

مقاالت چاپ شده در مجموعه مقاالت ساير همايشها

2

خالصه مقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت همايشهاي ملی و بينالمللی

2

خالصه مقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت ساير همايشها

0/8

تائيد نشده

4

نشريات

1

تائيد شده

2

حداکثر امتياز

تبصره :امتياز تعيين شده براي پاداش ،در ساير موارد از قبيل تبديل وضعيت ،ترفيع ،اعزام به فرصت مطالعاتی يا ارتقا مالک عمل نمیباشد.

ب ـ در مواردي كه اعضاي هيئت علمی سهم خود را در فعاليتهاي پژوهشی مشترک تعيين كرده باشند ،امتياز فعاليت به نسبت اعالم شده تقسيم
میشود و در غير اين صورت امتيازهاي كسب شده طبق جدول زير توزيع میگردد:
رديف

تعداد نفرات
همكاران

1
2
3
4
5
6

2
1
3
4
8
>7

سهم هر يك از همكاران از امتياز مربوط
نفراول
%200
%58
%78
%70
%70
%80

هر يك از بقيه همكاران
%48
%40
%38
%30
(< %15در مجموع )%240

ج  -چنانچه مقالهاي در دو نشريه به چاپ رسيده باشد صرفاً پاداش به نشريهاي كه امتياز باالتري به آن تعلق میگيرد ،پرداخت
میشود.
د  -امتياز مقاالت ارائه شده در همايشها كه روي  CDمنتشر شده و گواهی ارائه آن نيز تحويل گردد ،مطابق رديفهاي  4و  8و  7بند
الف همين ماده اعطاي امتياز میگردد.

ماده  :6نحوة محاسبه امتياز ثبت اختراع

الف ـ امتياز هر ثبت اختراع توسط اعضاي علمی كه بنام دانشگاه پيامنور باشد ،معادل  7امتياز میباشد.
ب  -امتياز هر ثبت اختراع توسط دانشجويان كه به نام دانشگاه پيامنور باشد ،معادل  8امتياز میباشد.
ج  -امتياز هر ثبت اختراع توسط دانشجويان كه به نام دانشگاه پيام نور نباشد ،معادل  3امتياز میباشد.

ماده  : 7ميزان پاداش

الف ـ ضريب ريالی هر امتياز از اول مهر ماه  57تا اول مهر ماه  57برابر  780/000ريال است.
ب ـ ضريب ريالی هر امتياز از اول مهر ماه  58تا اول مهر ماه  57برابر  851/400ريال است.
اين دستورالعمل در  7ماده و  7تبصره تنظيم شده و در تاريخ  57/20/27به تصويب شوراي پژوهشی دانشگاه رسيد و از زمان تصويب
الزماالجراست.



