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آییننامه دریافت حقالتألیف مقاله و کتاب در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
معاونت آموزشی و تحقیقات دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان به منظور ارج نهادن به تالش محققان گرامی
اعم از هیأت علمی ،پرسنل و دانشجو در زمینه تألیف و ترجمه کتاب و یا انتشار نتایج تحقیقات بصورت مقاله در مجالت معتبر اقدام
به پرداخت حقالتألیف کتاب و مقاله مینماید.
ماده  - 1شرایط کلی جهت استفاده از حق التألیف (پاداش مقاله)
- 1-1ذکر نام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان بر روی جلد کتاب یا در صفحه عنوان کتاب و در مورد
مقاالت در قسمت آدرس نویسندگان مقاله ضروری است .در غیر اینصورت حقالتألیف تعلق نخواهد گرفت .مبالغ تشویقی به
مقاالتی تعلق میگیرد که پژوهشگر مقاله را با استفاده از عبارت کامل و رعایت امالی درست دانشکده علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی آبادان به عنوان  Affiliationچاپ کرده باشد .شایان ذکر است که نام صحیح دانشکده برای مجالت بین-
المللی و مجالت داخلی به شکل زیر میباشد:
انگلیسی:
فارسی:

Abadan School of Medical Sciences, Abadan, Iran
دانشکده علوم پزشکی آبادان ،آبادان ،ایران

تبصره :در مقاالت حاصل از طرحهای تحقیقاتی دانشجویی و منتورشیپ بایستی وابستگی سازمانی کمیته تحقیقات دانشجویی به
شیوه صحیح درج گردد.
انگلیسیStudent Research Committee, Abadan School of Medical Sciences, Abadan, Iran :
فارسی :کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده علوم پزشکی آبادان ،آبادان ،ایران
 -1-2تقاضای پرداخت حقالتألیف باید توسط نویسنده اول کتاب و در مورد مقاالت توسط نویسنده مسئول یا نویسنده اول
مقاله یا اولین کسی که نام دانشکده علوم پزشکی آبادان را ذکر کرده است ،ارائه گردد .به این منظور میبایست فرم مربوط به
دریافت حقالتألیف تکمیل و به معاونت آموزشی و تحقیقات (واحد علمسنجی و پاداش مقاالت) ارسال گردد.
تبصره:پرداخت حق التألیف به افراد مأمور به خدمت و یا باز نشسته یا دانشجویان دانشکده به شرط ذکر نام و آدرس
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در مقاله بالمانع است.

بسمه تعالی

تاریخ ...............................:

جمهوری اسالمی ایران

شماره ............................. :

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

پیوست ............................. :

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان

ماده  – 2شرایط استفاده از حق التألیف مقاالت
 -2 -1مبلغ پایه حق التألیف مقاالت طبق جدول ( )2-1زیر تعیین میگردد.
جدول -2-1مبالغ پایه حقالتالیف مقاالت
مبلغ پایه حق التألیف « ارقام به ریال»
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تبصره  :1حقالتألیف تنها در صورتی پرداخت خواهد شد ک ه مجله مربوطه جزء مجالت لیست سیاه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی نباشد.
تبصره  : 2مالک ارزشیابی در خصوص نمایه مجالت زمان تحویل مدارک و مشاهده مقاله در نمایه مزبور میباشد.
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تبصره  :3پژوهشگران داخلی (استخدام دانشکده علوم پزشکی آبادان) که مقاله حاصل از طرح خود (با تعهد سطح  3یا پایینتر)
را در مجله  Arvand Journal of Health & Medical sciencesچاپ کنند ،معادل پاداش  Scopusبه آنها تعلق میگیرد و طرح
مورد نظر تسویه میگردد.
جدول  -2-2سهم هر نویسنده از حقالتألیف
سهم هر یک از همکاران
تعداد مؤلفان
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 -2-2پرداخت پاداش فقط برای مقاالتی مقدور میباشد که حاصل کار تحقیقاتی باشد (دارای کد تصویب و کد اخالق) ،پژوهشگر
در استخدام دانشکده و یا واحدهای تابعه باشد.
 -2-3پرداخت پاداش به مقاالتی که فرد 2 ،وابستگی سازمانی را برای خود لحاظ کرده است ،فقط در صورتی که وابستگی سازمانی
اول را دانشکده علوم پزشکی آبادان درج کند؛ قابل قبول است.
 -2 -4در مجالت دارای ) Impact Factor (IFبه ازای هر  IF 0/1مبلغ  1/000/000ریال تا سقف  100/000/000ریال اضافه خواهد گردید.
 -2 -2اگر در نشریات معتبر گروه  1،2از جدول 2-1و یا کتب  Textبین المللی به مقاله و کتاب مد نظر ارجاع یا (استناد)شده باشد،
به ازای هر مورد ارجاع مبلغ  1/200/000ریال و تا سقف  6/000/000ریال پس از تأیید شورای پژوهشی دانشکده بهطور جداگانه به
نویسنده پرداخت خواهد شد.
 -2-6به ازای هر استناد به مجله  Arvand Journal of Health & Medical sciencesدر مقاالت نمایههای سطح  3 ،2 ،1مبلغ
 1/000/000ریال پاداش به نویسنده اول ،یا مسئول و یا اولین نویسنده با وابستگی سازمانی دانشکده علوم پزشکی آبادان تعلق
میگیرد .هر نویسنده میتواند حداکثر  2استناد به مقاالت مجله در مقاله خود داشته باشد.
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 -2-0ارائه یک نسخه کامل از مقاله چاپ شده یا صفحه اول مقاله ،تکمیل فرم درخواست پاداش ،تصویر پشت یا روی جلد و
قسمتی از صفحه نخست مجله که IFو محل نمایه شدن در آن درج شده باشد ،جهت پرداخت هرگونه مبلغ الزامی است.

ماده  -3شرایط استفاده از حقالتألیف و حقالترجمه کتاب
 -3-1به ازای هر صفحه حقالتألیف کتب با آرم دانشکده و مصوب کمیته تألیف و ترجمه مبلغ  120/000تا 200/000ریال با توجه به
کیفیت و رعایت شاخصهای تعریف شده از سوی کمیته مذکور قابل پرداخت میباشد.
تبصره :کتابهای تألیفی حتماً باید توسط  3نفر از داوران ارزیابی گردد و حداقل امتیاز الزم را دریافت نماید.
-3-2به ازای هر صفحه حقالترجمه کتب با آرم دانشکده و مصوب کمیته تألیف و ترجمه مبلغ  100/000تا  120/000ریال با توجه به
کیفیت و رعایت شاخصهای تعریف شده از سوی کمیته مذکور قابل پرداخت میباشد.
 -3-3برای اعضای هیات علمی که در تألیف یک یا چند فصل از  Textبینالمللی مشارکت داشته باشند ،به ازای هر فصل مبلغ
 0/200/000ریال تا سقف  12/000/000ریال پس از تأیید شورای پژوهشی دانشکده قابل پرداخت خواهد بود.
-3-4برای داوری کتابهای ارسال شده از سوی معاونت آموزشی و تحقیقات دانشکده به ازای هر صفحه  20000ریال پرداخت خواهد
شد.

تبصره کلی :شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی آبادان موظف است هر یک سال یکبار آییننامه فوق را مورد بررسی قرار
داده و تغییرات الزم را در آن اعمال نماید.

