
 

  

 

عليكن سالم   

نامهاختصاصامتيازتهنتايجآيين»احتطاهاً تا ػٌايت تِ تظوين شَضاي پػٍّشي زاًشگاُ،  

شَضا ضؾيس خْت تِ تظَية ايي  25/11/44شٌثِ  كِ زض خلؿِ هَضخ ؾِ« هايتحقيقاتيطرح

تواهي لطاضزازّاي  7هازُ  15/12/44تِ ايي هٌظَض الظم اؾت اظ تاضيد . گطزز اخطاء اتالؽ هي

 ّاي هطاكع تحميماتي هؿتمل ٍ ّاي هظَتِ شَضا ، لطاضزاز ططح اػن اظ لطاضزاز ططح)پػٍّشي 

 . تِ شكل شيل تغييط ًوايس( HSR لطاضزازّاي

استفادهازنتايجطرح-7ماده  

نامهكسةامتيازآيين»تطزاضي اظ آًْا تط اؾاؼ  ُ اًتشاض ًتايح ػلوي ًاشي اظ ططح ٍ تْطًُحَ

. تؼييي ذَاّس شس 25/11/44هظَب شَضاي پػٍّشي زاًشگاُ هَضخ « هايپژوهشينتايجطرح

ّطزُ هيليَى ضيال "[ …ايي لطاضزاز تِ هيعاى  5تطايي اؾاؼ الظم اؾت ايي ططح تط هثٌاي هازُ 

زض غيطايٌظَضت زض ذظَص اخطاي . پاياى ططح كؿة ًوايس ظاهتياظ ظطف يكؿال تؼسا ]"ظاهتيا5/2

هرتاض تِ اذص  زاًشگاُ/ّاي هظَب تؼسي ًاهثطزُ تِ ػٌَاى هدطي ، هسيطيت اهَض پػٍّشي ططح

 .تظوين اؾت

 

تاشس ايي تٌس هتٌاؾة تا  زضذظَص لطاضزازّاي كِ تَزخِ آًْا تيش اظ زٍيؿت هيليَى ضيال هي

30/11ت./ًاهِ  تٌظين گطزز تٌس يك ايي آييي 3طُ تثظ  

 

       



 

 

 

ُ       ًظط تِ ايٌكِ ًحَُ ػمس لطاض :مقدمه ّگاي   زازّاي پػٍّشي زض زاًشگگاُ ػلگَم پعشگكي تْگطاى، تگِ طگَضت پگطٍغ

كطزى  ًاهِ حاضط خْت هشرض ّا تياًگط هَفميت پطٍغُ اؾت، آييي پيواًكاضي اؾت ٍ اظ آًدايي كِ هحظَل ًْايي پطٍغُ

كليگِ   الظم اؾگت : تٌظگين شگسُ اؾگت    ٍ چگًَگي اذتظاص اهتيگاظ تگِ ايگي هحظگَالت      ّاي تحميماتي هحظَل ًْايي ططح

حاطگل شگسُ اظ   هٌدط تِ كؿة اهتيگاظ   شسُ اظ هٌاتغ زاًشگاُ اػتثاض تاهيي تٌاؾة تا تَزخِ پػٍّشي هّاي تحميماتي  ططح

ّاي تحميماتي شاهل يك يا چٌگس هگَضز اظ هما،گِ،  ثگت      هحظَل ًْايي ططحتطايي اؾاؼ  تاشسّا  هحظَل ًْايي آى ططح

 :تَزُ ٍ الظم اؾت تاكِ حائع شطايط ظيط اؾت  اذتطاع ٍ يا تِ كاضگيطي تحميك اًدام شسُ

 .ططح هٌدط تِ كؿة اهتياظ گطزز  ّاي تحميماتي حساكثط تا يكؿال تؼس اظ پاياى كليِ ططح -الف

 .كؿة ًوايساهتياظ  5/2ّط ططح تحميماتي زض اظاي ّط يك هيليَى تَهاى تَزخِ تايس   -ب

 :تٌس ظيط هيثاشس 5هحَضّاي كؿة اهتياظ  –ج

 

 :( Original Article)اطيل  ِهما، – 1

از ظيگط ضگطٍضي   فگ شَز ضػايت ه زض ًظط گطفتِ هي ططح تحميماتييك هحظَل ًْايي هما،ِ تِ ػٌَاى  ٌّگاهي كِ 

  : اؾت

 :گرددامتيازكسةشدهازهرمقالهتراساسجدولذيلمحاسثهمي



 اهتياظ  20 ٍ هساليي Web of Science  ISIهما،ِ اًسكؽ شسُ زض هدالت1

       current content, EMBASE, CINAHLهما،گِ ػلوگي پػٍّشگي كگِ زض     2

Chemical Abstract,     Biological Abstract ٍ Pcychinfo     ُايٌگسكؽ شگس

 تاشس 

 اهتياظ  12

 اهتياظ   4 هما،ِ اًسكؽ شسُ زض ؾايط تاًك ّاي اطالػاتي هؼتثط 3

 اهتياظ  5 هما،ِ ػلوي پػٍّشي فاضؾي4

ضا كؿگة   20اهتيگاظ  ،  2 يگا كوتگط اظ   تطاتط  Impact Factor (IF)هماالت چاج شسُ زض هدالت تا  -يکتثصره

 ، اهتياظ  IFتِ اظاي ّط ٍاحس افعايش  2تيشتط اظ  IFشسُ زض هدالت تا   هماالت چاج. ًوايٌس هي

ٍ  30، اهتيگاظ  3تطاتط تا  IFتِ ػٌَاى هثال هما،ِ چاج شسُ زض هدلِ تا . ياتس اهتياظ افعايش هي 10كؿة شسُ آى 

 . ًوايس ضا كؿة هي 45اهتياظ تطاتط تا  5/4تطاتط تا  IFشسُ زض هدلِ تا  هما،ِ چاج

تا حساكثط يكؿال تؼگس  تا تَزخِ هؿاٍي ٍ يا كوتط اظ تيؿت هيليَى تَهاى ّاي تحميماتي  الظم اؾت ططح -دوتثصره

 . تٌاؾة تا تَزخِ ذَز ضا اظ ططيك چاج  هماالت تِ تطتية فَق كؿة ًوايٌسهاظ اتوام ططح اهتياظ 

ؾِ ؾال تؼس اظ حساكثط اهتياظات ططح ضا تا  ّاي تحميماتي تا تَزخِ تيش اظ تيؿت هيليَى تَهاى  ططح –سهتثصره

 . اهتياظ زض ّط ؾال تطاي ايي ططحْا ا،عاهي اؾت 40كؿة حسالل  .اتوام ططح كؿة ًوايٌس



 

 

 :ؾاظي فٌاٍضي  ًَآٍضي ، اكتشاف، اذتطاع  ثت شسُ ٍ تَهي  - 2
، اكتشگاف ٍ يگا   (اذتگطاع  )تط  ًگَ آٍضي  گَاّي هثٌي اضائِ تَاًس ترشي يا تواهي هحظَل ًْايي يك ططح تحميماتي هي 

ّاي فٌگاٍضي   ؾاظي اذتطاع، اكتشافات، تَهي اظ آى  هٌظَض ٍحميماتي تاشسًاشي اظ اخطاي ططح ت تَهي ؾاظي فٌاٍضي 

اؾت كِ تط هثٌگاي طگطح هظگَب زاًشگگاُ اًدگام شگسُ ٍ تَؾگط هطاخگغ هؼتثگط ٍ زاضاي           يٍ اضائِ تكٌَ،َغي خسيس

 . طالحيت تِ  ثت ضؾيسُ تاشس

ٍ هطخغ ًْايي تگطاي تؼيگيي     ام زاًشگاُتِ ً Patentتظَيط تطگِ  ثت اذتطاع ٍ يا  تطاي تاييس ايي هحظَل هطخغ اٍ،يِ

 35 تگا ؾگمف  ا،ولل  اهتياظ ٍ گَاّي  ثت زض هطاخغ تيي 25 گَاّي  ثت اذتطاع زض هطاخغ زاذلي تا ؾمف) هيعاى اهتياظ

 .هيثاشسشَضاي پػٍّشي زاًشگاُ ( اهتياظ

 :اؾتفازُ اظ ًتايح ططح تحميماتي تَؾط هشتطياى ذاضج اظ زاًشگاُ   - 3
تَاًس گَاّي هثٌي تط اؾتفازُ اظ ًتايح طگطح تحميمگاتي تَؾگط     هحظَل ًْايي يك ططح تحميماتي هي ترشي يا تواهي

ِ . تَاًس طٌؼت ٍ هطاخغ زٍ،تي تاشس هشتطياى ذاضج اظ زاًشگاُ هي. هشتطياى ذاضج اظ زاًشگاُ تاشس تگطاي   هطخغ اٍ،يگ

 .هيثاشسشَضاي پػٍّشي زاًشگاُ   ى اهتياظزفتط اضتثاط تا طٌؼت  ٍ هطخغ ًْايي تطاي تؼييي هيعا تاييس ايي هحظَل

تَ،يس زض همياؼ اًثَُ شسُ ٍ يا زض طٌايغ زاضٍيگي، غگصايي، تدْيگعات پعشگكي ٍ هگَاز       -4

 :  شَيٌسُ، آضايشي ٍ تْساشتي
ّاي تحميماتي كِ هٌدط تِ تَ،يس زض همياؼ اًثَُ شسُ ٍ يا زض طٌايغ زاضٍيي، غصايي، تدْيعات پعشكي ٍ هگَاز   ططح

تطاي تاييگس   هطخغ اٍ،يِ. سُ، آضايشي ٍ تْساشتي اظ ًتايح آى خْت اضائِ تْتط ذسهات ٍ هحظَالت اؾتفازُ گطززشَيٌ

 هيثاشسشَضاي پػٍّشي زاًشگاُ   زفتط اضتثاط تا طٌؼت  ٍ هطخغ ًْايي تطاي تؼييي هيعاى اهتياظ ايي هحظَل

آهَظشي ٍ پػٍّشي يگا  اؾتفازُ اظ ًتايح ططح زض هسيطيت ذسهات تْساشتي، زضهاًي،   - 5

:ّاي ظًسگي هطزم  زض خْت تْثَز شيَُ
ّاي تحميماتي كِ اظ ًتايح آى زض هسيطيت ذسهات تْساشتي، زضهاًي، آهَظشي ٍ پػٍّشي يا زض خْت تْثگَز   ططح 

هتٌاؾة تا هيعاى تْطُ تطزاضي اظ ًتگايح  .ّاي ظًسگي هطزم ٍ زض خْت اضتماء ؾالهت خاهؼِ اؾتفازُ شسُ تاشس شيَُ

ؾاظهاى تْطُ تطزاض تَزُ ٍ تاييس اؾتفازُ اظ ًتايح تَؾط هطاخغ هؼتثط ٍ يا تطاي  هطخغ اٍ،يِ.آى اهتياظ كؿة هيٌوايٌس

  .زض ذظَص هيعاى اهتياظ آى شَضاي پػٍّشي تظوين ذَاّس گطفت

ُ پػٍّشي هٌتشط شگس -ّاي ػلوي ّاي زضهاًي ضطٍضيؿت ًتايح ططح زض يكي اظ هدلِ زض ذظَص پطٍتكل :تثصره

 . تاشس

ضا لثگل اظ الگسام اظ ططيگك هؼاًٍگت      5ا،گي   2تِ هحمميي تَطيِ هيشَز كِ طالحيت هطخغ طازض كٌٌسُ هؿگتٌسات تٌگسّاي   

 .پػٍّشي زاًشگاُ اؾتؼالم ًوايٌس

 

خلؿگِ شگَضاي پگػٍّش     1344تْوگي هگاُ    25تثظطُ زض خلؿِ هَضذِ  3تٌس ٍ  5ايي آييي ًاهِ شاهل  يك همسهِ، 

 .تِ تؼس الظم االخطا هي تاشس 44ؾال  اؾفٌس  15هَضخ اي لطاضزازّاي تحميماتي تظَية ٍ اخطاي آى تط


