
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 معاونت تحقیقات و فن آوری

 (1397)مهرماه 

 

 مورد نیاز بروندادمحاسبه و تعیین آیین نامه 

 برای تسویه حساب طرح های تحقیقاتی
 

این آیین   .این آیین نامه به منظور محاسبه و تعیین برونداد الزم جهت تسویه حساب طرح های تحقیقاتی تدوین شده است

نامه با درنظر گرفتن دستورالعمل ها و آیین نامه های موجود در سطح ملی، بخصوص راهنماهای کشوری ارزشیابی 

دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی تدوین شده و امید می رود اجرای آن از یک طرف موجب ترغیب و تشویق پژوهشگران 

شده و از و همچنین طرح های محصول محور و کاربردی یت برای گسترش فعالیتهای پژوهشی، بخصوص مطالعات با کیف

افزایش تولید دانش در سطح دانشگاه و ارتقای جایگاه دانشگاه در ارزشیابی های ساالنه شود و در طرف دیگر موجب 

 ارتقای سطح پژوهش در دانشگاه گردد. منجر به نهایت 

 پژوهشی مصادیق برونداد -1ماده 

مجالت، خالصه مقاالت ارائه شده در کنگره ها یا پتنت های ثبت شده حاصل از نتایج یک  مقاالت چاپ شده در -1بند 

 طرح تحقیقاتی می توانند بعنوان برونداد طرح ارائه شوند.

در مورد خالصه مقاالت ارائه شده در کنگره ها، مطابق با آیین نامه ارزشیابی وزارت بهداشت، صرفا   -1 تبصره

Conference paper  های نمایه شده در پایگاهScopus   و همچنینProceeding  ها وAbstract meeting  

با افیلیشن یکی از مراکز تحقیقاتی دانشگاه می توانند بعنوان برونداد  ISI/Web of scienceهای نمایه شده در پایگاه 

 ارائه شوند.

در  مقاله انتشار زمانمنتشر شوند )اگر مجله در  ( Black listمعرفی شده درغیرمعتبر ) در مجالت که مقاالتی  -2تبصره 

Black list .وجود داشته باشد(، نمی توانند بعنوان برونداد ارائه شوند 

مجریان طرح های محصول محور می توانند طبق آیین نامه مصوب مربوط به طرح های مذکور نسبت به تسویه  -3تبصره 

 حساب طرح های خود اقدام نمایند.

نتایج عمومی در مورد طرح هایی که با مصوبه شورای پژوهشی یا کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه، اجازه انتشار  -2بند 

با ارائه گزارش نهایی تسویه صرفا ، گزارش نهایی طرح می تواند بعنوان برونداد ارائه شود و به مجری داده نمی شودطرح 

 حساب نهایی طرح انجام می شود.

 

 



  نهایی طرح تحقیقاتی:حساب نحوه ارائه برونداد جهت تسویه  -2ماده 

حاصل  مناسب برونداداست برای تسویه حساب نهایی طرح، در هر طرح تحقیقاتی، مجری طرف قرارداد موظف  -1بند 

به همراه نامه  د رابرونداد پژوهشی خومستندات برای این منظور، مجری محترم  .را ارائه نماید خود از نتایج طرح تحقیقاتی

واحدهای  بطور مکتوب به واحد پژوهشی تصویب کننده طرح )مرکز تحقیقات، دانشکده، درخواست تسویه حساب طرح

HSR) .ارسال می نماید 

( HSRدر صورتیکه طرح در هیچ یک از واحدهای پژوهشی دانشگاه )مراکز تحقیقاتی، دانشکده ها، واحد های  -1تبصره 

تصویب نشده باشد، مجری محترم می تواند مستندات برونداد پژوهشی خود را به همراه نامه درخواست تسویه حساب طرح 

 بطور مکتوب مستقیما به معاونت تحقیقات و فن آوری ارسال نماید. 

رائه نماید که حاصل صرفا مقاالتی را می تواند بعنوان برونداد ادر مورد مقاالت چاپ شده، مجری طرف قرارداد  -2بند 

 مقاله باشد.آن نویسنده اول یا مسول  از نتایج طرح بوده و خودش

صرفا خالصه مقاالتی را می تواند بعنوان برونداد ارائه در مورد خالصه مقاالت کنگره ها، مجری طرف قرار داد  -3بند 

 د.نماید که حاصل از نتایج طرح بوده و خودش ارائه دهنده آن خالصه مقاله باش

مجری طرف قرار داد صرفا پتنت هایی را می تواند بعنوان برونداد ارائه نماید که حاصل از نتایج در مورد پتنت،  -4بند 

 طرح بوده و خودش مخترع یا مالک آن پتنت باشد.

 میزان امتیاز برونداد ها:  -3ماده 

طبق  بروندادهامقاالت بر حسب محل ایندکس شدن مجله و همچنین سایر میزان امتیاز : نوع بروندادامتیاز  -1بند 

 جدول زیر محاسبه می شود:

 میزان امتیاز نوع برونداد نام برونداد

 برونداد

 مقاالت چاپ شده در مجالت 

 ( محل ایندکس مجله)بر حسب 

 ISI 25= 1نوع 

 PubMed/Medline 20= 2نوع 

 Scopus 15= 3نوع 
 Embase, Chemical abstract, Biological= 4نوع 

abstract, PsychInfo, CINAHL, Current Content 
7 

 5 = سایر بانک اطالعاتی، مجالت علمی پژوهشی داخلی5نوع 
 5 مطابق با تبصره یک بند یک ماده یک خالصه مقاله ارائه شده در کنگره ها

 پتنت
 25 پتنت ثبت شده داخلی

 125 المللی پتنت ثبت شده بین
 



، دو (Q1یک ) Quartile با رتبه بندیاگر مقاله در مجله ای  :)فقط برای مقاالت چاپ شده( Qامتیاز  -2بند 

(Q2( سه ،)Q3)  ( و چهارQ4) بر اساس  چاپ شود(Scimago Journal Rank) 6/1 ضریب به ترتیب در، امتیاز مقاله ،

 ضرب می شود. 1و  2/1، 4/1

اگر مقاله طبق معیارهای ارزشیابی وزارت بصورت همکاری بین : )فقط برای مقاالت چاپ شده( ICامتیاز  -3بند 

 ضرب می شود. 2/1( چاپ شود، امتیاز آن در International Collaboration( )ICالمللی )

،  ISIدر مورد مقاالت چاپ شده در مجالت نمایه شده در بانک  :)فقط برای مقاالت چاپ شده( IFامتیاز  -4بند 

  جمع می شود.، "بعالوه یک( Impact Factorضریب تاثیر ) "امتیاز مقاله با توان دوم مجموع 

 امتیاز نوع مقاله طبق جدول ذیل تعیین می شود. ضریب  :نوع مقاله )فقط برای مقاالت چاپ شده(امتیاز  -5بند 

 Original or نوع مقاله

Review Article 

Research letter or 

Editorial 

Case report Letter to 

Editor 

 0.25 0.5 0.75 1 ضریب نوع مقاله
 

 فرمول زیر محاسبه می شود:بطور کلی، امتیاز مقاالت با  :ت چاپ شدهفرمول محاسبه امتیاز مقاال -6بند 

امتیاز مقاله = امتیاز مجله) + (𝐼𝐹 + 1)2) ∗ 𝑄 ∗ 𝐼𝐶 ∗  نوع مقاله

 میزان برونداد مورد نیاز برای تسویه حساب طرح تحقیقاتی: -4ماده 

میلیون ریال دارند، با ارائه حداقل یک مقاله چاپ شده در مجالت نمایه  10طرح هایی که بودجه مساوی یا کمتر از  -1بند 

می توانند  (3ماده  1)مطابق با بند )سایر بانک های اطالعاتی یا مجالت علمی پژوهشی داخلی(  5شده در بانک های نوع 

 تسویه حساب نهایی شوند.

و صرفا با ارائه گزارش نهایی و فرم ترجمان دانش تسویه  نداشته: طرح های با بودجه صفر، نیازی به ارائه برونداد 1 تبصره

  حساب نهایی می شوند.

یک خالصه مقاله ارائه شده در کنگره حداقل با ارائه میلیون ریال دارند،  30 میلیون تا 10بین طرح هایی که بودجه  -2بند 

 می توانند تسویه حساب نهایی شوند.( یک مادهبند یک  یک)مطابق با تبصره للی های بین الم

یک مقاله چاپ شده در مجالت نمایه حداقل میلیون ریال دارند، با ارائه  50میلیون تا  30طرح هایی که بودجه بین  -3بند 

 ,Embase, Chemical abstract, Biological abstract, PsychInfo, CINAHL) 4شده در بانک های نوع 

Current Content) .می توانند تسویه حساب نهایی شوند 

امتیاز ارائه  2میلیون ریال بودجه طرح، باید  10میلیون ریال دارند، به ازای هر  50طرح هایی که بودجه بیشتر از  -4بند 

 امتیاز ارائه نماید.    20اب نهایی، معادل میلیون ریال است، باید برای تسویه حس 100. بطور مثال طرحی که بودجه آن نمایند

لزوما باید حداقل یک مقاله چاپ شده در مجالت نمایه  ،ریالمیلیون  100تا میلیون  50بین طرح های با بودجه  -1تبصره 

 ارائه نمایند.  Scopusاطالعاتی  شده در بانک

میلیون ریال، لزوما باید حداقل یک مقاله چاپ شده در مجالت نمایه  150میلیون تا  100طرح های با بودجه بین  -2تبصره 

 ارائه نمایند.  PubMed/Medlineشده در بانک اطالعاتی 



نمایه شده در میلیون ریال، لزوما باید حداقل یک مقاله چاپ شده در مجالت  150طرح های با بودجه بیشتر از  -3تبصره 

 ارائه نمایند.یا یک پتنت ثبت شده داخلی   ISIبانک اطالعاتی 

 تسویه حساب طرح تحقیقاتی: برای فرم ترجمان دانشو  گزارش نهاییارائه  -5ماده 

 Knowledge Transfer and Exchange (KTE)و تکمیل فرم ترجمان دانش گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  -1بند 

. بنابراین، در زمان تسویه و ارائه آنها برای تسویه حساب نهایی طرح الزامی می باشدبخشی از فرآیند اجرایی طرح بوده 

نیز و فرم ترجمان دانش  ، گزارش نهایی طرح1حساب کلیه طرح های تحقیقاتی، عالوه بر برونداد های ذکر شده در بند 

 باید ارائه گردد.

در بانک های چاپ شده در مجالت ایندکس شده ( Originalاصیل )ی که یک مقاله در مورد طرح های -1تبصره 

از نتایج طرح استخراج شده و بعنوان برونداد ارائه شود، مقاله  ISIو یا   Scopus ،PubMed/Medlineاطالعاتی 

تسویه حساب رای ببعنوان جایگزین گزارش نهایی محسوب شده و با تایید شورای پژوهشی دانشگاه مذکور می تواند 

 Knowledge Transfer andالبته در این موارد ارائه فرم ترجمان دانش  .نیازی به ارائه گزارش نهایی نیست ،نهایی

Exchange (KTE) .نیز به همراه مقاله چاپ شده برای تسویه حساب الزامی می باشد 

البته در عنوان جایگزین گزارش نهایی ارائه شود. جو می تواند بپایان نامه دانش در مورد طرح های پایان نامه ای، -2تبصره 

برای  پایان نامهنیز به همراه  Knowledge Transfer and Exchange (KTE)ارائه فرم ترجمان دانش  ،این موارد

 تسویه حساب الزامی می باشد.

 :می شوند بخش هایی از بودجه طرح که در محاسبه امتیاز برونداد لحاظ -6ماده 

که توسط دانشگاه علوم پزشکی گلستان تامین می شود، در طرح از بودجه  یدر هر طرح تحقیقاتی صرفا بخش -1بند 

 محاسبه امتیاز برونداد طرح لحاظ می شود. 

 د.نلحاظ نمی شومورد نیاز برای تسویه طرح، در محاسبه امتیاز برونداد  ،هزینه های مربوط به وسایل غیر مصرفی -2بند 

 نهایی طرح های تحقیقاتی:حساب ارائه برونداد جایگزین برای تسویه  -7ماده 

مورد در مواردی که مجری یک طرح پژوهشی قادر نباشد با استفاده از نتایج آن طرح، تمام یا بخشی از برونداد  -1بند 

مازاد حاصل از سایر فعالیت های  امتیازرا ارائه نماید، می تواند جهت تسویه حساب آن طرح،  نیاز برای تسویه حساب طرح

 ارائه نماید.  برونداد پژوهشی خود را بعنوان جایگزین

و  Scopus ،PubMed/Medlineهای اطالعاتی  صرفا مقاالت چاپ شده در مجالت ایندکس شده در بانک -2بند 

 جایگزین برونداد ارائه شوند.می توانند بعنوان که در سه سال )میالدی( اخیر به چاپ رسیده اند،  ISI یا 

طرح توسط مجری حساب یا درخواست تسویه طرح مالک محاسبه سه سال اخیر، تاریخ ارسال گزارش نهایی  -1تبصره 

 معاونت می باشد.یا به  (  HSRواحد پژوهشی )مرکز تحقیقات، دانشکده، واحدبه 

نویسندگان بعنوان برونداد استفاده شده باشد، مجددا نمی مقاله ای در گذشته توسط یکی از امتیاز کامل اگر  -2تبصره 

 تواند بعنوان برونداد جایگزین ارائه گردد.



ول آن است را می ئامتیاز مازاد حاصل از مقاله ای که خودش نویسنده مسصرفا  ،مجری طرف قرارداد یک طرح -3بند 

 تواند بعنوان جایگزین برونداد طرح خود ارائه نماید.

ول با ئنده مسول مقاله ای باشد و آن مقاله بیش از یک نویسنده مسیسگر مجری طرف قرارداد یک طرح، نوا -1تبصره 

امتیاز  مقاله،ول ئمسگان نویسندسایر مجری می تواند با موافقت کتبی افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی گلستان داشته باشد، 

 حاصل از مقاله را بعنوان جایگزین برونداد طرح خود ارائه نماید.

نویسنده اول یک مقاله بوده و نویسنده مسول آن فرد دیگری با افیلیشن دانشگاه  طرح، اگر مجری طرف قرارداد -2تبصره 

حاصل از مقاله را بعنوان جایگزین  علوم پزشکی گلستان باشد، مجری می تواند با موافقت کتبی نویسنده مسول، امتیاز مازاد

 برونداد طرح خود ارائه نماید.

بعنوان اولین  )که نویسنده مسول آن افیلیشن خارج از دانشگاه دارد( در مقاله ایاگر مجری طرف قرارداد طرح،  -4بند 

بعنوان جایگزین برونداد طرح  می تواند امتیاز حاصل از آن مقاله راباشد، نویسنده با افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

 درصد امتیاز مقاله مذکور بعنوان امتیاز جایگزین برونداد محاسبه می شود. 70در این مورد، خود ارائه نماید. 

اگر مجری طرف قرارداد طرح، در مقاله ای )که نویسنده مسول آن افیلیشن خارج از دانشگاه دارد( بعنوان اولین  -1تبصره 

شن دانشگاه علوم پزشکی گلستان نباشد، می تواند با موافقت کتبی اولین نویسنده با افیلیشن گلستان، امتیاز نویسنده با افیلی

  مازاد حاصل از مقاله را بعنوان جایگزین برونداد طرح خود ارائه نماید.

نتواند برونداد مورد نیاز را با استفاده به هر دلیلی از جمله محدودیتهای اجرایی، علمی،... یک طرح  مجری اگر -8ماده 

از نتایج طرح خود ارائه نماید و همچنین برونداد جایگزین کافی برای تسویه حساب طرح نداشته باشد، باید دالیل و 

در محدودیتهای مربوطه را بصورت مکتوب و با جزئیات دقیق به شورای پژوهشی دانشگاه اعالم نماید. در این موارد 

میزان برونداد نهایی برای تسویه و  اصالح شده ،تعیین شده در قراردادبرونداد  ،دانشگاه د شورای پژوهشیصورت تایی

  توسط شورای پژوهشی  دانشگاه تعیین می شود.حساب طرح 

 :شرایط اجرای آیین نامه -9ماده 

در شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان به  24/7/1397در تاریخ تبصره  15بند و  23ماده،  9 با این آیین نامه 

 تصویب رسیده و از این تاریخ به بعد جایگزین کلیه مصوبات و آیین نامه های قبلی در این زمینه شده و تسویه حساب

بر اساس این  هستند،اعم از طرح هایی که در زمان تصویب این آیین نامه درحال اجرا  کلیه طرح های تحقیقاتی نهایی

  آیین نامه صورت خواهد گرفت.


