بسمه تعالی

نحوه درج وابستگی به مراکز تحقیقاتی در آثار علمی
با سالم و ادب
به لحاظ اینکه ارزشیابی مراکز تحقیقاتی منوط به ارائه آثار علمی با ذکر نام درست مرکز می باشد ،خواهشمند است با توجه به نامه شماره / 89/91708
/01پ 0898/19/01-معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه ،در انتشار آثار علمی خود شامل چاپ مقااتت در مجاتت وهمایشااا و کنگاره هاای
خارجی ،تالیف یا گردآوری کتاب و  ...به نکات زیر دقت شود:
 .0بنابرآخرین دستوالعمل های وزارت متبوع در ارزشیابی مراکز فقط به آثار ثبت شده و قابل بازیابی در پایگاههای استنادی ISI
و  Pub medو  Scopusامتیاز تعلق می گیرد.لااا اعااا و همکااران و هشوهشاگران تاتی نمایناد مقااتت و آثاار خاود را را باه
ژورنالاای معتبر ثبت شده در این هایگاهاا ارسال نمایند.
 .1عنوان مرکز تحقیقات در آثار به شرح زیر درج گردد:
در متون فارسی :مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان ایران.
و در متون انگلیسی:
Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences,
Isfahan, Iran.
طبق دستورالعمل امتیاز تناا به مواردی تعلق میگیرد که در آناا نام و عنوان کامل مرکز طبق فرمت بات درج شده باشد .تزم به یادآوری است:
کاما بدون فاصله با کلمه قبل و با یک فاصله از کلمه بعد طبق فرمت فوق قرار می گیرد. در صورتی که مایل به ذکر رتبه علمی و نام رشته خود هستید طبق مثال زیر اقدام فرمایید:دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصففهان
ایران.
Associate Professor, Health Services Management, Health Management and Economics Research
Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
 .8هنگام ذکر آدرس فوق از بیان الفاظی چون عاو وابسته ،عاو هیات علمی ،هشوهشگر ،مدیریت ،ریاست خودداری فرمایید.
 .9ذکر عنوان مرکز به صورت اختصار در مقاتت هایرفته نمی باشد.
 .5ذکر نام همزمان چند مرکز تحقیقات در آدرس یک نویسنده ،در صورتیکه هر دو مرکز وابسته به وزارت باداشت درماان آماوزی هزشاکی
باشند صحیح نبوده و فقط به نخستین مرکز امتیاز تعلق می گیرد.
 .6در صورتیکه نخستین آدرس ذکر شده مربوط به مراکز ،دانشگاهاا یا موسسات علمی هشوهشای خاارج از کشاور و یاا مراکاز و دانشاگاهاای
داخلی باشد که توسط وزارت باداشت مورد ارزیابی قرار نمی گیرند وآدرس مرکز تحقیقاتی بعنوان آدرس دوم ذکر شده باشد به مرکاز در
جایگاه خود امتیاز تعلق خواهد گرفت.
این مرکز قدردان شما می گردد در صورتیکه قبل از چاپ یک نسخه از مقاله خود را با رعایت شرایط باات باه ایمیال مرکاز)(hmerc@mui.ac.ir
ارسال نموده و هس از کسب اطمینان از درست ثبت شدن آدرس دهی برای چاپ اقدام و هس از چاپ نیز یکه نسخه از مقاله و لینک مربوط را برای ماا
ارسال نمایید.
امید است با یاری خداوند متعال با مساعدت و همکاری همه عتقمندان شاهد دست یابی به اهداف مرکز باشیم
دکتر محمدرضا رضایتمند
رئیس مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سالمت

