دستورالعمل اعطای گرنتهای پژوهشی در سال  9316به پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ایران
ردی

شرایط احراز

نام گرنت

نحوه اقدام

خصوصیات گرنت

ف
این گرنت به پژوهشگروابسته به دانشگاه ( رسمی
1

گرنت اولین
پروپوزال
ارسالی

پیمانی ) که تاکنون هیچ قرارداد طرح پژوهشی با

-1پروپوزال را در پژوهشیار

یک پروپوزال تاسقف  110/000/000ریال

معاونت پژوهشی منعقد نکرده و برای اولین بار است که

ثبت نماید.
-1نامه معانت پژوهشی محل
خدمت متقاضی که کد طرح در

یک طرح پژوهشی ارائه میدهد  ،تعلق میگیرد .

آن ثبت شده باشد.
-1پروپوزال را در پژوهشیار

گرنت اولین
1

مقاله
منتشرشده

برای پژوهشگروابسته به دانشگاه ( رسمی پیمانی ) که

 -1یک پروپوزال تاسقف

ثبت نماید.

اولین مقاله خود را در سال1016میالدی با نام نویسنده

110/000/000ریال

 -1نامه معاونت پژوهشی محل

اول یا مسئول در یکی از بانک های  ISIیا مدالین
منتشر کرده باشد.

درISIیامدالین

 -1اخذ تایید واحد علم سنجی معاونت
تحقیقات دانشگاه

خدمت متقاضی که کد طرح در
آن ثبت شده باشد.
 -3ارسال کپی صفحه اول
مقاله چاپ شده

به ازای آورندگی تا

3

گرنت ارتباط

پژوهشگران وابسته به دانشگاه

باصنعت

100میلیون تومان از

صنعت (خارج دانشگاه) به دانشگاه تا 11

نامه تائیدیه ازدفترارتباط

درصد ،از  100میلیون تا  100میلیون تومان 10

با صنعت

درصد  ،از  100تا  1میلیارد تومان  1درصد و
بیشتر از  1میلیارد تومان یک میلیارد اول به
روش باال و بقیه  1در درصد .

.1

گرنت
انتشارحداقل6

.1

مقاله طی سال
 ( 1016الزم به

.3

ذکر است
مقاالت استفاده
شده در گرنت 4
مقاله در این
4

.4
.1

گرنت نباید
استفاده شود )
.6

پژوهشگر وابسته به دانشگاه ( رسمی

-1پروپوزال در پژوهشیار ثبت شود.

-1پروپوزال در پژوهشیار ثبت

پیمانی ) باشد.

-1پژوهشگران وابسته به دانشگاه

شود.

انتشار حداقل  6مقاله در سال  1016که در

متقاضی این گرنت موظفند تمامی

-1پژوهشگران

بانک های  ISIیا  Medlineنمایه شده باشد

مقاالت خود را در یک نوبت به این

دانشگاه متقاضی این گرنت

.

مدیریت ارسال نمایند.

موظفند تمامی مقاالت خود را

الزم است تا حداقل  1مقاله از مجموع

-3پر کردن فرم جدول محاسبه

در یک نوبت به این مدیریت

مقاالت ارسالی به عنوان نویسنده اول یا

امتیازات ( قابل دریافت از منوی اطالع

ارسال نمایند.

مسئول ارسال شده باشد .

رسانی محیط کاربران پژوهشیار ) با

-3پر کردن فرم جدول محاسبه

با  affiliationدانشگاه علوم پزشکی

تایید معاونت پژوهشی دانشکده /

امتیازات ( قابل دریافت از منوی

ایران مقاله چاپ شده باشد.

مرکز

اطالع رسانی محیط کاربران

به ازای مقاله ای که فرد ارسال کننده ،

-4ارسال کپی صفحه اول مقاالت

پژوهشیار ) با تایید معاونت

نویسنده اول یا مسئول باشد ( 1.3یک و سه

-1درصورت داشتن  IFکپی مستندات

پژوهشی دانشکده  /مرکز

دهم ) امتیاز تعلق میگیرد .

IF
 -6حداقل یک کلیدواژه مشترک

-4ارسال کپی صفحه اول

 IF %30هر مقاله به امتیاز کل مقاله اضافه
میشود.

.7

چنانچه در مقاله ای نویسنده اول یا مسئول
نباشد  %30 ،امتیاز نویسنده اول یا مسئول
تعلق میگیرد .

.8

در این گرنت هر امتیاز کسب شده دارای
 11/000/000ریال اعتبار میباشد .

.9

وابسته

به

این اعتبار میتواند از طریق یک پروپوزال یا
چند پروپوزال در سقف مبلغ محاسبه شده
اختصاص یابد.

دراین مقاالت باشد

مقاالت
-1درصورت داشتن  IFکپی
مستندات IF

ردی

شرایط احراز

نام گرنت

نحوه اقدام

خصوصیات گرنت

ف
.10

لطفا توجه شود که محقق باید  1امتیاز از
6امتیاز را به عنوان نویسنده اول یا مسئول
کسب کرده باشد.

-1

گرنت
انتشارحداقل 4
مقاله طی سال

1

-1
-3

پژوهشگروابسته به دانشگاه ( رسمی پیمانی )

-1پروپوزال در پژوهشیار ثبت شود.

-1پروپوزال را در پژوهشیار

باشد.

-1پژوهشگران وابسته به دانشگاه متقاضی

ثبت نماید.

انتشارحداکثر4مقاله درسال -1016که

این گرنت موظفند تمامی مقاالت خود را در

 -1نامه معاونت پژوهشی محل

دربانکهایISIیاMedlineنمایه شده باشد .

یک نوبت به این مدیریت ارسال نمایند.

خدمت متقاضی که کد طرح در

الزم است تاحداقل  1مقاله ازمجموع مقاالت ارسالی

-3پر کردن فرم جدول محاسبه امتیازات (

آن ثبت شده باشد ضرورت

قابل دریافت از منوی اطالع رسانی محیط

دارد.

به عنوان نویسنده اولیامسئول ارسال شده باشدبه

دریک الین

ازای مقاله ای که فردارسال کننده،نویسنده

درسال1016

اولیامسئول باشد ( 1.3یک و سه دهم ) امتیازتعلق

( الرم به ذکر
است مقاالت

میگیرد .
-4

IF %30هرمقاله به امتیازکل مقاله اضافه میشود.

-1

چنانچه درمقاله ای نویسنده اول یامسئول نباشد،

استفاده شده در
گرنت  6مقاله
در این گرنت
نباید استفاده
شود )

 %30امتیازنویسنده اول یامسئول تعلق میگیرد .
-6

دراین گرنت هرامتیازکسب شده دارای

کاربران پژوهشیار ) با تایید معاونت پژوهشی
دانشکده  /مرکز
-4ارسال کپی صفحه اول مقاالت
-1درصورت داشتن  IFکپی مستندات IF
 -6حداقل یک کلیدواژه مشترک دراین
مقاالت باشد

11/000/000ریال اعتبارمیباشد .
-7

این اعتبارمیتواندازطریق یک پروپوزال
یاچندپروپوزال درسقف مبلغ محاسبه شده
اختصاص یابد.

لطفاتوجه شودکه محقق باید  1امتیازاز4امتیازرابه عنوان
نویسنده اول یامسئول کسب کرده باشد..

-1پروپوزال را در پژوهشیار
-1

به هر پژوهشگروابسته به دانشگاه ( رسمی
پیمانی ) که قصد انجام طرح مرور نظام مند

گرنت طرح

(  ) Systematic Reviewرا دارد  ،تعلق میگیرد

-1

پس از دریافت طرحهای مربوطه  ،طرح

ثبت نماید.

توسط یک گروه Peer Review

 -1نامه معاونت پژوهشی

میشود .

محل خدمت متقاضی که کد

سقف این گرنت  80/000/000ریال
میباشد  .در صورت نیاز به خرید
مقاالت که متن کامل آنها در کتابخانه

مرور نظام مند

طرح در آن ثبت شده باشد
ضرورت دارد.

های دانشگاه وجود ندارد  ،عالوه بر
سقف فوق هزینه ابتیاع مقاالت مذکور

6

که در پروپوزال ارائه میگردد توسط
گروه ارزیاب بررسی و پس از تصویب
به هزینه گرنت اضافه میشود .
 -3پذیرش گرنت دوم به بعد از این نوع
گرنت منوط به پذیرش یک مقاله از
گرنت تخصیص داده شده قبلی در
نمایه  Cochraneو یا مجالت بانک
های اطالعاتی  ISIیا Medline

میباشد .

7

گرنت

-1

دانشجوی دانشگاه ایران باشد

 -1یک پروپوزال تا سقف 30/000/000ریال

-1پروپوزال را در پژوهشیار

انتشارمقاله

-1

در اولین مقاله چاپ شده از سال  91به بعد

 -1اخذ تایید واحد علم سنجی معاونت

ثبت نماید.

تحقیقات دانشگاه

 -1ارسال مقاله چاپ شده با

دانشجویان با

affiliation

که  affiliationدانشگاه علوم پزشکی
ایران را ذکر کرده باشند

 affiliationدانشگاه علوم

ردی

نام گرنت

شرایط احراز

نحوه اقدام

خصوصیات گرنت

ف
دانشگاه علوم
پزشکی ایران

پزشکی ایران نمایه شده در

 -3حداقل  6ماه از دوران تحصیل دانشجو

بانک هایISI,PUb

باقی مانده باشد.
یک پروپوزال تا سقف 11/000/000ریال برای

8

گرنت

دانشجوی مشغول به تحصیل در دانشگاه

دانشجویان

-1پروپوزال را در پژوهشیار

طرحهای پژوهشی با تصویب شورای

ثبت نماید.

پژوهشی مرکز پژوهشهای دانشجویی یا

 -1ارسال طرح باید با ارسال

طرح های پژوهش در آموزش با تصویب مرکز

صورت جلسه یکی از مراکز

مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ( ) EDC

( مرکز پژوهشهای دانشجویی
یا مرکز توسعه آموزش ) صورت
گیرد.

نوآوری مذکور براساس طرح مصوب دانشگاه
و مراجع علمی معتبر
یک پروپوزال تا سقف  110/000/000ریال به

گرنت
9

نوآوری،اکتشاف
وبومی سازی

عنوان گرنت تعلق می گیرد.

پژوهشگران وابسته به دانشگاه

فن آوری

نوآوری مذکوربراساس طرح
مصوب دانشگاه باشد
 -2ارسال مدارک مربوط به نوآوری
 ،اکتشاف و بومی سازی فن آوری
وثبت اختراع با تائید معاونت
پژوهشی دانشکده یا مرکز .
-3مدارک مربوط به نو آوری ،
اکتشاف و بومی سازی فن آوری با

 affiliationدانشگاه علوم
پزشکی ایران

گرنت مقاالت
باکیفیت
باالدرسال قبلی

به افرادی که مقاالت با کیفیت باال یک پروپوزال
تا سقف  250/000/000ریال به عنوان گرنت

براساس
10

شاخص(در سال
 1011چاپ شده

تمامی پژوهشگران دانشگاه

تعلق می گیرد.

پس ازتاییدواحدعلم
سنجی معاونت تحقیقات
دانشگاه

باشد ودر سال
 1016حداقل 10
ارجاع داشته
باشد
-1

به افرادیکهh-indexباالی  11تا
 10دارندیک پروپوزال تاسقف
310/000/000ریال به عنوان
گرنت تعلق میگیرد.

-1

گرنت به
11

افرادباh-
indexباالی 11

به افرادی کهh-indexباالی  11تا
11دارندیک پروپوزال تاسقف
 600/000/000ریال به عنوان

پژوهشگران وابسته به دانشگاه

گرنت تعلق میگیرد.
-3

به افرادیکهh-indexباالی 16تا
30دارندیک پروپوزال تاسقف
800/000/000ریال به عنوان گرنت
تعلق میگیرد.

-4

مبنی محاسبه h-indexنمایه
نامهscopusخواهد بود.

پس ازتاییدواحدعلم
سنجی معاونت تحقیقات
دانشگاه

ردی

نام گرنت

خصوصیات گرنت

شرایط احراز

ف
-5

در صورتی که در سال گذشته از
این گرنت استفاده شده باشد
بایستی پذیرش مقاله آن گرنت
ارائه و سپس قرار داد جدید
منعقد گردد.

نحوه اقدام

