دستورالعمل اعطای گرنتهای پژوهشی در سال  8931به پژوهشگران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران(شامل اعضای هیات علمی ،کارکنان،
دانشجویان)

توضیحات مهم:
 .1هر مقاله ای فقط در یک گرنت قابل استفاده می باشد.
 .2در صورت تجمیع گرنت ها در یک پروپوزال ،آن پروپوزال داوری علمی و هزینه خواهد شد و در صورت تائید داوران مورد نظر،
تجمیع صورت خواهد پذیرفت.
 .3بند های  2و  3و  4و  5و  7و  8و  11عالوه براعضای هیئت علمی شامل کارکنان دانشگاه هم می باشد.
 .4بند های  6و  11شامل دانشجویان دانشگاه می باشد.
 .5الزم به ذکر استت ننانهه ملل پروپوزال پیشتندادی بیشتتر از سقص م ور گرنت ارسالی باشد مجری ممترم دت تامی
ملل

مابه التفاوت ،می تواند از طریق مشارکت با یکی از دانشکده و یا مراکز تمقیقاتی دانشگاه بعنوان طرح مشترک داخلی

اقدام نماید.
 - .6الزم به یادآوری است ننانهه گرنت مشارکت با یکی از دانشکده و یا مراکز تمقیقاتی دانشگاه باشد در قسمت تامی اعتلار
از ستایر سازماندا  ،نوع تامی اعتلار را مشترک داخلی انتخار نموده و نام موسسه/سازمان تامی کننده اعتلار را نام مرکز یا
دانشتتکده ای که ملل مابه التفاوت را تقلل نموده استتت ذکر نماید .وملل مورد نظر را به ریال در باک

ملل تامی اعتلار از

سوی مرکز هدف دوم وارد نماید.
- .7ارائه نامه معاونت پژوهشتی مرکز هدف دوم ملنی بر تقلل ملل مندر در تامی اعتلار از ستایر سازماندا در آن تلت شده
باشد .الزامی است .
ردیص

شرایط احراز

نام گرنت

نموه اقدام

خ وصیات گرنت

-1پروپوزال را در
پژوهشیار تلت نماید.
ای گرنت به اعضای ممترم هیات علمی که
1

گرنت اولی پروپوزال

تاکنون هیچ قرارداد طرح پژوهشی با معاونت

ارسالی

پژوهشی منعقد نکرده و برای اولی بار است که

-2نامه معانت پژوهشی

یک پروپوزال تاسقص  121/111/111ریال

کد طرح در آن تلت شده
باشد.

یک طرح پژوهشی ارائه میدهد  ،تعلق می گیرد .

.1
.2

گرنت مقاالت بی المللی
طی سال 2118
2

.4

 .3داوری علمی

برای پژوهشگران وابسته به

-1پروپوزال را در

دانشگاه

پژوهشیار تلت نماید.

مقاله حداقل یک نویسنده با

به ازاء هر مقاله ملل  111.111.111ریال

آدرس خار از کشور داشته

در قالب یک پروپوزال

باشد.
.3

ممل خدمت متقاضی که

مقاله scimago ( Q1

-2مقاله باید به تائید
معاون پژوهشی دانشکده
 /مرکز مربوطه رسیده
شود.
-3پ

از تائید واحد علم

)باشد(.بر اساس زمان ارزشیابی

سنجی معاونت تمقیقات

مقاله توسط واحد علم سنجی)

دانشگاه

درخواست کننده گرنت نویسنده
مسئول ،یانویسنده اول با آدرس
دانشگاه علوم پزشکی ایران
باشد.

ردیص

نام گرنت
گرنت ارتلاط باصنعت

شرایط احراز

نموه اقدام

خ وصیات گرنت
-1به ازای آورندگی تا 111میلیون تومان از

پژوهشگران وابسته به دانشگاه

3

صنعت (خار

دانشگاه) به دانشگاه تا 15

-1پروپوزال در پژوهشیار

درصد ،از  111میلیون تا  511میلیون تومان 11

تلت شود

درصد  ،از  511تا  1میلیارد تومان  5درصد و

 -2نامه تائیدیه از دفتر

بیشتر از  1میلیارد تومان یک میلیارد اول به

ارتلاط با صنعت

روش باال و بقیه  1درصد .
.1

پژوهشگر وابسته به دانشگاه باشد.

.2

انتشار حداقل  6مقاله در سال  2118که در
بانک های ISI , Pub Medیا
 Medlineویا  scopusنمایه شده باشد
.

گرنت انتشارحداقل6

.3

یک الی در سال  2118باشند.

مقاله طی سال 2118

.4

(در ای گرنت بایستی

.5

مقاالت ارسالی به عنوان نویسنده اول یا

-3پر کردن فرم دول مماسله

مقاالت خود را در یک

با  Affiliationدانشگاه علوم پزشکی
به ازای مقاله ای که فرد ارسال کننده ،
سه دهم ) امتیاز تعلق می گیرد

4

 IF %31هر مقاله به امتیاز کل مقاله
اضافه می شود.

.8

ننانهه در مقاله ای نویسنده اول یا

رسانی ممیط کاربران پژوهشیار ) با

ارسال نمایند.

تایید معاونت پژوهشی دانشکده /

-3پر کردن فرم

مرکز

مماسله امتیازات ( قابل

-4ارسال کپی صفمه اول مقاالت(

دریافت از منوی اطالع

الزم به ذکر است که  letterو

رسانی ممیط کاربران

 Case Reportمورد قبول نمی
باشد).

پژوهشیار ) با تایید

در ای گرنت هر امتیاز کسب شده دارای

دول

پژوهشی

دانشکده  /مرکز
-4ارسال کپی صفمه اول
-5درصورت داشت

ای اعتلار میتواند از طریق یک پروپوزال

IF

کپی مستندات IF

یا نند پروپوزال در سقص ملل مماسله

 4-6مقاله در یک الی

شده اخت اص یابد.
.11

معاونت

مدیریت

مقاالت

 35/111/111ریال اعتلار می باشد .
.11

موظفند

امتیازات ( قابل دریافت از منوی اطالع

مستندات IF

یا مسئول تعلق می گیرد .

تمامی

نوبت به ای

-5درصورت داشت  IFکپی

مسئول نلاشد  %31 ،امتیاز نویسنده اول
.9

مقاالت خود را در یک نوبت به ای

دانشگاه متقاضی ای

الزم است تا حداقل  2مقاله از مجموع

نویسنده اول یا مسئول باشد ( 1.3یک و
.7

متقاضی ای گرنت موظفند تمامی

-2پژوهشگران وابسته به

مدیریت ارسال نمایند.

ایران مقاله ناپ شده باشد.
.6

-2پژوهشگران وابسته به دانشگاه

تلت شود.

گرنت

مسئول ارسال شده باشد .

حداقل  4مقاله در یک
الی در سال  2118باشند)

در ای گرنت بایستی حداقل  4مقاله در

-1پروپوزال در پژوهشیار تلت شود.

-1پروپوزال در پژوهشیار

از تائید واحد علم

لطفا تو ه شود که ممقق باید  2امتیاز از

پ

6امتیاز را به عنوان نویسنده اول یا مسئول

سنجی معاونت تمقیقات

کسب کرده باشد.
-1

پ

از دریافت طرحدای مربوطه  ،طرح

توسط یک گروه  Peer Reviewمیشود .

به هر پژوهشگروابسته به دانشگاه که ق د انجام

-2

 .در صورت نیاز به خرید مقاالت که مت

طرح مرور نظام مند ( Systematic

گرنت طرح مرور نظام
5

سقص ای گرنت  121/111/111ریال میلاشد
کامل آندا در کتابخانه های دانشگاه و ود

 ) Reviewرا دارد ،تعلق می گیرد.

ندارد  ،عالوه بر سقص فوق هزینه ابتیاع
مقاالت مذکور که در پروپوزال ارائه

مند

میگردد توسط گروه ارزیار بررسی و پ
از ت ویب به هزینه گرنت اضافه میشود .

-3

پذیرش گرنت دوم به بعد از ای نوع گرنت
منوط به پذیرش یک مقاله از گرنت
تخ یص داده شده قللی در نمایه
 Cochraneو یا مجالت بانک های
اطالعاتی ISI , Pub Medیا
 Medlineویا scopusمیلاشد .

-1پروپوزال را در
پژوهشیار تلت نماید.
 .2داوری علمی

ردیص

نام گرنت

گرنت انتشارمقاله
دانشجویان با
6

 Affiliationکمیته
تمقیقات دانشجویی
Student Research
Committee/ Iran University
of Medical Sciences, Tehran ,
Iran

شرایط احراز

نموه اقدام

خ وصیات گرنت

-1

دانشجوی دانشگاه ایران باشد

-1یک پروپوزال تا سقص 51/111/111ریال

-1پروپوزال را در

-2

در اولی مقاله ناپ شده از سال 96
به بعد که  Affiliationکمیته

 -2اخذ تایید واحد علم سنجی معاونت

پژوهشیار تلت نماید.

تمقیقات دانشگاه

 -2ارسال مقاله ناپ

تمقیقات دانشجویی

-3دانشجونویسنده اول باشد

Student Research Committee/
Iran University of Medical
Sciences, Tehran , Iran
را ذکر کرده باشند

شده با Affiliation
دانشگاه علوم پزشکی
ایران نمایه شده در بانک
هایISI,PUb
scopus،

 -3حداقل  6ماه از دوران تم یل

-3طرح موردنظر،پایان

دانشجو باقی مانده باشد.

نامه نلاشد

گرنت مقاالت باکیفیت
باالدرسال قللی براساس

1

شاخص(در سال 2118
7

ناپ شده باشد وتا سال
 2119حداقل  11ار اع

پژوهشگران وابسته به دانشگاه

-پروپوزال

-1به افرادی که مقاالت با کیفیت باال یک
پروپوزال تا سقف  050/000/000ریال به عنوان

-2پ

گرنت تعلق می گیرد.

سنجی معاونت تمقیقات

-2گرنت مزبوربه نویسنده اول یانویسنده
مسئولتعلق می گیرد

داشته باشد(به نویسنده

در

مسئول یانویسنده اول

پژوهشیار تلت شود.
ازتاییدواحدعلم
دانشگاه
 -3بدون خوداستنادی

تعلق می گیرد)
-1

به افرادیکهh-indexباالی  15تا
 21دارندیک پروپوزال تاسقص
351/111/111ریال به عنوان
گرنت تعلق می گیرد.

-2

به افرادی کهh-indexباالی  21تا
25دارندیک پروپوزال تاسقص
 611/111/111ریال به عنوان
گرنت تعلق میگیرد.

گرنت به افرادباh-
8

indexباالی 15

-0
پژوهشگران وابسته به دانشگاه

-1پروپوزال
پژوهشیار تلت شود.

به افرادیکهh-indexباالی 26تا

-2پ

31دارندیک پروپوزال تاسقص

سنجی معاونت تمقیقات

811/111/111ریال به عنوان
گرنت تعلق می گیرد.
-4

در

ازتاییدواحدعلم
دانشگاه

-3بدون خود استنادی

مبنی محاسبه h-indexنمایه
نامهscopusخواهد بود.

-5

در صورتی که در سال گذشته از
ای گرنت استفاده شده باشد
بایستی پذیرش مقاله آن گرنت
ارائه و سپ

قرار داد دید

منعقد گردد.

9

گرنت متقاضی دوره پسا
دکتری

مطابق دستورالعمل برگزاری دوره پسا دکتری
پژوهشی مندر درسایت ذیل
http://rcco.iums.ac.ir

 -1پروپوزال تاسقص 211/111/111ریال
-2اخذ تاییدیه از مدیریت هماهنگی مراکز
تمقیقاتی

-1پروپوزال در پژوهشیار
تلت شود.
 -2تاییدیه از مدیریت
هماهنگی
تمقیقاتی

مراکز

ردیص

نام گرنت

خ وصیات گرنت

شرایط احراز

نموه اقدام
-1تلت پروپوزال توسط

پروپوزال تاسقص  111/111/111ریال درمقطع

گرنت به نفرات اول
11

کشوری در آزمون های
ورودی کارشناسی ارشد و
دکتری تخ

ی ( )PhD

نفرات اول کشوری هر رشته که در دانشگاه علوم
پزشکی ایران در مقطع  PhDپذیرفته

شوند(.در بازه زمانی مدر  97تا پایان مدر

دانشجو
تلت شود.
-2کارنامه

کارشناسی ارشد

در پژوهشیار
قلولی

در

آزمون که به تایید معاون
پروپوزال تاسقص  211/111/111ریال درمقطع

آموزشی

دانشکده

مربوطه رسیده باشد.

)98

-3مجری دوم ازاعضای

PhD

هیئت علمی باشد

 -1پروپوزال تاسقص  1/111/111/111ریال

گرنت سرآمدان علمی
11

کشور و دریافت کنندگان
وایز و شنواره
خوارزمی و رازی

-2ارائه معرفی نامه از فدراسیون سرآمدان
پژوهشگران وابسته به دانشگاه

علمی ایران
-3درخ وص
مربوطه

شنواره

ها ارائه گواهی

پروپوزال در پژوهشیار
تلت شود.

