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 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  پژوهشی)گرنت( اعتبارتخصیصینحوهدستورالعمل

 مصوب شورای پژوهشی دانشگاه 

 
هزینه وهدفمندپژوهشیفعالیتهايانجامبهدانشگاهاعضاي هیأت علمی و محققانترغیبوتشویقمنظوربهآیین نامهاین

استشدهتدوینپژوهشیاعتبارات بهینهکرد

 اهداف -ماده

اعتباراتو مدیریت صحیحپژوهشیاعتبارنمودنهدفمند .-

کشورپژوهشیمشکالترفعبهکمک .-

شرایطآوردنفراهموپژوهشیفعالیتهايبهترچههرانجامبهدانشگاهعلمیهیأت اعضايتشویقوترغیب .-

دانشگاههايبرنامهواهدافتحققمناسب براي

در دانشگاهعلمیاعضاي هیأتمناسبتشویقوپشتیبانیمنظوربهسالمهايرقابتایجادوعلمیگذاريارزش .-

پژوهشیفعالیتهاي

فعالیتهايارتقاءجهتدرپژوهشیمالیمنابعازبهینهاستفادهواعضاي هیأت علمیوريبهرهمیزانافزایش .-

پژوهشی دانشگاه

دانشگاه درپژوهشیتفکرتقویتوحفظواعضاي هیأت علمیهدفمندپژوهشیهايفعالیتماندنپایداربهکمک .-

مشاورهتحتدانشجویانواعضاي هیأت علمیپژوهشیجاريهايفعالیتتسهیل .-

دانشگاهازخارجهايسازمانومراکزباعلمیهیأت اعضايهمکاريتسهیل .-

فناوريوعلمتولیدبهدانشگاههیأت علمیاعضايتشویقوحمایتهدایت، .-

پژوهشیهايفعالیتاجرايروندتسریعمنظوربهالزمتسهیالتایجاد .-

دانشگاهدرمحوريپژوهشرویکردتحققبهکمک .-

 افرادعلمیسوابقوظرفیتهابراساسدانشگاهپژوهشیاعتباراتتوزیعدرعدالترعایت .-

تعاریف -ماده

پژوهشیاعتبار .-

سالیکپژوهشیعملکردازشدهکسبامتیازهايبر اساسودستورالعملاینموجببهکهاستمالیاعتباري .-

زمینه انجامدرتاگیردمیقراروياختیاردردانشگاهپژوهشیاعتباراتمیزانبهتوجهباوعلمیهیأت  عضوقبل

کند. هزینهمربوطضوابطوقوانینرعایتباپژوهشیهايفعالیت

پژوهشیعلمی وآثارارزیابیکمیته .-
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واحدمسئولو کارشناس یواحد علم سنجمسئول پژوهشی،امورمدیرآوري،فنوتحقیقاتمعاونازمتشکليکمیته

مندرجضوابطبراساسراهیأت علمیاعضايپژوهشیعلمی،آثارارزیابیمسئولیت يو فناور قاتیمعاونت تحقهاي طرح

دارندبر عهدهدستورالعملایندر

  دستورالعملاینمشمولافرادماده

 علوم پزشکی سبزواردانشگاهدرشاغلپیمانی و طرحی و کارکنانقراردادي،قطعی(،و)آزمایشیرسمیهیأت علمیاعضاي

 اجرانحوهواجراییمقررات - ماده 

میزان کهیابدمیتخصیصپژوهشیفعالیتهايبراياعتبارعنوانبهدانشگاهپژوهشیاعتباراتازبخشیسالهردر .-

تصویب هیأتبهدانشگاهتفصیلیبودجهدرتصویبودرجضمنوپیشنهاددانشگاهپژوهشیشورايتوسطآنریالی

باشددانشگاهپژوهشیاعتباراتدرصدازکمترنبایدشدهیادمبلغرسد.مینیزرئیسه

پژوهشیدر شورايآنتصویبو داوريپروپوزال،ارسالوتهیهاعتبار،پرداختبرايشرط الزم .-

معاونت يحوزهشدهمشخصماموریتهايباهمسوطرحهايبااولویتاستبدیهیدانشگاه و اخذ کد اخالق است.

بودخواهددانشگاهفناوريوتحقیقات

است آیین نامه گرنت و فراخوان جذب گرنت و فرم تقاضاي درخواست گرنت  را موظفآوريفنوتحقیقاتمعاونت .-

ماه در پرتال معاونت تحقیقات و فناوري قرار دهد . فروردینتا پایان 

توانند فرم درخواست گرنت را تکمیل نموده و به همراه مستندات به  افراد متقاضی و واجد شرایط دریافت گرنت می .-

دمراکز ذیل ارسال نماین

نمایند تحویلاعضاي محترم هیات علمی دانشگاه مدارک را به شوراي پژوهشی دانشکده مربوطه  -

 .نمایند تحویل معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه به را مدارکسایر متقاضیان  -

واحددرخواست متقاضی و تایید بروسالهرماهاردیبهشتپایانتااستموظفآوريفنوتحقیقاتمعاونت .-

ونمایدابالغهاو به دانشکدهمحاسبهراهیأت علمی متقاضی دریافت گرنتعضوهرپژوهشیاعتبارمیزانارزشیابی،

.دهدقراردانشگاهفناوريوتحقیقاتمعاونترتالپبه تفکیک دانشکده دراسامی افراد مشمول دریافت گرنت 

 اي مرتبه له در مجالت سرآمد، ارتقاي مقاالت با کیفیت سال قبل، انتشار مقا"در خصوص گرنتهاي  .-

تاییدیه واحد علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوري الزامی است.

ارسالی پژوهشیسوابقمبنايبردانشگاهپژوهشیدر معاونتعلمی متقاضی گرنتعضو هیأتهرپژوهشیاعتبار .-

بهمربوطنمایدمیاعطاءويبه)جاري(سالطیراگذشتهسالدرشدهاخذامتیازاتمیانگینومحاسبه گردیده

نمی شود.منتقلبعدسالبههیچ وجهبهمقررموعددرپروپوزالارایهعدمصورتدروبودهسالهمان

مصوبسال،همانپایانتاشوند )گرچهارائهدانشگاهپژوهشیمعاونتبهسالهرپایانتاکهتحقیقاتیهايطرحکلیه .-

نمودخواهنداستفادهقراردادطرفمجريسالهمانپژوهشیاعتبارازباشند(نگردیدهدانشگاهپژوهشیشوراي 



3 
 

مجالت علمی پژوهشی که شده درنمایهمقالهیکحداقلپذیرشارائهبا،مربوطامتیازاتمحاسبهجهتالزمشرط .-

آنهادردانشگاه آدرسمی گیرند که قرارنظرمدامتیازمحاسبهدربدیهی است مستنداتیمی باشدسال اخیر طی 

 باشدکردهکسبراآنهابهمربوطامتیازسالیانهارزشیابیدردانشگاهو یاباشدشدهدرجصحیحبصورت

سال از تاریخ دریافت گرنت، مقاله چاپ شده مربوط به طرح را به  عضوهیات علمی موظف است ظرف حداکثر  .-

دهد. در غیر این صورت با ارائه مستندات قابل قبول به شوراي پژوهشی دانشگاه این زمان با معاونت پژوهشی تحویل 

صالحدید شوراي مذکور قابل افزایش خواهد بود.

تعهدات را به معاونت تحقیقات و فناوري  *تبصره: در مواردي که کار پژوهشی متوقف گردد و یا پژوهشگر به هر دلیلی نتواند

ه ارائ گیري، تصمیم و بررسی است دالیل خود را همراه با مستندات کتبا به شوراي پژوهشی دانشگاه جهتارائه دهد موظف 

 نماید. 

در خصوص افرادي که به هر دلیل قبل از پایان زمان انجام تعهدات پژوهشی خود، از دانشگاه خارج شوند یا به همکاري .  -

اي هیات علمی دانشگاه مسئولیت اجرایی طرح مذکور را بعهده گیرند. در غیر این الزم است یکی از اعض با دانشگاه خاتمه دهند،

شود .سفته امانی آنها در معاونت تحقیقات به اجرا گذاشته میصورت، 

  تخصیص گرنت به پژوهشگران، منوط به ثبت پروپوزال توسط پژوهشگر )مجري( در سامانه پژوهان با ذکر نوع گرنت

وزال در شوراي پژوهشی دانشکده/ مرکز تحقیقاتی و پس از آن ارسال پروپوزال تایید شده به همراه درخواستی، تایید پروپ

مستندات به معاونت تحقیقات و فناوري براي تایید است.

 اي شاخص در خصوص گرنتهاي افزایش سه رتیهH-index گرنت انتشار مقاالت در مجالت سرآمد، گرنت اعضاي هیات ،

به مقاله باال تایید واحد علم سنجی دانشگاه مورد نیاز است. علمی داراي استناد

  در مواردي که این آیین نامه داراي ابهام باشد بر اساس سایر مصوبات و مقررات پژوهشی جاري دانشگاه و تصمیم شوراي

پژوهشی دانشگاه تصمیم گیري خواهد شد.

 

 انواع گرنتهای پژوهشی – ماده 

 پژوهشیگرنت بر اساس بروندادهاي  .1

 گرنت اولین پروپوزال ارسالی .2

 ISI ،PubMedگرنت اولین مقاله منتشر شده در  .3

 مند/متاآنالیزگرنت طرح مرور نظام .4

 گرنت مقاالت با کیفیت سال قبل .5

 گرنت انتشار مقاله در مجالت سرآمد .6

 باال (Citation/paper)گرنت اعضاي هیئت علمی داراي استناد به ازاي هر مقاله  .7

 H-indexاي گرنت افزایش سه رتبه .8

 گرنت ارتباط با صنعت .9

گرنت جذب بودجه از خارج از دانشگاه .11
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 نام گرنت
گروه 

 هدف
 نحوه اقدام ویژگی های گرنت شرایط دریافت

گرنت بروندادهاي  1

 پژوهشی

 

 

 همه

 پژوهشگران

 دانشگاه

براي این منظور، امتیاز بروندادهاي پژوهشی 

طبق خوداظهاري عضو هیات علمی و تایید 

شوراي پژوهشی دانشکده، محاسبه می گردد. 

فرمول محاسبه اعتبار پژوهشی عبارت است 

 از 

تومان×) امتیاز محاسبه شده

 اعتبار پژوهشی =

 

  جزئیات نحوه امتیاز دهی و انواع

بروندادهاي مورد قبول در 

 آمده است. 1 پیوست 

  شرط محاسبه امتیازات، داشتن

پژوهشی در  -یک مقاله علمی

 سال گذشته است.

 درج آیین نامه در پرتال معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه .1 -

 تحقیقات و فناوري دانشگاهدرج فراخوان جذب گرنت در پرتال معاونت  .2

 تکمیل فرم محاسبه امتیازات بروندادهاي پژوهشی توسط متقاضی  .3

 پیوست مستندات شامل صفحه اول مقاالت چاپ شده و ... .4

ی اسامتایید امتیازات و مبلغ گرنت توسط معاونت تحقیقات و فناوري و درج  .5

ا ک دانشکده هدر پرتال معاونت تحقیقات و فناوري به تفکیافراد واجد شرایط 

 و ابالغ به دانشکده ها

استعالم تطابق مبالغ پروپوزالها با مبلغ گرنت محقق یا مبلغ باقی مانده گرنت  .6

محقق توسط شوراي پژوهشی دانشکده از واحد طرحهاي معاونت تحقیقات و 

 فناوري

تصویب پروپوزال در شوراي پژوهشی دانشکده و ارسال آن براي معاونت  .7

 تحقیقات و فناوري

گرنت اولین پروپوزال   2

 ارسالی

 

 همه

 پژوهشگران

 دانشگاه

براي اعضاي هیأت علمی که سابقه حضور 

کمتر از یک سال در دانشگاه علوم پزشکی 

تاکنون هیچ قرارداد طرح پژوهشی داشته و 

)چه در دوران قبل یا بعد از هیئت علمی 

در دانشگاه منعقد نکرده و براي اولین (شدن

دهد طرح پژوهشی ارائه می بار است که یک

 . دگیرتعلق می

  مهلت استفاده از این گرنت، دو

سال از تاریخ اولین حکم هیات 

علمی میباشد و قابل تمدید 

 نیست

 یک پروپوزال تا سقف 

 میلیون ریال 

 

گرنت اولین پروپوزالی  "ثبت پروپوزال در سامانه پژوهان با عنوان  .1

 "ارسالی

تایید پروپوزال در شوراي پژوهشی دانشکده/ مرکز و ارسال آن براي  .2

 معاونت تحقیقات و فناوري

ارسال پروپوزال توسط شوراي پژوهشی دانشکده/مرکز به معاونت  .3

 فناوري تحقیقات و



5 
 

  براي اعضاي هیات علمی ضریب

K  یا طرحی، که متقاضی

گرنت  Welcomeاستفاده از 

 در باشند، مشروط بر اینکه می

 هب ایشان ارسالی پروپوزال اولین

 اعضاي از یکی تحقیقات معاونت

 رسمی یا پیمانی علمی هیات

 مسئول مجري عنوان به دانشگاه

. باشد داشته همکاري طرح در

 بعدي هاي پروپوزال در همچنین

 ایشان همکاري توقف صورت در

 اعضاي از دیگري فرد دانشگاه، با

 کار ادامه مسئولیت علمی هیات

  .گیرند بعهده را

گرنت اولین مقاله منتشر  3

 ISI ،PubMedشده در 

 

همه 

پژوهشگران 

 دانشگاه

این گرنت مختص اعضاي محترم هیئت 

 علمی و پرسنل رسمی و پیمانی دانشگاه است

مقاله مورد نظر باید اولین مقاله شخص  

 و از سال بودهبعنوان نویسنده اول یا مسوول 

)با  به بعد به چاپ رسیده باشد 

 افلیشن دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(

 

یک پروپوزال تا سقف 

 میلیون  ریال 

 

گرنت اولین مقاله منتشر  "ثبت پروپوزال در سامانه پژوهان با عنوان  .1

 "ISI ،PubMedشده در 

 پیوست مستندات شامل صفحه اول مقاالت چاپ شده و ... .2

 تایید پروپوزال در شوراي پژوهشی دانشکده/ مرکز .3

ارسال پروپوزال توسط شوراي پژوهشی دانشکده/مرکز به معاونت  .4

  تحقیقات و فناوري به همراه کد طرح و صفحه اول مقاله منتشر شده

مند/ گرنت طرح مرور نظام 4

 متاآنالیز

 

 

 همه

 پژوهشگران

 دانشگاه

این گرنت مختص آن دسته از اعضاي محترم 

هیئت علمی دانشگاه است که حداقل یک 

تحقیقاتی خاتمه یافته با انتشار نتایج در طرح 

داشته  PubMed یا ISI یکی از نمایه هاي

اند و قصد انجام یک طرح مرور نظام مند را 

 . دارند

یک پروپوزال تا سقف 

 میلیون  ریال 

 

 "مندگرنت طرح مرور نظام "ثبت پروپوزال در سامانه پژوهان با عنوان  .1

 تایید پروپوزال در شوراي پژوهشی دانشکده/ مرکز .2

ارسال پروپوزال توسط شوراي پژوهشی دانشکده/مرکز به معاونت تحقیقات و  .3

 فناوري به همراه کد طرح 
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  هر مجري همزمان حداکثر دو

گرنت طرح مرور نظام مند در 

 . تواند داشته باشدحال اجرا می

  پذیرش گرنت جدید منوط به

 مندمرور نظام انتشار نتیجه طرح

قبلی در یکی از مجالت نمایه 

یا  Medline یا ISI شده در

Cochrane  باشدمی . 

گرنت مقاالت با کیفیت  5

 سال قبل

 

همه 

پژوهشگران 

 دانشگاه

این گرنت مختص آن دسته از اعضاي 

محترم هیئت علمی و پرسنل رسمی و 

پیمانی دانشگاه است که در سال 

دانشگاه  affiliationداراي مقاله با 2117

علوم پزشکی سبزوار باشند که در سال 

منتشر شده باشد و تا پایان سال  2117

مورد  Scopusبار در  11حداقل  2117

 استناد قرار گرفته باشد.

  در میزان استنادها موارد خود

 استنادي حذف می گردد.

  فرد باید نویسنده اول یا مسئول

 مقاله باشد.

تا یک یا دو پروپوزال 

 میلیون ریال71سقف 
 " گرنت مقاالت با کیفیت "ثبت پروپوزال در سامانه پژوهان با عنوان  .1

 تایید پروپوزال توسط واحد علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوري .2

 تایید پروپوزال در شوراي پژوهشی دانشکده/ مرکز .3

ارسال پروپوزال توسط شوراي پژوهشی دانشکده/مرکز به معاونت  .4

 فناوري به همراه کد طرحتحقیقات و 

گرنت انتشار مقاله در  6

 مجالت سرآمد

) 

همه 

پژوهشگران 

 دانشگاه

این گرنت به نویسنده اول یا مسئول مقاالت 

با ذکر  Q1چاپ شده در اول مجالت 

Affiliation  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 پایگاه SJRشود )مالک پرداخت می

Scopus  ( 
 

یک پروپوزال تا سقف 

 میلیون ریال 71
گرنت انتشار مقاله در مجالت  "ثبت پروپوزال در سامانه پژوهان با عنوان  .1

 "سرآمد

 تایید پروپوزال توسط واحد علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوري .2

 تایید پروپوزال در شوراي پژوهشی دانشکده/ مرکز  .3

ارسال پروپوزال توسط شوراي پژوهشی دانشکده/مرکز به معاونت تحقیقات و  .4

 فناوري به همراه کد طرح 

5.  



7 
 

اي گرنت افزایش سه رتبه 7

H-index 
 

همه 

پژوهشگران 

 دانشگاه

این گرنت به آن دسته از اعضاي هیات علمی 

آنها تا  indexHرسمی و پیمانی دانشگاه که 

ابتدای  indexHنمره نسبت به  2آخر دي ماه، 

سال قبل بیشتر شده باشد تعلق 

و سامانه  Scopus)مالک پایگاه  گیردمی

علم سنجی وزارت بهداشت است(، این مورد 

 هر سال محاسبه شود

یک تا دو پروپوزال تا 

 سقف 

 میلیون ریال 71

-Hای گرنت افزایش سه رتبه "ثبت پروپوزال در سامانه پژوهان با عنوان  .1

index " 

 پروپوزال توسط واحد علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوريتایید  .2

 تایید پروپوزال در شوراي پژوهشی دانشکده/ مرکز  .3

ارسال پروپوزال توسط شوراي پژوهشی دانشکده/مرکز به معاونت تحقیقات و  .4

 فناوري به همراه کد طرح 

 تایید پروپوزال توسط واحد علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوري .5

گرنت اعضاي هیئت  8

علمی داراي استناد به 

ازاي هر مقاله 

(Citation/paper) 
 باال

 

همه 

پژوهشگران 

 دانشگاه

اعضاي محترم هیئت علمی و پرسنل رسمی 

و پیمانی دانشگاه که متوسط تعداد استنادات 

به ازاي مقاله آنها براساس بانک اطالعاتی 

Scopus باشد )این شاخص با  11، حداقل

استنادات بر کل تعداد مقاالت تقسیم کل 

 قابل احتساب است(.

 

 یک پروپوزال تا سقف 

 میلیون ریال71
گرنت اعضای هیئت علمی  "ثبت پروپوزال در سامانه پژوهان با عنوان  .1

 " باال (Citation/paper)دارای استناد به ازای هر مقاله 

 تایید پروپوزال توسط واحد علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوري .2

 تایید پروپوزال در شوراي پژوهشی دانشکده/ مرکز  .3

ارسال پروپوزال توسط شوراي پژوهشی دانشکده/مرکز به معاونت تحقیقات و  .4

 فناوري به همراه کد طرح 

5.  

 گرنت ارتباط با صنعت 9

 

همه 

پژوهشگران 

 دانشگاه

این گرنت متخص آن دسته از پژوهشگرانی 

است که از منابع خارج از دانشگاه علوم 

پزشکی سبزوار، وزارت بهداشت، معاونت 

فناوري ریاست جمهوري، صندوق -علمی

حمایت از پژوهشگران و فناوران، موفق به 

 جذب گرنت شوند. 

مالک اعطاي این گرنت، خاتمه مدت انجام 

تعهدات توسط گرنت قرارداد و تایید انجام 

دهنده خواهد بود و براي هر قرارداد جداگانه 

 پرداخت خواهد شد.

گرنت جذب شده  11%

 توسط سایر منابع

 "گرنت ارتباط با صنعت "ثبت پروپوزال در سامانه پژوهان با عنوان  .1

 نامه تاییدیه از دفتر ارتباط با صنعت .2

 ه گرنتیک نسخه از پروپوزال تاییدشده توسط سازمان اعطاکنند .3

 تایید پروپوزال در شوراي پژوهشی دانشکده/ مرکز  .4

ارسال پروپوزال توسط شوراي پژوهشی دانشکده/مرکز به معاونت تحقیقات و فناوري 

 به همراه کد طرح به همراه مستندات

گرنت جذب بودجه از   11

 خارج از دانشگاه

همه 

 پژوهشگران

بر اساس مصوبه هیات رئیسه و شوراي 

پژوهشی دانشگاه در صورتی که هر کدام از 

درصد هزینه  51معادل 

مصوب شده در مرکز 

 "گرنت جذب بودجه از خارج از دانشگاه  "ثبت پروپوزال با عنوان  .1

 یک نسخه از پروپوزال تاییدشده توسط سازمان اعطاکننده بودجه .2

 تایید پروپوزال در شوراي پژوهشی دانشکده/ مرکز  .3
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اعضاي محترم هیات علمی طرح پژوهشی   

در مراکز حمایتی پژوهشگران داخل 

کشور)صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست 

و یا موسسه علمی   (INSFجمهوري )

 سایر (، وNIMADتحقیقات علوم پزشکی )

 فناوري و علمی عاونتم به وابسته ستادهاي

جمهوري، وزارت بهداشت و وزارت  ریاست

علوم و تحقیقات، ... ( و همچنین خارج از 

 کشور مصوب نمایند 

 

مربوطه را )تا سقف سی 

میلیون تومان( مورد 

حمایت مالی قرار می 

 دهد

مبلغ  %51: 1تبصره 

فوق به عنوان گرنت با 

به  % 51انجام تعهدات و 

شکل کمک مالی خواهد 

 بود.

: مالک اعطاي 2تبصره 

کمک مالی، خاتمه مدت 

انجام قرارداد و تایید 

انجام تعهدات توسط 

 دانشگاه خواهد بود.

: انجام تعهدات 3تبصره 

براي گرنت در نظر 

گرفته شده مطابق 

قراردادهاي پژوهشی 

دانشگاه و آیین نامه هاي 

براي طرح مالی دانشگاه 

هاي پژوهشی خواهد 

 بود.

 

ري ات و فناوارسال پروپوزال توسط شوراي پژوهشی دانشکده/مرکز به معاونت تحقیق

 به همراه کد طرح به همراه مستندات
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میلیون  5گرنت به مبلغ  welcomeمبلغ گرنت پایه براي تمامی اعضاي هیات علمی )به جز اعضاي هیات علمی جدید که شامل 

 میلیون تومان است. 2تومان می شوند (، 

امتیاز ) براي اعضاي هیات علمی جدید به مبلغ محاسبه شده توسط فرمول:   welcomeمبلغ گرنت پایه براي مشمولین و گرنت 

 = اعتبار پژوهشی ؛ اضافه می گردد.A+ (300/000 تومان×محاسبه شده

 نوع گرنت استفاده نماید. 3هر پژوهشگر می تواند حداکثر از محل 

 

 گرنت بر اساس بروندادهای پژوهشی .1

که در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مشغول به و کارکنان  این گرنت کلیه اعضاي هیات علمی )رسمی، آزمایشی، پیمانی و طرحی( 

گیرد. براي این منظور، امتیاز بروندادهاي پژوهشی طبق خوداظهاري عضو هیات علمی و تایید شوراي می بر خدمت هستند، را در

 پژوهشی دانشکده، محاسبه می گردد. فرمول محاسبه اعتبار پژوهشی عبارت است از 

 = اعتبار پژوهشیتومان×) امتیاز محاسبه شده

 الف: نحوه محاسبه امتیاز

اساس ایندکس مجالت به شرح جدول ذیل خواهد بود.امتیاز دهی بر 

امتیاز مقاله بر اساس ایندکس نوع مجله

 

   ایندکس شده در نمایه نامه های

  ایندکس شده در نمایه نامه

 سایر ایندکس ها

 برايوگرفتهتعلقمقالهکاملامتیاز)به شرط اینکه تنها نویسنده ي دانشگاه باشد( مقالهاولیامسئولنویسندگانازیکهربه

شدخواهدمحاسبهمقالهامتیازارتقاءجدولاساسبرنویسندگانسایر
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جدول توزیع امتیاز برای فعالیتهای پژوهشی مشترک

 

 

 باشند میدانشگاهازخارجآنو اولمسئولنویسندگانکهاستايمقالهنویسندگانازدانشگاههیأت علمیعضوصورتیکهدر

هیأت علمی از  اعضاازنفریکازبیشمشارکتصورت)درگیردمیتعلقدانشگاههیأت علمیعضوبهمقالهدرصد امتیاز 

میشود(.جدول ارتقاء جهت کسب امتیازات استفاده

 در،دهم(چهار) یک ممیز /در و نمایه درشدهنمایهمجالتدرشدهمنتشرمروريمقاالتامتیاز 

میگردد.ضرب /در هانمایهدرو /ضریبدر

 ضرب می در  مقاالت امتیاز ./

گردد

 سردبیر بهنامهو/درموردهاسريومورديگزارشمقاالتامتیاز 

گردد.میضرب/ 

 در پایگاهکههاکنگرهوهاهمایشمقاالتبهWeb of Science/Scopus   ،گیرد. امتیاز تعلق می 5/1نمایه شده باشند

آئین نامه تبصره های مربوط به ماده ی 

میشود اضافهامتیازات ويبهبرتقسیم ارجاعاتتعداد"همچنین ومحقق عددي میزانبه:تبصره

 )استخراج شده از پایگاه اسکوپوس(

بهامتیاز اند،  به کتاب یا فصلی از کتاب که با افلیشن دانشگاه در پایگاه اسکوپوس نمایه شدهارجاعموردهرازايبه:تبصره

 میگردد.اضافهامتیازات وي

ضریب باتحقیقاتی مصوب دانشگاه( باشدهايطرحاجرايوپروپوزالبودجه )ارائهدرخواستبدونمقاالتی کهامتیاز:تبصره

گردد. میاضافهمجريامتیازاتبه مجموع

توزیع امتیاز براي فعالیتهاي پژوهشی مشترک  تعداد

نفر پنجم نفر ششمنویسندگان نفر چهارم نفر سوم نفر دوم مسئول/  نفراول

%  

% %  

% % %  

% % % %  

 /% /% /% /% %  

 نفر و باالتر  % % % % % %
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تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم هايدانشگاه براي طرحازخارجمنابعازبودجهجذبریال//به ازاي هر  :تبصره

شدخواهداضافهعلمیهیأت عضوامتیازاتجمعسربهامتیازیکمالی(مستنداتاساسپزشکی سبزوار )بر

میزان همکاري در طرح هاي مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی در طی سال گذشته به ازاي هر طرح پایان یافته  به ترتیب : تبصره

  اساتید مشاور و راهنما در نظرگرفته می شود.امتیاز براي  و  /

علمیمجالت علوم پزشکی سبزوار ویا  داوري طرحهاي تحقیقاتی دانشگاهموردیکبه ازاي هر :تبصره

امتیاز ( ( و امتیاز نظارت طرحهاي تحقیقاتی یک)، داوري کتاب معادل یک)امتیاز/علوم پزشکی سبزوار پژوهشی دانشگاه

 گردد. میمحاسبه

 گرنت افراد شامل قرارداد پژوهشی مانند سایر محققان محاسبه می گردد. :تبصره

 Aب: مقدار 

“معادل ریالی  پژوهشیشورايتصویببامقدارایناست کهبدیهیگرددمیتعیینریالمیلیونبیستمبلغسالدر”

بودخواهدتغییرقابلآتیسالهايبرايدانشگاه

  طرحهای مورد حمایت معاونت تحقیقات و فناوری به جز گرنت -6ماده

  می باشند، می توانند طرح هاي گرنت جز به فناوري و تحقیقات معاونت استفاده از بودجه ي حمایتیکه متقاضی پژوهشگرانی 

هاي اعتبار طرح، در شوراي هاي مربوطه  و در صورت تصویب، ارجاع نماینددانشگاه تحقیقاتی  مراکز به خود را جهت بررسی

 گردد. )خارج از گرنت( پرداخت می مراکز تحقیقاتیاز محل اعتبارات  هاآنپژوهشی 

 باشد می ریال // پژوهشی قرارداد پرسنل گرنت مبلغ سقف. 

 فناوريوتحقیقاتمعاونتسفارشبهکههاییطرحنیزودانشگاه(پژوهشیشورايتاییدملی )باتحقیقاتیهايطرحاعتبار

 گردندنمیکسرعلمیهیأت عضوپژوهشیاعتبارازشوندمیدانشگاه انجام

 

 پژوهشی اعتبار از استفاده موارد -7ماده 

 ودستورالعمل( ماده درمندرج)شرطمقرراترعایتضمنراخودبهمختصپژوهشیاعتبارتواندمیعلمیهیأتعضوهر

نمایدهزینهذیصالح،مراجعسويازابالغیماموریتهايوپژوهشیهاياولویتراستايدر

 شود... میوسازيتجاريوتولیداختراع،ثبتمقاله،تولیدبهمنجرکهپژوهشیهايطرحکلیهانجام

 میدانیوآزمایشگاهیخدماتهايهزینهپرداختتحقیقاتی،آزمایشگاهیلوازموتجهیزاتخریدافزار،نرمخریدهزینهپرداخت

شدهتهیهپروپوزالقالبدرپژوهشیهايفعالیتانجامجهتمصرفیخرید موادو
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 در صورتی اعطاي  معتبرعلمینشریاتدردستورالعملاینمشمولتحقیقاتیطرحهايازحاصلمقاالتچاپ(

این مبلغ موجب کسر از اعتبار پژوهشی خواهد شد که پرداخت در سال چاپ مقاله باشد. بدیهی است در صورت پرداخت این مورد 

حق چاپ مندرج در آیین نامه حق التشویق منتفی خواهد شد(. 

 پژوهشیطرحدرعلمی(هیأت عضوخودانتخابابپروژه )کهدستیارانیاودانشجویانبهالتحقیقحقبا توجه به اینکه پرداخت

به عهده مجري مسئول طرح است اعتبار پژوهشی تعلق گرفته می بایست در این حیطه ها هزینه گردد

  درصد هزینه  پژوهشی خارج کشور و تا  کنگره هايدرصد از اعتبار گرنت را صرف  هر عضو هیات علمی می تواند تا

وده ب مورد تأیید شوراي پژوهشی دانشگاه همایش یا کنگرهعلمی پژوهشی داخل کشور نماید. مشروط بر اینکه  همایش یا کنگره

ا ارائه مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه باشد.بو 

  اسکوپوس( مصوب شود از گرنت عضو هیات علمی  در صورتی که طرح مشترک با اساتیدي خارج دانشگاه )با  اچ ایندکس

ار درصد از هزینه طرح را دانشگاه همک حداقل با تصویب شوراي پژوهشی دانشگاه بوده و دد. مشروط بر آنکه کسر نمی گر

 .) طرح هاي مشترک دانشگاهی(متقبل شود 

 

 


