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 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  8931 پژوهشی)گرنت(اعتبارتخصیصینحوهدستورالعمل

 مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه

 

هزینه وهدفمندپژوهشیفعالیتهايانجامبهدانشگاهو محققانهیئت علمی  اعضاي ترغیبوتشویقمنظوربهآیین نامهاین

استشدهتدویناعتبارات پژوهشیبهینهکرد

 :اهداف  -8ماده

 اعتباراتو مدیریت صحیحپژوهشیاعتبارنمودنهدفمند .1-1

کشورپژوهشیمشکالترفعبهکمک .1-2

شرایطآوردنفراهموپژوهشیفعالیتهايبهترچههرانجامبهدانشگاههیئت علمی   اعضايتشویقوترغیب .1-3

دانشگاههايبرنامهواهدافتحققمناسب براي

در دانشگاههیئت علمی  اعضاي مناسبتشویقوپشتیبانیمنظوربهسالمهايرقابتایجادوعلمیگذاريارزش .1-4

پژوهشیفعالیتهاي

فعالیتهايارتقاءجهتدرپژوهشیمالیمنابعازبهینهاستفادهوهیئت علمی  اعضاي وريبهرهمیزانافزایش .1-5

پژوهشی دانشگاه

درپژوهشیتفکرتقویتوحفظوهیئت علمی  اعضاي هدفمندپژوهشیهايفعالیتماندنپایداربهکمک .1-6

دانشگاه ها

مشاورهتحتدانشجویانوهیئت علمی  اعضاي پژوهشیجاريهايفعالیتتسهیل .1-7

 دانشگاهازخارجهايسازمانومراکزباهیئت علمی   اعضايهمکاريتسهیل .1-8

فناوريوعلمتولیدبهدانشگاههیئت علمی  اعضايتشویقوحمایتهدایت، .1-9

 پژوهشیهايفعالیتاجرايروندتسریعمنظوربهالزمتسهیالتایجاد .1-11

 دانشگاهدرمحوريپژوهشرویکردتحققبهکمک .1-11

 افرادعلمیسوابقوظرفیتهابراساسدانشگاهپژوهشیاعتباراتتوزیعدرعدالترعایت .1-12

 

 :تعاریف -2ماده

پژوهشیاعتبار. 2-1

هیأت  عضو قبلسالیکپژوهشیعملکردازشدهکسبامتیازهايبر اساسودستورالعملاینموجببهکهاستمالیاعتباري

رعایتباپژوهشیهايفعالیتزمینه انجامدرتاگیردمیقراروياختیاردردانشگاهپژوهشیاعتباراتمیزانبهتوجهباوعلمی

 کند. هزینهمربوطضوابطوقوانین

پژوهشیعلمی وآثارارزیابیکمیته. 2-2
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ي هاطرحواحدمسئولکارشناسمسئول واحد علم سنجی،  پژوهشی،امورمدیرآوري،فنوتحقیقاتمعاونازمتشکليکمیته

ایندرمندرجضوابطبراساسراهیئت علمی  اعضايپژوهشیعلمی،آثارارزیابیمسئولیت،معاونت تحقیقات و فناوري

 دندارعهدهبر دستورالعمل

  دستورالعمل این مشمول افراد - 9ماده

 علوم پزشکی سبزواردانشگاهدرشاغلطرحی و کارکنان ، پیمانیقراردادي،قطعی(،و)آزمایشیرسمیهیئت علمی   اعضاي

 اجرا نحوه و اجرایی مقررات - 4ماده 

کهیابدمیتخصیصپژوهشیفعالیتهايبراياعتبارعنوانبهدانشگاهپژوهشیاعتباراتازبخشیسالهردر .4-1

بهدانشگاهتفصیلیبودجهدرتصویبودرجضمنوپیشنهاددانشگاهپژوهشیشورايتوسطآنمیزان ریالی

باشددانشگاهپژوهشیاعتباراتدرصد31ازکمترنبایدشدهیادمبلغرسد.مینیزرئیسهتصویب هیأت

در شورايآنتصویبو داوريپروپوزال،ارسالوتهیهاعتبار،پرداختبرايشرط الزم .4-2

شدهمشخصماموریتهايباهمسوطرحهايبااولویتاستبدیهیدانشگاه و اخذ کد اخالق است.پژوهشی

بودخواهددانشگاهفناوريومعاونت تحقیقاتيحوزه

است آیین نامه گرنت و فراخوان جذب گرنت و فرم تقاضاي درخواست موظفآوريفنوتحقیقاتمعاونت .4-3

ماه در پرتال معاونت تحقیقات و فناوري قرار دهد .فرودرین گرنت  را تا پایان 

افراد متقاضی و واجد شرایط دریافت گرنت میتوانند فرم درخواست گرنت را تکمیل نموده و به همراه مستندات  .4-4

به مراکز ذیل تحویل دهند. 

 اعضاي محترم هیئت علمی دانشگاه مدارک را به مدیریت پژوهشی دانشکده مربوطه

 سایر متقاضیان به معاونت تحقیقات و فناوري

درخواست متقاضی و  کمیته بروسالهرماهاردیبهشتپایانتااستموظفآوريفنوتحقیقاتمعاونت .4-5

ابالغهاو به دانشکدهمحاسبهرامتقاضی دریافت گرنتهیأت علمی عضوهرپژوهشیاعتبارمیزانارزشیابی،

.نماید

پژوهشیسوابقمبنايبردانشگاهپژوهشیدر معاونتعلمی متقاضی گرنتعضو هیأت هرپژوهشیاعتبار .4-6

)جاري(سالطیراگذشتهسالدرشدهاخذامتیازاتمیانگینودر سامانه پژوهان محاسبه گردیده  محقق

بههیچ وجهبهمقررموعددرپروپوزالارایهعدمصورتدروبودهسالهمانبهمربوطنمایدمیاعطاءويبه

نمی شودمنتقلبعدسال

سال،همانپایانتاشوند )گرچهارائهدانشگاهپژوهشیمعاونتبهسالهرپایانتاکهتحقیقاتیهايطرحکلیه .4-7

استفادهقراردادطرفمجريسالهمانپژوهشیاعتبارازباشند(نگردیدهدانشگاهشوراي پژوهشیمصوب

نمودخواهند

سال از تاریخ دریافت گرنت، مقاله چاپ شده را به معاونت  2موظف است ظرف حداکثر هیئت علمی  عضور  .4-8

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

یش خواهد بود. قابل افزا
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، از دانشگاه خارج شوند یا به قبل از پایان زمان انجام تعهدات پژوهشی خوددر مورد افرادي که به هر دلیل  .4-9

طرح مذکور  ییاجرا تیدانشگاه مسئول یعلم اتیاز اعضاي ه یکیالزم است همکاري با دانشگاه خاتمه دهند، 

. شودیبه اجرا گذاشته م قاتیآنها در معاونت تحق یصورت، سفته امان نیا ری. در غرندیرا بعهده گ

د ، تاییپژوهشگر )مجري( در سامانه پژوهانتخصیص گرنت به پژوهشگران، منوط به ثبت پروپوزال توسط  .4-11

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

و فناوري براي تایید است.مستندات به معاونت تحقیقات 

جاري دانشگاه و  یمصوبات و مقررات پژوهش رینامه داراي ابهام باشد بر اساس سا نییآ نیدر مواردي که ا .4-11

 خواهد شد. ريیگ میدانشگاه تصم یشوراي پژوهش میتصم

 نحوه محاسبه گرنت – 5ماده 

و تایید شوراي پژوهشی دانشکده، محاسبه می گردد. فرمول هیئت علمی  امتیاز بروندادهاي پژوهشی طبق خوداظهاري عضو 

 محاسبه اعتبار پژوهشی عبارت است از 

 = اعتبار پژوهشیتومان×) امتیاز محاسبه شده

 A: مقدار الف

“معادل ریالی  پژوهشیشورايتصویببامقدارایناست کهبدیهیمیگرددتعیینریالمیلیون پنجاهمبلغ1398سالدر”

 بودخواهدتغییرقابلآتیسالهايبرايدانشگاه

 : نحوه محاسبه امتیازب

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

امتیاز مقاله بر اساس ایندکس نوع مجله

 03

 23  ایندکس شده در نمایه نامه هاي

11  ایندکس شده در نمایه نامه

1 سایر ایندکس ها

 ( در نظر گرفته می شود و به سایر %111براي نویسنده مسؤول، نویسنده اول و تنها نویسنده دانشگاه امتیاز کامل )

امتیاز مقاله تعلق می گیرد. %71نویسندگان 

  در وب سایت مجله و اخذ جلد، شماره صفحه شدن مقاله مالک مقاالت پذیرش شده قابل قبول نمی باشد و 

 . است

 .در محاسبه امتیاز مقاالت چاپ شده به نوع مقاله، جایگاه نویسنده و نوع نمایه، توجه کنید
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  به مقاالت همایشها و کنگره ها که در پایگاهWeb of Science/Scopus  ،امتیاز تعلق می  5/1نمایه شده باشند

 گیرد.

 : ضریب امتیاز انواع مقاالت نمایه شده 2جدول 

 

  

 امتیاز  نوع مقاله

Original , Review article 

(Narrative, Systematic, Meta-

analysis) 

 1امتیاز مقاله بر اساس جدول 

Short communication, Rapid  
communication  مقاله هاو سایر  

 

 

communicationو و    

 5/0امتیاز مقاله ضرب در 

 محاسبه شده خواهند شد: گرنتموارد ذیل باعث افزایش میزان  :1تبصره 

اضافهامتیازات ويبه“11برتقسیمارجاعاتتعداد"همچنین ومحقق عددي میزانبه  .2-1

میشود )استخراج شده از پایگاه اسکوپوس(

میگردد.اضافهامتیازات وي بهامتیاز5مرجعکتبدرمقاالتبهارجاعموردهرازايبه .2-2

ضریب باتحقیقاتی مصوب دانشگاه( باشدهايطرحاجرايوپروپوزالبودجه )ارائهدرخواستبدونمقاالتی کهامتیاز .2-3

گردد. میاضافهمجريامتیازاتبه مجموع2

دانشگاه براي طرح هاي مشترک بین دانشگاه علوم ازخارجمنابعازبودجهجذبریال111/111/11به ازاي هر  .2-4

اضافهعلمیهیأت  عضوامتیازاتجمعسربهامتیازپنجمالی(مستنداتاساس)برپزشکی سبزوار و سایر دانشگاهها 

شدخواهد

 يفناور-یوزارت بهداشت، معاونت علم)جذب بودجه از منابع خارج از دانشگاه  الیر 111/111/11هر  يبه ازا .2-5

به  ازیامت ی دهبر اساس مستندات مال ، نیماد و نظایر آن(از پژوهشگران و فناوران تیصندوق حما ،يجمهور استیر

اضافه خواهد شد. یعلم  أتیعضو  ه ازاتیسر جمع امت

میزان همکاري در طرح هاي مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی در طی سال گذشته به ازاي هر طرح پایان یافته  به  .2-6

 امتیاز براي اساتید مشاور و راهنما در نظرگرفته می شود. 2و  5/1ترتیب 

علمیمجالتعلوم پزشکی سبزوار ویا  داوري طرحهاي تحقیقاتی دانشگاهموردیکبه ازاي هر .2-7

طرحهاي و به ازاي هر مورد نظارت بر (1)داوري کتاب معادل  یک ، امتیاز5/1علوم پزشکی سبزوار پژوهشی دانشگاه

 گردد.میمحاسبه ( امتیاز1تحقیقاتی دانشگاه یک )
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شگاه با افیلیشن دانو پرسنلی رسمی و پیمانی دانشگاه  اولین مقاله خود  هیئت علمی  در صورتی که اعضاي محترم  .2-8

ده انبه بعد به چاپ رس 2118بعنوان نویسنده اول یا مسوول و از سال  یا  در علوم پزشکی سبزوار را 

 به گرنت اضافه میگردد. امتیاز   51  ،دنباش

ابتداي سال  آنها تا نسبت به  -به آن دسته از اعضاي هیات علمی رسمی و پیمانی دانشگاه که  .2-9

و سامانه علم سنجی  به گرنت اضافه میگردد )مالک پایگاه  امتیاز 71 میزانرتبه افزایش داشته است،  2قبل، 

 وزارت بهداشت(

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،  با ذکر  به گرنت نویسنده اول یا مسئول مقاالت چاپ شده در مجالت  .2-11

 (.از مجموعه  اضافه میگردد)مالک پایگاه  امتیاز 71 میزان

و پرسنل رسمی و پیمانی دانشگاه که متوسط تعداد استنادات به ازاي مقاله  هیئت علمی  به گرنت اعضاي محترم  .2-11

باشد )این شاخص با تقسیم کل استنادات بر کل تعداد مقاالت قابل  11، حداقل آنها براساس بانک اطالعاتی 

 اضافه میگردد. امتیاز 71میزان احتساب است(، 

  در نظر گرفته خواهد شد و معیار باالترین  ،11-2، 11-2موارد تبصره هاي  هر مقاله تنها یکی از برايالزم به ذکر است

 میزان خواهد بود

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

 توانند  یباشند، م یو فناوري به جز گرنت م قاتیمعاونت تحق یتیاستفاده از بودجه ي حما یکه متقاض یپژوهشگران

در صورت تصویب در شوراهاي مربوطه،  و ندیدانشگاه ارجاع نما یقاتیبه مراکز تحق یطرح هاي خود را جهت بررس

.گرددی)خارج از گرنت( پرداخت م یقاتیتحق زآنها از محل اعتبارات مراک اعتبار طرح هاي پژوهشی

 قاتیتحق معاونت سفارش به کهیی طرحها زیون (دانشگاهی پژوهش شوراي دییتا )با یملی قاتیتحق اعتبارطرحهاي 

 .گردندینم کسری علم أتیه عضوی پژوهش اعتبار از شوندیم دانشگاه انجام وفناوري

پژوهشی:اعتبارازاستفادهموارد7ماده

 4ماده درمندرج)شرطمقرراترعایتضمنراخودبهمختصپژوهشیاعتبارتواندمیهیئت علمی  عضوهر 

نمایدهزینهذیصالح،مراجعسويازابالغیماموریتهايوپژوهشیهاياولویتراستايدرودستورالعمل(

 شود... میوسازيتجاريوتولیداختراع،ثبتمقاله،تولیدبهمنجرکهپژوهشیهايطرحکلیهانجام

 آزمایشگاهیخدماتهايهزینهپرداختتحقیقاتی،آزمایشگاهیلوازموتجهیزاتخریدافزار،نرمخریدهزینهپرداخت

شدهتهیهپروپوزالقالبدرپژوهشیهايفعالیتانجامجهتمصرفیخرید موادومیدانیو

 در  معتبرعلمینشریاتدردستورالعملاینمشمولتحقیقاتیطرحهايازحاصلمقاالتچاپ(

یهی است دی خواهد شد که پرداخت در سال چاپ مقاله باشد. بصورتی اعطاي این مبلغ موجب کسر از اعتبار پژوهش

در صورت پرداخت این مورد حق چاپ مندرج در آیین نامه حق التشویق منتفی خواهد شد(

 درعلمی(هیأت عضوخودانتخابباپروژه )کهدستیارانیاودانشجویانبهالتحقیقحقبا توجه به اینکه پرداخت

مجري مسئول طرح است اعتبار پژوهشی تعلق گرفته می بایست در این حیطه ها هزینه گرددبه عهده پژوهشیطرح
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  درصد  11درصد از اعتبار گرنت را صرف کارگاههاي پژوهشی خارج کشور و تا  21می تواند تا هیئت علمی  هر عضو

تأیید شوراي پژوهشی دانشگاه هزینه کارگاه هاي علمی پژوهشی داخل کشور نماید. مشروط بر اینکه که کارگاه مورد 

باشد. 

  اسکوپوس( مصوب شود از گرنت عضو  11در صورتی که طرح مشترک با اساتیدي خارج دانشگاه )با  اچ ایندکس

درصد از هزینه طرح را دانشگاه همکار متقبل شود. 25کسر نمی گردد. مشروط بر آنکه حداقل هیئت علمی  
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