
 

 

 

 

 

 هبپژوهشهای بین دانشگاهی  انجام در جهت پژوهشگران تشویق به منظورمعاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 

 .مطابق با مفاد ذیل هزینه پرداخت می نماید گرنت جذب از حمایت عنوان

 

 

، مقاله حاصل از طرح مصوب سایر دانشگاهها و موسسات علوم پزشکی سبزوار چنانچه محقق دانشگاه: 1ماده 

ورتی در صرا در سامانه پژوهان ثبت نماید و کد اخلاق طرح مرتبط با مقاله را به عنوان مستند بارگذاری نماید، 

بر اساس ایندکس باشد به بعد  0202که تاریخ مشاهده مقاله در پایگاههای اطلاعاتی مورد نظر از ابتدای سال 

قابل ذکر  .می گرددجذب گرنت  حمایت ازهزینه مشمول دریافت  لیذ و تبصره های مقاله و به شرح جدول

 می شود.ن سبزوار ندارند یبه دانشگاه علوم پزشک یسازمان یکه وابستگ یسندگانینواست این مورد شامل 

 

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار که مجری طرح از معاونت  2933و  2931 یسالهاصرفا در طرح های مصوب : 2ماده 

جدول  اساسبر مقاله در سامانه پژوهان  در صورت ثبت تحقیقات و فناوری دانشگاه اعتباری دریافت ننموده باشد،

 0202سال انتشار مقاله منتج از طرح  نکهیا برمنوط  .پرداخت می گردد هزینه حمایتیاز جذب گرنت  تیحما

ر ذکر سبزوا یاول خود را دانشگاه علوم پزشک شنیافل ومسئول مقاله باشد  سندهیمسئول همان نو یباشد و مجر

  .نشده باشند قیمشمول حق التشونیز از مقالات منتج از آن طرح  کی چیو ه نموده باشد

در اغلین شافرادی می باشند که،  ،دارند سبزوار یبه دانشگاه علوم پزشک یسازمان یکه وابستگ یسندگانینو*

ه در ک محققین خارج از دانشگاه(، و یا  )دانشجو/هیات علمی/کارمندشاغل هستند دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار قرارداد اجرایی طرح بدون هزینه امضا نموده اند و یا بابت طرح های مشترک بدون 

 دریافت هزینه از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار تفاهم نامه امضا نموده اند.

 باسمه تعالي

 

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

 ه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوارگادانش

 

از جذب گرنت توسط پژوهشگران تینامه حما نیآئ  
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)اولین نویسنده( با 
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 با مقاله

 
Original/review 

 

نویسنده اول/ مسئول 

با افلیشن اول 
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 با مقاله
Original/review 

 حداقل تعهدات

 ندکسیمقاله در مجلات ا کیتعداد  02222222 0222222 0222222  0022222

 ESCIو  مقالات   Scopusشده در 

0022222 0777777 

 
0777777 

 
 ایندکس مجلات در مقاله کی تعداد 00222222

 Pub Med, Medline در شده

 ندکسیمقاله در مجلات اتعداد یک  00222222 0222222 0222222 0022222

   IF > 0 ≤ 1 با ،ISIشده در 

مقاله در مجلات ایندکس  کیتعداد  00222222 00222222 00222222 0022222

  IF > 1 ≤ 2، با ISIشده در 

 ایندکس مجلات در مقاله کی تعداد 00222222 00222222 00222222 0022222

   IF > 2 ≤ 5با  ،ISI در شده
 

ط به شر یک تشویقی جذب گرنت تعلق میگیرد طرحهای خارج از دانشگاه(، تنهامنتج از به هر کد اخلاق )برای مقالات  :1تبصره 

 آنکه مقاله دیگری با همین کد اخلاق از دانشگاه حق التشویق دریافت ننموده باشد.

 .آیین نامه تعلق میگیرداین  2جدول شماره مبالغ مندرج  %92نویسنده به بالا(، 02) در مورد مقالات پر نویسنده :2تبصره 

 11/3/1544مورخ  122/ت ف/544دانشگاه به شماره  یپژوهش یشورا 415در جلسه تبصره  2ماده و  2این آیین نامه در 

 اعتبار دارد. 2421تصویب شد و تا پایان سال 

 


