
 )شامل اعضای هیات علمی، کارکنان، دانشجویان(دانشگاه علوم پزشکی ایران وابسته به  به پژوهشگران  1399دستورالعمل اعطای گرنتهای پژوهشی در سال 

 توضیحات مهم:  

 .هر مقاله ای فقط در یک گرنت قابل استفاده می باشد .1

 ،علمی و هزینه خواهد شد و در صورت تائید داوران مورد نظر در صورت تجمیع گرنت ها در یک پروپوزال، آن پروپوزال داوری .2

 .تجمیع صورت خواهد پذیرفت

 می باشد.هم   شامل کارکنان دانشگاهعالوه براعضای هیئت علمی  9و  7و  6و  4و  3و  2بند های  .3

 می باشد. شامل دانشجویان دانشگاه 9و 5بند های  .4

ست چنانچه  مبلغ پروپوزال  .5 شد  مجری محترم جهت تامین مبلغ  مابه الزم به ذکر ا سالی با صوب گرنت ار سقف م شتر از  شنهادی بی پی

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

 اقدام نماید. با سایرسازمانهای خارج از دانشگاه بعنوان طرح مشترک خارجی

سایر  - .6 سمت تامین اعتبار از  شد در ق شگاه با شکده و یا مراکز تحقیقاتی دان شارکت با یکی از دان ست چنانچه گرنت م الزم به یادآوری ا

شترک داخلی انتخاب نموده و نوع تامین اعتبارسازمانها  ،  سازمان تامین کننده اعتبار را م سه/ س شکده  ای نام مو که  را نام مرکز یا دان

دوم وارد مبلغ تامین اعتبار از ستتوی مرکز هد  مبلغ مابه التفاوت را تقبل نموده استتت  ذکر نماید. ومبلغ مورد نظر را به ریال در باک   

را مشترک خارجی انتخاب  نوع تامین اعتبارنماید.درصورت استفاده از طرح مشترک خارجی در قسمت تامین اعتبار از سایر سازمانها  ، 

را نام سازمان که مبلغ مابه التفاوت را تقبل نموده است ذکر نمایند ومبلغ مابه التفاوت را  نام موسسه/سازمان تامین کننده اعتبار ونموده 

وارد نماید که در اینصورت  ،هنگام عقدقراردادمبلغ مزبور از سرجمع  مبلغ تامین اعتبار از سوی موسسه خارج دانشگاه )ریال(در باک   

 وپوزال کسر می گردد.اعتبار پر

ارائه  نامه معاونت پژوهشی مرکز هد  دوم  مبنی بر تقبل  مبلغ مندرج در تامین اعتبار از سایر سازمانها  در گرنت های مشترک داخلی – .7

 در آن ثبت شده باشد. الزامی است .

گرنت نام ردیف احراز شرایط  گرنت خصوصیات  اقدام نحوه   
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 پروپوزال اولین گرنت

 ارسالی

 
 
 

 

 
 

که   گرنت به  اعضای محترم هیات علمیاین 

تاکنون هیچ قرارداد طرح پژوهشی با معاونت 

پژوهشی منعقد نکرده و برای اولین بار است که 

 گیرد . یک طرح پژوهشی ارائه میدهد ، تعلق می

 

 

 

 ریال 000/000/120 تاسقف پروپوزال یک

 

 

 

 

پروپوزال را در -1

 پژوهشیار ثبت نماید.

نامه معانت پژوهشی -2

محل خدمت متقاضی که 

کد طرح در آن ثبت شده 

 باشد.

 . داوری علمی3
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 مقاالت بین المللی گرنت

 2019 سال  طی

 برای پژوهشگران وابسته به دانشگاه .1

یک نویسنده با آدرس  قلمقاله حدا .2

 .خارج از کشور داشته باشد

  .باشد Q1  scimagoمقاله  .3

ارزشیابی مقاله )بر اساس زمان 

 توسط واحد علم سنجی(

درخواست کننده گرنت نویسنده  .4

با آدرس یانویسنده اول  مسئول، 

 .دانشگاه علوم پزشکی ایران باشد
 

 

 

ریال در  100.000.000مبلغ به ازاء هر مقاله 

 پروپوزال قالب یک

 

 

 

 

 

پروپوزال  را در -1

 پژوهشیار ثبت نماید.

مقاله باید به تائید -2

پژوهشی دانشکده معاون 

مرکز مربوطه رسیده  /

.شود  

پ  از تائید واحد علم -3

سنجی معاونت تحقیقات 

 دانشگاه
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 با صنعت ارتباط گرنت

 

 

 

 پژوهشگران وابسته به دانشگاه

 

 

میلیون تومان از 100به ازای آورندگی تا   -1

درصد  15صنعت )خارج دانشگاه( به دانشگاه تا 

درصد ، از    10میلیون تومان  500میلیون تا  100،از 

 1درصد و بیشتر از  5میلیارد تومان  1تا  500

میلیارد تومان یک میلیارد اول به روش باال و 

 درصد . 1بقیه 

 پژوهشیار در پروپوزال-1

 شود ثبت

 دفتر از تائیدیه نامه -2

 صنعت با ارتباط

4 

 

 

 

 

گرنت طرح  مرور نظام 

 مند 

 

 
 

 

 

که قصد انجام  دانشگاه به پژوهشگروابستهبه هر 

 Systematic)    طرح    مرور نظام مند 

Review گیرد تعلق می ،( را دارد. 

پ  از دریافت طرحهای مربوطه ، طرح توسط  -1

 میشود .  Peer Reviewیک گروه 

ریال میباشد . در  000/000/120سقف این گرنت  -2

صورت نیاز به خرید مقاالت که متن کامل آنها 

در کتابخانه های دانشگاه وجود ندارد ، عالوه 

بر سقف فوق هزینه ابتیاع مقاالت مذکور که 

در پروپوزال ارائه میگردد توسط گروه ارزیاب 

بررسی و پ  از تصویب به هزینه  گرنت اضافه 

 میشود .

از این نوع گرنت پذیرش گرنت دوم به بعد  -3

منوط به پذیرش یک مقاله از گرنت تخصیص 

و یا  Cochraneداده شده قبلی در نمایه 

 Pub Med , مجالت بانک های اطالعاتی

ISI  یاMedline  ویاscopus . میباشد 

داشتن گواهی شرکت درکارگاه  -4

و یا یک مقاله  سیستماتیک ریویو

مرور سیستماتیک چاپ شده در 

 مجالت معتبر

پروپوزال را در -1

 پژوهشیار ثبت نماید.

 . داوری علمی2
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انتشارمقاله  گرنت

دانشجویان با 

Affiliation  کمیته

 تحقیقات دانشجویی
Student Research 

Committee/ Iran University 
of Medical Sciences, Tehran , 

Iran 

 دانشجوی دانشگاه ایران باشد -1

از سال  در اولین مقاله چاپ شده -2

کمیته  Affiliationبه بعد که  96

   تحقیقات دانشجویی

Student Research Committee/ 
Iran University of Medical 
Sciences, Tehran , Iran 

 را ذکر کرده باشند 

ماه از دوران تحصیل  6حداقل  -3

 باقی مانده باشد.دانشجو 

 ریال000/000/50یک پروپوزال تا سقف -1

علم سنجی معاونت اخذ  تایید واحد  -2

 تحقیقات دانشگاه

دانشجونویسنده اول باشد-3  

 

پروپوزال را در -1

 پژوهشیار ثبت نماید.

مقاله چاپ  ارسال -2

 Affiliationشده با 

دانشگاه علوم پزشکی 

نمایه شده در بانک  ایران

  ISI,PUbهای

،scopus 

طرح موردنظر،پایان -3

 نامه نباشد
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 باکیفیت مقاالت گرنت

 براساس قبلی باالدرسال

مقاله اول ژانویه شاخص)

در بازه  منتشر و 2019

 10حداقل  ماهه  12زمانه 

استناد دریافت کرده 

)به نویسنده  باشد(.

مسئول یانویسنده اول 

 تعلق می گیرد( 

 
 

 دانشگاه وابسته به پژوهشگران

 

 

 

به افرادی که مقاالت با کیفیت باال یک -1

ریال به  000/000/350پروپوزال تا سقف 

.عنوان گرنت تعلق می گیرد  

گرنت مزبوربه نویسنده اول یانویسنده -2

 مسئولتعلق می گیرد

در پروپوزال-1    

 پژوهشیار ثبت شود.

 ازتاییدواحدعلم پ -2

 تحقیقات معاونت سنجی

 دانشگاه

 بدون خوداستنادی -3



گرنت نام ردیف احراز شرایط  گرنت خصوصیات  اقدام نحوه   
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-hافرادبا به گرنت

indexبا حذ   15 باالی (

مقاالت پرنویسنده و خود 

 استنادی(

 

 پژوهشگران وابسته به دانشگاه

 20 تا 15 باالیh-indexافرادیکه به -1

 تاسقف پروپوزال دارندیک

 گرنت عنوان به ریال000/000/350

 .گیرد می تعلق

 25تا  21 باالیh-indexهک افرادی به -2

 تاسقف پروپوزال دارندیک

 گرنت عنوان به ریال 000/000/600

 .میگیرد تعلق

 26باالیindex-hافرادیکه به -3

 تاسقف پروپوزال دارندیک

 گرنت عنوان به ریال000/000/800

 .گیرد می تعلق

نمایه h-indexمبنی محاسبه   -4

 خواهد بود.scopusنامه

در صورتی که در سال گذشته از  -5

این گرنت استفاده شده باشد 

بایستی پذیرش مقاله آن گرنت 

داد جدید منعقد  ارائه و سپ  قرار 

 گردد.

در پروپوزال-1    

 پژوهشیار ثبت شود.

 ازتاییدواحدعلم پ -2

 تحقیقات معاونت سنجی

 دانشگاه
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گرنت به نفرات اول 

کشوری در آزمون های 

ورودی کارشناسی ارشد و 

 (PhDدکتری تخصصی ) 

نفرات اول کشوری هر رشته که در دانشگاه علوم 

پذیرفته     PhD در مقطع  پزشکی ایران

 مهر تا پایان98)در بازه زمانی مهر شوند.

99) 

 

درمقطع  ریال  000/000/100 پروپوزال تاسقف

 کارشناسی ارشد 

ریال درمقطع   000/000/200 پروپوزال تاسقف

PhD     

 

توسط  پروپوزالثبت -1

در پژوهشیار  دانشجو 

 ثبت شود.

کارنامه قبولی در -2

آزمون که به تایید معاون 

آموزشی دانشکده 

 مربوطه رسیده باشد.

مجری دوم ازاعضای -3

 هیئت علمی باشد
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گرنت سرآمدان علمی 

کشور و دریافت کنندگان 

جوایز و جشنواره 

 خوارزمی و رازی 

 پژوهشگران وابسته به دانشگاه
 

 

 

 ریال 000/000/000/1پروپوزال تاسقف  -1

ارائه معرفی نامه از فدراسیون سرآمدان -2

 علمی ایران 

 درخصوص جشنواره  ها ارائه گواهی مربوطه  -3

پروپوزال در پژوهشیار 

 ثبت شود.

 

 

 


