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ن ی آ ه ژپو بارات و صاص ا   )( ا

  مقدمه

محور شدن دانشگاه ضمن حفظ كيفيت آموزشي، اعمال  هاي پژوهشي، پژوهش ارتقا، تسهيل و تقويت فعاليتنامه به منظور اين آئين

  .باشد مي ضوابط مدون و تفويض اختيارات بيشتر به اعضاي هيأت علمي درخصوص انجام فعاليت هاي پژوهشي

  

  )اعتبار ويژه پژوهشي( تعريف گرنت

گيرد واجد شرايط قرار مي يا پژوهشگر بطور تشويقي در اختيار عضو هيأت علمي نامهبه موجب اين آئينساليانه اعتباري است كه 

  .جام طرح پژوهشي هزينه نمايدنكه بر اساس قوانين جاري براي ا

 شاهرودپزشكي و فناوري دانشگاه علوم پژوهشيبه حوزه معاونت  مستقيماً وندشهايي كه در قالب گرنت ارائه ميپروپوزال :تبصره

فرض اين ها اولويت بيشتري دارند و پيشد و نسبت به ساير طرحنشوها با سرعت بيشتري بررسي مياين پروپوزال. دنگرد ارائه مي

ه هرحال برخي موضوعات نظير رعايت اصول ب. تصويب شده و بايد با همكاري مجري، ايرادات آن برطرف گردد ،است كه طرح

و هاي پژوهشي دانشگاه رعايت اولويتهاي آماري مناسب و اخالقي، بررسي تكراري نبودن و كامل بودن روش اجرا، استفاده از روش

  .نويسي صحيح قابل اغماض نخواهد بود و بايستي كارشناسي شوندبودجه مخصوصاٌ

  

  اهداف

  و استفاده بهينه از اعتبارات پژوهشيوري افزايش ميزان بهره*. 

  هاي پژوهشي و نيز حمايت از پژوهشگران داراي برنامه پژوهشي مدونايجاد سهولت در اجراي طرح*. 

  هاي پژوهشي هدفمند از طريق كاهش مكاتبات و تشريفات اداريتسريع در روند فعاليت*. 

  و پژوهشگران تشويق اعضاي هيأت علمي*. 

 هاي پژوهشيو هدفمند نمودن فعاليت ريزي جهت هدايتامكان برنامه*. 
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  پژوهشيهاي انواع گرنت 

  گرنت اولين پروپوزال ارسالي  -1

   – Pubmed يا ISI گرنت اولين مقاله چاپ شده در نمايه هاي -2

  گرنت طرح مرور نظام مند  -3

  گرنت شش مقاله در يكسال  -4

  گرنت انتشار مقاله در مجالت سرآمد  -5

  نت بخش پژوهشي جشنواره ابن سينا گر -6

   Hindex ≤7 گرنت -7

  Hindexاي  گرنت افزايش سه رتبه -8

  Patentگرنت ثبت اختراع يا  -9

  

  گرنت اولين پروپوزال ارسالي- 1

چه در (به عضو هيئت علمي كه تاكنون هيچ قرارداد طرح پژوهشي و  اين گرنت مختص اعضاي محترم هيئت علمي دانشگاه است 

دهد تعلق  در دانشگاه منعقد نكرده و براي اولين بار است كه يك طرح پژوهشي ارائه مي )قبل يا بعد از هيئت علمي شدن دوران

يك طرح را  ،تواند در سقف مبلغ تعيين شده مجري ميو  ميليون ريال است 50برابر با  95سقف مبلغ اين گرنت در سال  .دگير مي

  .بعنوان گرنت اولين پروپوزال ارسالي ثبت نمايد سامانه مديريت اطالعات تحقيقاتيدر 

  

   Pubmedيا ISI هاي گرنت اولين مقاله چاپ شده در نمايه-2

مقاله مورد نظر بايد اولين مقاله شخص و  اين گرنت مختص اعضاي محترم هيئت علمي و پرسنل رسمي و پيماني دانشگاه است 

 50 برابر با 95 سقف مبلغ اين گرنت در سال .به بعد به چاپ رسيده باشد 2015بعنوان نويسنده اول يا مسوول باشد و از سال 

 سامانه مديريت اطالعات تحقيقاتيمجري مي تواند در سقف مبلغ تعيين شده يك يا چند طرح را همزمان در و  ميليون ريال است

   .بعنوان گرنت اولين مقاله ثبت نمايد
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  گرنت طرح مرور نظام مند- 3

ن دسته از اعضاي محترم هيئت علمي دانشگاه است كه حداقل يك طرح تحقيقاتي خاتمه يافته با انتشار نتايج اين گرنت مختص آ

 95 سقف مبلغ اين گرنت در سال. داشته اند و قصد انجام يك طرح مرور نظام مند را دارند Medline يا ISI در يكي از نمايه هاي

پذيرش . تواند داشته باشد ن حداكثر دو گرنت طرح مرور نظام مند در حال اجرا ميهر مجري همزماو  ميليون ريال است 40 برابر با

. باشد مي  Cochraneيا  Medline يا ISI هاي قبلي در يكي از مجالت نمايه شده در گرنت جديد منوط به انتشار نتيجه طرح

بعنوان گرنت مرور نظام مند ثبت  تحقيقاتي سامانه مديريت اطالعاتطرح خود را در  ،شده تواند در سقف مبلغ تعيين مجري مي

   .نمايد

  

  گرنت شش مقاله در يكسال-4

اين گرنت مختص آن دسته از اعضاي محترم هيئت علمي و پرسنل رسمي و پيماني دانشگاه است كه حداقل شش مقاله نمايه شده 

نحوه محاسبه . ت نويسنده اول يا مسئول باشنددر طول يكسال داشته باشند و حداقل در دو عدد از اين مقاال  Pubmed يا ISI در

  :مي باشد كه در آن  [(IF*٠.٣)+١.١]*A*Bامتياز هر مقاله، از فرمول

 = A 1و نويسنده اول و مسوول برابر با  3/0نويسنده دوم به بعد برابر با : ضريب تاثير نوع نويسنده   

B   =مقاالتبراي : ضريب تاثير نوع مقاله Original-Review و مقاالت 1رابر با ب  Short communication – Brief 

report   و مقاالت  5/0برابر باCase report-Research letter-Image  و مقاالت  3/0برابر باLetter to editor  برابر با

25/0 ،IF   =ضريب تاثير مجله در ISI  :مالك IF ودليست مورد تاييد معاونت پژوهشي دانشگاه خواهد ب ،مجله.  

مقاالت بعنوان حداقل امتياز  بدست مي آيد به شرط آنكه ]پنج ميليون ريال*  )جمع امتياز مقاالت([ از فرمول گرنتاين مبلغ 

پس . تواند فقط يكبار تقاضاي محاسبه امتيازات سال مربوطه را داشته باشد هر مجري مي. باشد 2,2نويسنده اول يا مسوول حداقل 

تواند حداكثر تا يكسال بعد در سقف مبلغ تعيين شده يك يا چند طرح را در  ين مبلغ گرنت، مجري مياز محاسبه امتياز و تعي

اگر در . بعنوان گرنت شش مقاله ثبت نمايد يا اعتبار آنرا به طرحهاي ديگر خود منتقل نمايد سامانه مديريت اطالعات تحقيقاتي

محاسبه گرنت شش مقاله سال  95در سال  .گرنت از بين خواهد رفتباره اقدامي صورت نپذيرد اعتبار  طول اين مدت در اين

   .انجام خواهد شد 95ماه آذرپايان  در 2016
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  گرنت انتشار مقاله در مجالت سرآمد-5

قف مبلغ اين س .گيرد تعلق مي معتبراين گرنت به نويسنده اول و مسوول مقاالت مروري و اصيل پژوهشي چاپ شده در مجالت 

كه خارج از دو  Health Scienceمجالت و يك درصد گروه اول دو درصد اول كل گروههاي (رتبه مجله بر اساس  گرنت بسته به

نويسنده . ميليون ريال است 150و  Health Science (250 ،200گيرند و يك درصد دوم گروه  درصد اول كل گروهها قرار مي

ه را داشته باشد و عضو هيئت علمي يا پرسنل رسمي و پيماني دانشگاه اول يا مسوول مقاله بايد آدرس صحيح وابستگي به دانشگا

 .گيرد آدرس صحيح دانشگاه را داشته باشد مبلغ گرنت فقط به ايشان تعلق مي ،گر فقط يكي از نويسندگان اول يا مسوولا .باشد

ت علمي يا پرسنل رسمي و پيماني آدرس صحيح دانشگاه را داشته باشند و هر دو عضو هيئ ،گر هر دو نويسنده اول و مسوولا

) يا نسبت تعيين شده در توافق كتبي هر دو نويسنده(ميليون ريال اضافه شده و با نسبت مساوي  50دانشگاه باشند به مبلغ گرنت 

ولي يكي از آنان عضو هيئت  آدرس صحيح دانشگاه را داشته باشند ،اگر هر دو نويسنده اول و مسوول .گيرد به ايشان تعلق مي

مدت زمان استفاده از  .علمي يا پرسنل رسمي و پيماني دانشگاه نباشند مبلغ گرنت بطور كامل به نويسنده ديگر تعلق خواهد گرفت

حداكثر يكسال پس از تاريخ چاپ مقاله  سامانه مديريت اطالعات تحقيقاتيطرحهاي تحقيقاتي مرتبط در /اين گرنت و ثبت طرح

امكان انتقال اعتبار  .د بود و در صورتيكه در اين مدت درخواست و اقدامي صورت نپذيرد اعتبار اين گرنت از بين خواهد رفتخواه

  .اين گرنت به طرحهاي ديگر مجري وجود ندارد

  .گيرد به بعد چاپ شده اند تعلق مي 2015اين گرنت به مقاالتي كه از سال  *. 

  

  ن سيناگرنت بخش پژوهشي جشنواره اب-6

مجري . هشتاد ميليون ريال است 95ر سال و مبلغ آن د اين گرنت فقط مختص برگزيدگان بخش پژوهشي جشنواره ابن سينا است

سامانه مديريت اطالعات تواند در سقف مبلغ تعيين شده يك يا چند طرح را همزمان در  حداكثر تا سه سال بعد از جشنواره مي

پس از اين مدت  .ا اعتبار آنرا به طرحهاي ديگر خود منتقل نمايدي جشنواره ابن سينا ثبت نمايدبعنوان گرنت  تحقيقاتي دانشگاه

  .پذيرش گرنت منوط به موافقت معاونت پژوهشي خواهد بود و امكان انتقال اعتبار گرنت به طرحهاي ديگر هم وجود نخواهد داشت

 گرنت مورد نظر بايد طرح خود را به مركز توسعه آموزش دانشگاه برگزيدگان بخش آموزشي جشنواره ابن سينا جهت استفاده از*. 

EDC  ارائه و از آن طريق اقدام نمايند. 
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  7بيشتر از  Hindexگرنت - 7

مساوي يا بزرگتر  Hindexداراي 1395تا هفته اخر آذر كه  هآن دسته از اعضاي هيات علمي رسمي و پيماني دانشگابه اين گرنت 

تواند در سقف مبلغ  مجري ميو  ميليون ريال است 150برابر با  95سقف مبلغ اين گرنت در سال  .ردشوند تعلق مي گي 7از 

  .ثبت نمايد 7بيشتر از  Hindexگرنت بعنوان  سامانه مديريت اطالعات تحقيقاتيطرح را در يا دو يك  ،تعيين شده

  

  نسبت به سال قبل Hindexاي  گرنت افزايش سه رتبه-8

 Hindexآنها تا هفته آخر آذر، سه نمره نسبت به  Hindexكه  هسته از اعضاي هيات علمي رسمي و پيماني دانشگاآن دبه اين گرنت 

مجري و  ميليون ريال است 150برابر با  95مبلغ اين گرنت در سال  سقف. گيرد باشد تعلق ميبيشتر شده  قبلابتداي سال 

اي  گرنت افزايش سه رتبهبعنوان  سامانه مديريت اطالعات تحقيقاتيدر طرح را يا دو يك  ،تواند در سقف مبلغ تعيين شده مي

Hindex ثبت نمايد  نسبت به سال قبل.  

  

  Patentگرنت ثبت اختراع يا -9

، حداقل يك تا هفته اخر آذر اين گرنت مختص آن دسته از اعضاي محترم هيئت علمي و پرسنل رسمي و پيماني دانشگاه است كه

 100سقف مبلغ اين گرنت، . اداره ثبت اختراعات و مالكيت معنوي كشور ارائه نمايند با تاييديه Patentثبت اختراع يا ثبت 

بعنوان  سامانه مديريت اطالعات تحقيقاتيميليون ريال است و مجري مي تواند در سقف مبلغ تعيين شده، يك يا دو طرح را در 

  .ثبت نمايد Patentگرنت ثبت اختراع يا 
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  اييمقررات اجر

  .ئه نماينداماه فرصت دارند تا پروپوزال خود را ار 6شوند كساني كه مشمول اخذ گرنت مي -1ماده

 شاهرودپزشكي پژوهشي دانشگاه علوم مديريتنحوه دريافت گرنت بدين ترتيب است كه پروپوزال طرح تحقيقاتي به  -2ماده

  .گيردمورد تصويب قرار مي و فناوري دانشگاه با تصويب شوراي پژوهشيشده و پس از بررسي اوليه داده تحويل 

هاي هاي تحقيقاتي و سهم هزينههاي طرح مربوط به گرنت مطابق روال ساير طرحنحوه پرداخت و تقسيط هزينه -3ماده

ر مورد هاي عادي دساير مقررات طرح ضمناً. باشدمي شاهرودپزشكي هاي جاري پژوهشي دانشگاه علومنامهپرسنلي نيز تابع آئين

  .شودها نيز اجرا ميگرنت

توانند در قالب طرح تحقيقاتي از اعتبار گرنت خود ميپژوهشگر مبلغ طرح بيش از مبلغ گرنت باشد،  كه درصورتي -4ماده

  .استفاده كنند

نحوي  بهت مقاله يا مقاال چاپمنوط به آن پرداخت كامل  باشد و هاي پژوهشي مي نحوه پرداخت گرنت مشابه ساير طرح - 5 ماده

  .استمنجر به امتياز پژوهشي متناسب با مبلغ گرنت گردد  كه

پزشكي و فناوري دانشگاه علوم پژوهشيهاي تحقيقاتي به صورت مقاله به معاونت نتيجه گرنت بايد مانند ساير طرح - 6ماده

  .تحويل داده شود شاهرود

كل اعتبارات پژوهشي دانشگاه با تصويب % 25حداكثر تا سقف نامه هرسال  با توجه به معيارهاي مندرج در اين آيين -7ماده 

  . گيرد هيأت رئيسه دانشگاه به عنوان اعتبار ويژه پژوهشي در اختيار اعضاء هيأت علمي دانشگاه قرار مي

  .باشد به منظور انجام طرح تحقيقاتي مي  اعطاي اعتبار ويژه پژوهشي  -8ماده 

 .يابد اختصاص ميتاييد مديريت امور پژوهشي پس از  و ي يك پيشنهاد طرح تحقيقاتياعتبار ويژه پژوهشي در ازا: 1تبصره 

  .اعتبار ويژه پژوهشي به واجدين شرايط اعطا خواهد شددر هفته آخر آذرماه، نوبت  يكهر سال در   -9ماده 

طابق مقررات مالي مربوط به به تدريج انجام شده و براساس ارائه اسناد معتبر و م ،پرداخت اعتبار ويژه پژوهشي -10ماده

  . شود هاي پژوهشي و مصوبات اين آئين نامه هزينه مي فعاليت
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تخصيص اعتبار ويژه پژوهشي به هر عضو هيأت علمي در قالب عقد قراردادي است كه به امضاء عضو هيأت علمي و : 1تبصره 

  . رسد معاونت پژوهشي دانشگاه مي

توانند از ساير اعتبارات  ر ويژه پژوهشي عالوه بر مبالغ اختصاصي مطابق اين آيين نامه ميت علمي داراي اعتباااعضاء هي: 2تبصره 

 . هاي مصوب نيز استفاده نمايند پژوهشي در قالب آيين نامه

باشد و در ارتباط با پروژه  هاي پژوهشي شامل خريد تجهيزات و مواد آزمايشگاهي و حق الزحمه مي هزينه فعاليت -11ماده 

هاي مصوب جاري دانشگاه درخصوص امور پژوهشي قابل انجام  ي از محل اعتبارات ويژه پژوهشي و با رعايت ساير آيين نامهتحقيقات

  . است

  . از محل اعتبارات ويژه پژوهشي مجاز نمي باشد لپ تاپ و تبلتخريد ملزومات اداري و   - 12ماده 

تواند به مجري طرح به عنوان حق الزحمه  ارداد منعقده ميدرصد از مبلغ اعتبار ويژه براساس قر 30 حداكثر -13 ماده

  . هاي پژوهشي پرداخت گردد فعاليت

بويژه جهت انجام تحقيقات در فيلد بهداشتي، در صورت  ،در موارد خاص و برحسب نوع رشته و ارائه داليل و مستندات: 1 تبصره

درصد اعتبار تخصيص يافته به ساير همكاران  60ا ميزان الزحمه ت موافقت معاونت پژوهشي دانشگاه حداكثر سقف پرداخت حق

 . طرح قابل افزايش است

درخواست هزينه كردن اعتبار ويژه پژوهشي با موافقت معاونت پژوهشي دانشگاه انجام و اسناد آن توسط كارپردازي  -14ماده 

  . حوزه پژوهشي تنظيم مي گردد

هام  باشد براساس ساير مصوبات و مقررات پژوهشي جاري دانشگاه و تصميم در مواردي كه اين آيين نامه داراي اب -15ماده 

  . شوراي پژوهشي دانشگاه عمل مي گردد

  

  

  

  

  


