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 بسمه تعالي

  1394- 95سال  دستورالعمل اجرايي اعطاي گرنتهاي پژوهشي
  

و تفويض اختيار به  دانشگاه در ارتباط با گرنتهاي پژوهشي بر اساس مصوبات شوراي پژوهشياين دستورالعمل  
نوبت چهارم  - وهشي دانشگاه شوراي پژ( 27/11/94مديريت امور تحقيقات و فناوري دانشگاه تدوين شده و از تاريخ 

 ،قبل از اين تاريخ مربوط به هرگونه دستورالعمل در ارتباط با گرنتهاي پژوهشيلذا . به بعد قابل اجراست )1394سال 
  .كان لم يكن تلقي شده و از درجه اعتبار ساقط مي گردد

 
 :پژوهشي انواع گرنت

 گرنت اولين پروپوزال ارسالي 
 چاپ شده در نمايه هاي  گرنت اولين مقالهISI  ياPubmed 
 گرنت طرح مرور نظام مند 
 انتشار مقاله در مجالت سرآمد گرنت 
 گرنت بخش پژوهشي جشنواره ابن سينا 
  ابن سينادانشجويي گرنت جشنواره 
 داراي  براي اعضاي هيات علمي گرنت شش مقاله در يكسالline پژوهشي 
 استناد سال جاري پر مقاالت گرنت  
 استناد سال گذشته پر مقاالت گرنت  
 اعضاي هيات علمي داراي استناد به ازاي هر مقاله  گرنت(Citation/paper)  باال  

 
 

 گرنت اولين پروپوزال ارسالي: 

 
 .علمي دانشگاه است اين گرنت مختص اعضاي محترم هيئت -
چه در دوران قبل يا بعد از هيئت علمي ( پژوهشي طرح قرارداد هيچ تاكنون كه علمي عضوهيئت به گرنت اين -

  .مي گيرد تعلق مي دهد، ارائه پژوهشي طرح يك كه است بار اولين براي و نكرده منعقد در دانشگاه  )شدن
  .ميليون ريال است 80 : 1394-95سقف مبلغ اين گرنت در سال  -
ري مي تواند در سقف مبلغ تعيين شده يك طرح را در پژوهشيار بعنوان گرنت اولين پروپوزال ارسالي مج -

  )مركز/با صالحديد دانشكده(ثبت نمايد و از طريق صورتجلسه شوراي پژوهشي يا نامه معاونت پژوهشي 
 .دانشگاه معرفي شود محل خدمت يا مركز هدف با ذكر كد طرح به معاونت پژوهشي
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 چاپ شده در نمايه هاي  ت اولين مقالهگرن ISI  يا Pubmed: 

 اين گرنت مختص اعضاي محترم هيئت علمي و پرسنل رسمي و پيماني دانشگاه است -
به بعد به  2015عنوان نويسنده اول يا مسوول باشد و از سال ه مقاله مورد نظر بايد اولين مقاله شخص ب -

 .چاپ رسيده باشد
 .ميليون ريال است 80 :1394-95سقف مبلغ اين گرنت در سال  -
عنوان گرنت اولين ه مجري مي تواند در سقف مبلغ تعيين شده يك يا چند طرح را همزمان در پژوهشيار ب -

به همراه تصوير مقاله ثبت نمايد و از طريق نامه معاونت پژوهشي محل خدمت يا مركز هدف با ذكر كد طرح 
 .معاونت پژوهشي دانشگاه معرفي شود به صفحه اول مقاله

 
 گرنت طرح مرور نظام مند: 

طرح تحقيقاتي خاتمه  اين گرنت مختص آن دسته از اعضاي محترم هيئت علمي دانشگاه است كه حداقل يك -
قصد انجام يك طرح مرور نظام مند  داشته اند و Pubmed يا ISIيافته با انتشار نتايج در يكي از نمايه هاي 

 . دارندرا 
 .ميليون ريال است 60 : 1394-95 سقف مبلغ اين گرنت در سال -
 .هر مجري همزمان حداكثر دو گرنت طرح مرور نظام مند در حال اجرا مي تواند داشته باشد -
 Pubmedيا  ISIجديد منوط به انتشار نتيجه طرح هاي قبلي در يكي از مجالت نمايه شده در  پذيرش گرنت -

 .مي باشد
ثبت  عنوان گرنت مرور نظام منده در پژوهشيار ب اند در سقف مبلغ تعيين شده طرح خود رامجري مي تو -

نمايد و از طريق نامه معاونت پژوهشي محل خدمت يا مركز هدف با ذكر كد طرح به معاونت پژوهشي 
 .دانشگاه معرفي شود

  
 سرآمد مجالت در مقاله گرنت انتشار:  
كيفيت  ءبه انتشار مقاله در مجالت معتبر و پر بازديد با هدف ارتقا به منظور حمايت و تشويق پژوهشگران -

و افزايش تعداد استنادات، اين گرنت به نويسنده اول و مسوول مقاالت مروري و اصيل پژوهشي  مقاالت
 .چاپ شده در مجالت اعالمي از سوي معاونت پژوهشي دانشگاه تعلق مي گيرد

 Journal مندرج در سايت  SNIP  2014 بر اساس شاخص مجله مبلغ اين گرنت بسته به رتبه سقف -
Metrics  Scopus  به نشاني http://www.journalmetrics.com/values.php به شرح زير است: 

 
  مبلغ گرنت  SNIP  2014اساس شاخص ر ب رتبه بندي مجالت رديف

  ميليون ريال 250 كل گروههاي علميدو درصد اول  1
كه در دو درصد اول كل قرار نمي   health scienceك درصد اول گروه ي  2

  .گيرند
  ميليون ريال 200

  ميليون ريال health science  150يك درصد دوم گروه   3
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 .ليست اين مجالت از قسمت اطالع رساني سامانه پژوهشيار قابل دسترس است -
 يا علمي هيئت عضو مسوول مقاله بايد آدرس صحيح وابستگي به دانشگاه را داشته باشد ويا  نويسنده اول -

  .باشد دانشگاه پيماني و رسمي پرسنل
گر فقط يكي از نويسندگان اول يا مسوول آدرس صحيح دانشگاه را داشته باشد مبلغ گرنت فقط به ايشان ا -

 .تعلق مي گيرد
 يا علمي هيئت صحيح دانشگاه را داشته باشند و هر دو عضواگر هر دو نويسنده اول و مسوول آدرس  -

يا  ) مساوي اضافه شده و با نسبت  ميليون ريال  50مبلغ گرنت  باشند به دانشگاه پيماني و رسمي پرسنل
 .به ايشان تعلق مي گيرد )توافق كتبي هر دو نويسنده نسبت تعيين شده در

انشگاه را داشته باشند ولي يكي از آنان عضو هيئت علمي اگر هر دو نويسنده اول و مسوول آدرس صحيح د -
 .رسمي و پيماني دانشگاه نباشند مبلغ گرنت بطور كامل به نويسنده ديگر تعلق خواهد گرفت يا پرسنل

  .به بعد چاپ شده اند تعلق مي گيرد 2015اين گرنت به مقاالتي كه از سال  -
طرحهاي تحقيقاتي مرتبط در پژوهشيار حداكثر يكسال پس از /طرحمدت زمان استفاده از اين گرنت و ثبت  -

تاريخ چاپ مقاله خواهد بود و در صورتيكه در اين مدت درخواست و اقدامي صورت نپذيرد اعتبار اين 
 .گرنت از بين خواهد رفت

 .امكان انتقال اعتبار اين گرنت به طرحهاي ديگر مجري وجود ندارد -
  

 :ابن سيناگرنت بخش پژوهشي جشنواره 

  .اين گرنت فقط مختص برگزيدگان بخش پژوهشي جشنواره ابن سينا است -
 و مبلغ اين گرنت با توجه به اعتبار تعيين شده در جشنواره ابن سينا و سال مورد نظر مشخص مي شود -

 .ميليون ريال است 80مقدار آن 
عنوان گرنت ه پژوهشيار بمجري مي تواند در سقف مبلغ تعيين شده يك يا چند طرح را همزمان در  -

 .ثبت و درخواست خود را به معاونت پژوهشي دانشگاه ارائه نمايد جشنواره ابن سينا
د يا اعتبار آنرا به ند از اين گرنت استفاده نماينداكثر تا سه سال بعد از جشنواره مي توانحافراد واجد شرايط  -

ش گرنت منوط به موافقت معاونت پژوهشي پس از اين مدت پذير. دنمنتقل نماي طرحهاي ديگر خود مجري
 .خواهد بود و امكان انتقال اعتبار گرنت به طرحهاي ديگر هم وجود نخواهد داشت

برگزيدگان بخش آموزشي جشنواره ابن سينا جهت استفاده از گرنت مورد نظر بايد طرح خود را به مركز  :تذكر
 .مايندارائه و از آن طريق اقدام ن EDCآموزش دانشگاه  توسعه

  

  ابن سينادانشجويي گرنت جشنواره 
  .بخش پژوهشي جشنواره ابن سينا است هبرگزيد دانشجويان اين گرنت فقط مختص -
 و مبلغ اين گرنت با توجه به اعتبار تعيين شده در جشنواره ابن سينا و سال مورد نظر مشخص مي شود -

 .ميليون ريال است 30مقدار آن 



4 
 

مي تواند در سقف مبلغ تعيين شده يك يا چند طرح را همزمان در پژوهشيار بعنوان گرنت جشنواره  دانشجو -
 .ثبت و درخواست خود را به معاونت پژوهشي دانشگاه ارائه نمايد ابن سينا

داكثر تا سه سال بعد از جشنواره مي تواند از اين گرنت استفاده نمايد يا اعتبار آنرا به حفرد واجد شرايط  -
پس از اين مدت پذيرش گرنت منوط به موافقت معاونت پژوهشي خواهد بود . طرحهاي ديگر خود منتقل نمايد

 .و امكان انتقال اعتبار گرنت به طرحهاي ديگر هم وجود نخواهد داشت
 

 براي اعضاي هيات علمي داراي  گرنت شش مقاله در يكسالline پژوهشي 

اين گرنت مختص آن دسته از اعضاي محترم هيئت علمي و پرسنل رسمي و پيماني دانشگاه است كه حداقل  -
حد اقل در دو عدد از  ،داشته باشند ميالدي 2015سال در طول  Pubmedيا  ISIشش مقاله نمايه شده در 

 اينكه تاييد. باشد الين يك در فوق الذكر مقاالت درصد 50 از بيش و اين مقاالت نويسنده اول يا مسئول باشند
وهشي  شامل بر مدير امور پژ هنفر 7تيم  تاييدو با  peer‐review اساس بر هستند الين يك در مقاالت

 وهشي دانشگاه ژپنفر از اعضاي شوراي  4و  KTEدانشگاه، مدير دفتر هماهنگي مراكز تحقيقاتي، مدير دفتر 
 . بود خواهد

 A*B*[1.1+(0.3*IF)]:  نحوه محاسبه امتياز هر مقاله -

A =1و نويسنده اول و مسوول برابر با  3/0نويسنده دوم به بعد برابر با : ضريب تاثير نوع نويسنده  
B =مقاالت : ضريب تاثير نوع مقالهOriginal-Review  و مقاالت  1برابر باShort communication – 

Brief report  و مقاالت  5/0برابر باCase report-Research letter-Image  و مقاالت  3/0برابر با
Letter to editor  25/0برابر با  

IF = ضريب تاثير مجله درISI  مالكIF مجله در سال انتشار مقاله بود.  
  .بايد باشد 2,2عنوان نويسنده اول يا مسوول حداقل ه امتياز مقاالت ب -
  ميليون ريال 10)* جمع امتياز مقاالت: (نحوه محاسبه مبلغ گرنت -
براي اين منظور بايد . هر مجري مي تواند فقط يكبار تقاضاي محاسبه امتيازات سال مربوطه را داشته باشد -

فرم محاسبه امتيازات مقاله توسط مجري تكميل شده و پس از تاييد معاونت پژوهشي محل خدمت يا مركز 
 .همراه صفحه اول مقاالت به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال شودهدف به 

پس از محاسبه امتياز و تعيين مبلغ گرنت، مجري مي تواند حداكثر تا يكسال بعد در سقف مبلغ تعيين شده  -
ثبت نمايد يا اعتبار آنرا به  داراي اليني  عنوان گرنت شش مقالهه يك يا چند طرح را در پژوهشيار ب

اگر در طول اين مدت در اين باره اقدامي صورت نپذيرد اعتبار گرنت از بين . ر خود منتقل نمايدطرحهاي ديگ
 . خواهد رفت
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 سال جاري استناد پر مقاالت گرنت  
داراي دانشگاه است كه و پرسنل رسمي و پيماني اين گرنت مختص آن دسته از اعضاي محترم هيئت علمي  -

پايان سال منتشر شده باشد و تا  2015سال علوم پزشكي تهران باشند كه در  دانشگاه affiliation با مقاله
  .مورد استناد قرار گرفته باشد scopusدر بار  10، حداقل 2015

 .ستنادي حذف مي گرددموارد خودادر ميزان استنادها  -
 .بايد نويسنده اول يا مسئول مقاله باشد فرد -
 .ميليون ريال است 500 : 1394- 95 مبلغ اين گرنت در سال -
 .قابل تامين اعتبار خواهد بود يك طرح در پژوهشيار در سقف مبلغ تعيين شدهبراي واجدين شرايط،  -

  
 استناد سال گذشته پر مقاالت گرنت  
داراي دانشگاه است كه و پرسنل رسمي و پيماني اين گرنت مختص آن دسته از اعضاي محترم هيئت علمي  -

منتشر شده باشد و تا پايان سال  2014در سال علوم پزشكي تهران باشند كه  دانشگاه affiliation با مقاله
  .مورد استناد قرار گرفته باشد scopusدر بار  30حداقل  2015

 در ميزان استنادها موارد خوداستنادي حذف مي گردد -
 .فرد بايد نويسنده اول يا مسئول مقاله باشد -
 .ميليون ريال است 500 : 1394- 95 مبلغ اين گرنت در سال -
 .قابل تامين اعتبار خواهد بود يك طرح در پژوهشيار در سقف مبلغ تعيين شدهبراي واجدين شرايط،  -

 
 

 استناد به ازاي هر مقاله اعضاي هيات علمي داراي  گرنت(Citation/paper)  باال  
آنها متوسط تعداد استنادات به ازاي مقاله  كه و پرسنل رسمي و پيماني دانشگاه هيئت علمي محترم اعضاي  -

اين شاخص با تقسيم كل استنادات بر كل تعداد مقاالت (  باشد 30حداقل  ،Scopus اطالعاتي بانك براساس
 ).قابل احتساب است

- H index براساس بانك اطالعاتي  آنهاScopus ،  باشد 15حداقل 

 .است ميليون ريال 500 : 1394- 95 مبلغ اين گرنت در سال -
 .قابل تامين اعتبار خواهد بود يك طرح در پژوهشيار در سقف مبلغ تعيين شدهبراي واجدين شرايط،  -

 
 


