
شاهل اعضای هیات علوی، کارکناى، )دانشگاه علوم پزشکی ایراى وابسته به  به پژوهشگراى  8931دستورالعول اعطای گرنتهای پژوهشی در سال 

 (دانشجویاى

 :توضیحات ههن  

شبهل ایي ثٌذ فمظ ).سبل گزشتِ هی ثبشذ 3ُ صهبًی هٌبثغ اص خبسج اص داًشگبُ دس ثبصاستفبدُ اص گشًت ّبی پژٍّشی هٌَط ثِ جزة  .1

 (اػضبی ّیبت ػلوی داًشگبُ هی ثبشذ

 .ّش همبلِ ای فمظ دس یک گشًت لبثل استفبدُ هی ثبشذ .2

 ،دس طَست تجویغ گشًت ّب دس یک پشٍپَصال، آى پشٍپَصال داٍسی ػلوی ٍ ّضیٌِ خَاّذ شذ ٍ دس طَست تبئیذ داٍساى هَسد ًظش .3

 .تجویغ طَست خَاّذ پزیشفت

 .هی ثبشذّن   شبهل کبسکٌبى داًشگبُػالٍُ ثشاػضبی ّیئت ػلوی  11ٍ  8ٍ  7ٍ  5ٍ  4ٍ  3ٍ  2ثٌذ ّبی  .4

 .هی ثبشذ شبهل داًشجَیبى داًشگبُ 10ٍ  6ثٌذ ّبی  .5

گشًت ًبم سدیف احشاص ششایظ  گشًت خظَطیبت  الذام ًحَُ   

1 

 
 

 

اسسبلی پشٍپَصال اٍلیي گشًت  

 
 
 

 

 
 
 

کِ   گشًت ثِ  اػضبی هحتشم ّیبت ػلویایي 

ّیچ لشاسداد عشح پژٍّشی ثب هؼبًٍت تبکٌَى 

پژٍّشی هٌؼمذ ًکشدُ ٍ ثشای اٍلیي ثبس است 

کِ یک عشح پژٍّشی اسائِ هیذّذ ، تؼلك 

 .گیشد  هی

 

 

 

 سیبل 000/000/120 تبسمف پشٍپَصال یک

پشٍپَصال سا دس پژٍّشیبس -1

.ثجت ًوبیذ  

ًبهِ هؼبًت پژٍّشی هحل -2

خذهت هتمبضی کِ کذ عشح 

 .ثبشذدس آى ثجت شذُ 

 داٍسی ػلوی. 3
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 همبالت ثیي الوللی گشًت

ثشای پژٍّشگشاى ٍاثستِ ثِ  .1

 داًشگبُ

یک ًَیسٌذُ ثب  للهمبلِ حذا .2

آدسس خبسج اص کشَس داشتِ 

 .ثبشذ

 Q1   (scimagoهمبلِ  .3

ثش اسبس صهبى ).ثبشذ(

اسصشیبثی همبلِ تَسظ ٍاحذ 

 (ػلن سٌجی

دسخَاست کٌٌذُ گشًت  .4

یبًَیسٌذُ  ًَیسٌذُ هسئَل، 

ثب آدسس داًشگبُ ػلَم اٍل 

 .پضشکی ایشاى ثبشذ
 

 

 

 

سیبل  100.000.000هجلغ ثِ اصاء ّش همبلِ 

 پشٍپَصال دس لبلت یک

 

 

 

 

 

پشٍپَصال  سا دس پژٍّشیبس -1

.ثجت ًوبیذ  

همبلِ ثبیذ ثِ تبئیذ هؼبٍى -2

هشکض / پژٍّشی داًشکذُ 

.هشثَعِ سسیذُ شَد  

پس اص تبئیذ ٍاحذ ػلن -3

هؼبًٍت تحمیمبت سٌجی 

 داًشگبُ
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 ؼتثبطٌ استجبط گشًت

 
 

 

 پژٍّشگشاى ٍاثستِ ثِ داًشگبُ

 

 

هیلیَى تَهبى اص 100ثِ اصای آٍسًذگی تب   -1

 15ثِ داًشگبُ تب ( خبسج داًشگبُ)طٌؼت 

هیلیَى تَهبى  500هیلیَى تب  100دسطذ ،اص 

 5هیلیبسد تَهبى  1تب  500دسطذ ، اص    10

هیلیبسد تَهبى یک  1دسطذ ٍ ثیشتش اص 

 .دسطذ  1هیلیبسد اٍل ثِ سٍش ثبال ٍ ثمیِ 

 پژٍّشیبس دس پشٍپَصال-1

 شَد ثجت

 دفتش اص تبئیذیِ ًبهِ -2

 طٌؼت ثب استجبط

4 

 

 

 

 .داًشگبُ ثبشذپژٍّشگش ٍاثستِ ثِ  .1

  2018سبل همبلِ دس  6اًتشبس حذالل  .2

 Medlineیب  ISIکِ دس ثبًک ّبی 

 .ًوبیِ شذُ ثبشذ  scopusٍیب 

همبلِ  4دس ایي گشًت ثبیستی حذالل  .3

 

 

 .پشٍپَصال دس پژٍّشیبس ثجت شَد-1

 پژٍّشگشاى ٍاثستِ ثِ داًشگبُ-2

 

 

پشٍپَصال دس پژٍّشیبس -1

 .ثجت شَد



گشًت ًبم سدیف احشاص ششایظ  گشًت خظَطیبت  الذام ًحَُ   

 

گشًت اًتشبسحذالل6 همبلِ عی 

2018 

 

 4 حذالل ثبیستی گشًت ایي دس)

 2018 سبل دس الیي یک دس همبلِ

(ثبشٌذ  

 .ثبشٌذ 2018دس یک الیي دس سبل 

همبلِ اص  2الصم است تب حذالل  .4

 هجوَع همبالت اسسبلی ثِ ػٌَاى

شذُ اسسبل ًَیسٌذُ اٍل یب هسئَل 

 . ثبشذ

داًشگبُ ػلَم  Affiliationثب  .5

 .پضشکی ایشاى همبلِ چبح شذُ ثبشذ

ثِ اصای همبلِ ای کِ فشد اسسبل  .6

کٌٌذُ ، ًَیسٌذُ اٍل یب هسئَل ثبشذ 

 اهتیبص تؼلك هی( دّن سِ یک ٍ ) 1.3

 گیشد 

7. 30 %IF  ِّش همبلِ ثِ اهتیبص کل همبل

 .شَد اضبفِ هی

یب چٌبًچِ دس همبلِ ای ًَیسٌذُ اٍل  .8

اهتیبص ًَیسٌذُ % 30هسئَل ًجبشذ ، 

 .گیشد  اٍل یب هسئَل تؼلك هی

دس ایي گشًت ّش اهتیبص کست شذُ  .9

 سیبل اػتجبس هی 000/000/35داسای 

 .ثبشذ 

ایي اػتجبس هیتَاًذ اص عشیك یک  .10

پشٍپَصال یب چٌذ پشٍپَصال دس سمف 

 .هجلغ هحبسجِ شذُ اختظبص یبثذ

 2لغفب تَجِ شَد کِ هحمك ثبیذ  .11

ا ثِ ػٌَاى ساهتیبص 6یبص اص اهت

ًَیسٌذُ اٍل یب هسئَل کست کشدُ 

 .ثبشذ

 

هتمبضی ایي گشًت هَظفٌذ توبهی 

همبالت خَد سا دس یک ًَثت ثِ ایي 

 .هذیشیت اسسبل ًوبیٌذ

پش کشدى فشم جذٍل هحبسجِ -3

لبثل دسیبفت اص هٌَی ) اهتیبصات 

اعالع سسبًی هحیظ کبسثشاى 

ثب تبییذ هؼبًٍت پژٍّشی ( پژٍّشیبس 

 هشکض / داًشکذُ 

) اسسبل کپی طفحِ اٍل همبالت-4

و  letterالصم ثِ رکش است کِ 

Case Report  مورد قبول نمی
 .(باشد

کپی  IFدسطَست داشتي -5 

 IFهستٌذات 

 

پژٍّشگشاى ٍاثستِ ثِ -2

هتمبضی ایي گشًت داًشگبُ 

هَظفٌذ توبهی همبالت خَد 

سا دس یک ًَثت ثِ ایي 

 .هذیشیت اسسبل ًوبیٌذ

پش کشدى فشم جذٍل -3

لبثل ) هحبسجِ اهتیبصات 

دسیبفت اص هٌَی اعالع 

سسبًی هحیظ کبسثشاى 

ثب تبییذ هؼبًٍت ( پژٍّشیبس 

 هشکض / پژٍّشی داًشکذُ 

اسسبل کپی طفحِ اٍل -4

 همبالت

کپی  IFدسطَست داشتي -5 

 IFهستٌذات 

همبلِ دس یک الیي پس  6-4

اص تبئیذ ٍاحذ ػلن سٌجی 

 هؼبًٍت تحمیمبت
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 گشًت عشح  هشٍس ًظبم هٌذ 

 

 
کِ لظذ  داًشگبُ ثِ پژٍّشگشٍاثستِثِ ّش 

)    اًجبم عشح    هشٍس ًظبم هٌذ 

Systematic Review  )تؼلك  ،سا داسد

 .گیشد هی

 
پس اص دسیبفت عشحْبی هشثَعِ ،  -1

 Peerعشح تَسظ یک گشٍُ 

Review   هیشَد. 

سیبل  000/000/120سمف ایي گشًت  -2

دس طَست ًیبص ثِ خشیذ . هیجبشذ 

همبالت کِ هتي کبهل آًْب دس کتبثخبًِ 

ّبی داًشگبُ ٍجَد ًذاسد ، ػالٍُ ثش 

سمف فَق ّضیٌِ اثتیبع همبالت 

هزکَس کِ دس پشٍپَصال اسائِ هیگشدد 

تَسظ گشٍُ اسصیبة ثشسسی ٍ پس اص 

تظَیت ثِ ّضیٌِ  گشًت اضبفِ هیشَد 

. 

اص ایي ًَع پزیشش گشًت دٍم ثِ ثؼذ  -3

گشًت هٌَط ثِ پزیشش یک همبلِ اص 

گشًت تخظیض دادُ شذُ لجلی دس 

ٍ یب هجالت ثبًک  Cochraneًوبیِ 

ٍیب  Medlineیب  ISIّبی اعالػبتی 

scopus هیجبشذ . 

پشٍپَصال سا دس -1

 .پژٍّشیبس ثجت ًوبیذ

 داٍسی ػلوی. 2
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اًتشبسهمبلِ داًشجَیبى ثب  گشًت

Affiliation  ِتحمیمبت کویت

 داًشجَیی
Student Research Committee/ Iran 

University of Medical Sciences, 
Tehran , Iran 

 داًشجَی داًشگبُ ایشاى ثبشذ -1

اص سبل  دس اٍلیي همبلِ چبح شذُ -2

 Affiliationثِ ثؼذ کِ  96

   کویتِ تحمیمبت داًشجَیی

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

 سا رکش کشدُ ثبشٌذ 

هبُ اص دٍساى تحظیل  6حذالل  -3

 .ثبلی هبًذُ ثبشذداًشجَ 

 سیبل000/000/50یک پشٍپَصال تب سمف -1

اخز  تبییذ ٍاحذ ػلن سٌجی  -2

 هؼبًٍت تحمیمبت داًشگبُ

داًشجًََیسٌذُ اٍل ثبشذ-3  

 

پشٍپَصال سا دس پژٍّشیبس -1

 .ثجت ًوبیذ

همبلِ چبح شذُ ثب  اسسبل -2

Affiliation  ُداًشگب

ًوبیِ  ػلَم پضشکی ایشاى

شذُ دس ثبًک 

 ISI,PUb  ،scopusّبی

عشح هَسدًظش،پبیبى ًبهِ -3

 ًجبشذ
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 ثبکیفیت همبالت گشًت

 ثشاسبس لجلی ثبالدسسبل

چبح شذُ  2018دس سبل )شبخض

 10حذالل   2019سبل  تبثبشذ ٍ

ثِ ًَیسٌذُ )اسجبع داشتِ ثبشذ

هسئَل یبًَیسٌذُ اٍل تؼلك هی 

( گیشد  

 داًشگبُ ٍاثستِ ثِ پژٍّشگشاى

 

 

 

به افرادی که مقبالت بب کیفیت ببال یک -1

ریبل به عنوان  000/000/350پروپوزال تب سقف 

 .گرنت تعلق می گیرد

گرنت مسبوربه نویسنده اول یبنویسنده -2

 مسئولتعلق می گیرد

پشٍپَصال دس پژٍّشیبس - 1    

 .ثجت شَد

 اصتبییذٍاحذػلن پس-2

 تحمیمبت هؼبًٍت سٌجی

 داًشگبُ

 ثذٍى خَداستٌبدی -3
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 ثبالیh-indexافشادثب ثِ گشًت

15 

 

 پژٍّشگشاى ٍاثستِ ثِ داًشگبُ

 تب 15 ثبالیh-indexافرادیکه به -1

 تبسمف پشٍپَصال داسًذیک 20

 ػٌَاى ثِ سیبل000/000/350

 .گیشد هی تؼلك گشًت

 21 ثبالیh-indexکه افرادی به -2

 پشٍپَصال داسًذیک25 تب

 ثِ سیبل 000/000/600 تبسمف

 .هیگیشد تؼلك گشًت ػٌَاى

 تب 26ثبالیh-indexافرادیکه به -3

 تبسمف پشٍپَصال داسًذیک30

 ػٌَاى ثِ سیبل000/000/800

 .گیشد هی تؼلك گشًت

ًوبیِ h-indexمبنی محبسبه   -4

 .ثَدخَاّذ scopusًبهِ

دس طَستی کِ دس سبل گزشتِ  -5

اص ایي گشًت استفبدُ شذُ ثبشذ 

ثبیستی پزیشش همبلِ آى گشًت 

اسائِ ٍ سپس لشاس داد جذیذ 

 .هٌؼمذ  گشدد

پشٍپَصال دس پژٍّشیبس -1    

 .ثجت شَد

 اصتبییذٍاحذػلن پس-2

 تحمیمبت هؼبًٍت سٌجی

 داًشگبُ

 ثذٍى خَد استٌبدی-   3

 

 گشًت هتمبضی  دٍسُ پسب دکتشی  9
هغبثك دستَسالؼول ثشگضاسی دٍسُ پسب 

  هٌذسج دسسبیت ریل دکتشی پژٍّشی

 http://rcco.iums.ac.ir 

 

 سیبل000/000/200 پشٍپَصال تبسمف -1

اص هذیشیت ّوبٌّگی هشاکض اخز تبییذیِ -2

 تحمیمبتی

پشٍپَصال دس پژٍّشیبس -1

 .ثجت شَد

تبییذیِ اص هذیشیت  -2

 ّوبٌّگی هشاکض تحمیمبتی
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گشًت ثِ ًفشات اٍل کشَسی دس 

آصهَى ّبی ٍسٍدی کبسشٌبسی 

) اسشذ ٍ دکتشی تخظظی 

PhD) 

ًفشات اٍل کشَسی ّش سشتِ کِ دس داًشگبُ 

    PhD دس همغغ  ػلَم پضشکی ایشاى

  .پزیشفتِ شًَذ

 

دسهمغغ  سیبل  000/000/100 پشٍپَصال تبسمف

 کبسشٌبسی اسشذ 

سیبل   000/000/200 تبسمفپشٍپَصال 

     PhDدسهمغغ 

 

تَسظ  پشٍپَصالثجت -1

دس پژٍّشیبس ثجت  داًشجَ 

 .شَد

کبسًبهِ لجَلی دس آصهَى -2

کِ ثِ تبییذ هؼبٍى آهَصشی 

داًشکذُ هشثَعِ سسیذُ 

 .ثبشذ

هجشی دٍم اصاػضبی -3

 ّیئت ػلوی ثبشذ
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گشًت سشآهذاى ػلوی کشَس ٍ 

دسیبفت کٌٌذگبى جَایض ٍ 

 جشٌَاسُ خَاسصهی ٍ ساصی 

 پژٍّشگشاى ٍاثستِ ثِ داًشگبُ

 

 

 

 سیبل 000/000/000/1پشٍپَصال تبسمف  -1

اسائِ هؼشفی ًبهِ اص فذساسیَى سشآهذاى -2

 ػلوی ایشاى 

دسخظَص جشٌَاسُ  ّب اسائِ گَاّی -3

 هشثَعِ  

ثجت پشٍپَصال دس پژٍّشیبس 

 .شَد

 

 


