
 )شامل اعضای هیات علمی، کارکنان، دانشجویان( دانشگاه علوم پزشکی ایران وابسته به   به پژوهشگران 1401دستورالعمل اعطای گرنتهای پژوهشی در سال 

 توضیحات مهم:   

 . قابل استفاده می باشد در یک گرنتهر مقاله ای فقط   .1

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

 .تجمیع صورت خواهد پذیرفت

 می باشد. هم   شامل کارکنان دانشگاهعالوه براعضای هیئت علمی  8و  6و  5و  4و  3و   2بند های   .3

 می باشد.  شامل دانشجویان دانشگاه  9و  7بند های    .4

چنانچه  مبلغ پروپوزال پیشتناادی بیشتتر از ستقص م تون گرنت ارستالی باشتد  مجری مهترم مات تامی  مبلغ  مابه  الزم به ذکر استت   .5

 التفاوت،  می تواند از طریق مشتارکت با ییی از دانشتیده و یا مراکز تهقیقاتی دانشگاه بونوان طرم مشترد داخلی  و یا از طریق مشارکت

 بونوان طرم مشترد خارمی اقدام نماید. با سایرسازماناای خارج از دانشگاه 

الزم به یادآوری استت چنانچه گرنت مشتارکت با ییی از دانشتیده و یا مراکز تهقیقاتی دانشتگاه باشتد در قاتمت تامی  اعتبار از ستایر   - .6

ام مرکز یا دانشتیده  ای که را ن  نام موستاتهاستازمان تامی  کننده اعتبار را مشتترد داخلی انتاان نموده و  نوع تامی  اعتبارستازماناا  ،  

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

رد خارمی انتاان را مشتت  نوع تامی  اعتبارنماید.درصتورت استتفاده از طرم مشتترد خارمی در قاتمت تامی  اعتبار از ستایر ستازماناا  ،  

را نام ستازمان که مبلغ مابه التفاوت را تقبل نموده استت ذکر نمایند ومبلغ مابه التفاوت را   نام موستاتهاستازمان تامی  کننده اعتبار نموده و

بور از سترممع وارد نماید که در این تورت  ،هنگام عقدقراردادمبلغ مز  مبلغ تامی  اعتبار از ستوی موستاته خارج دانشتگاه لریال در باک   

 اعتبار پروپوزال کار می گردد. 

ارائه  نامه مواونت پژوهشتی مرکز هد  دوم  مبنی بر تقبل  مبلغ مندرج در تامی  اعتبار از ستایر ستازماناا  در گرنت های مشتترد داخلی  – .7

 در آن ثبت شده باشد. الزامی است . 

گرنت   نام ردیص  احراز  شرایط   گرنت  خ وصیات   اقدام  نهوه   
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  پروپوزال اولی  گرنت 

 ارسالی 

 
 
 

 

 
 

که    گرنت به  اعضای مهترم هیات علمیای  

تاکنون هیچ قرارداد طرم پژوهشی با مواونت  

پژوهشی منوقد نیرده و برای اولی  بار است که 

 گیرد .  یک طرم پژوهشی ارائه میدهد ، تولق می

 

 

 

 ریال 150ا 000ا000 تاسقص پروپوزال یک

 

 

 

 

پروپوزال را در -1

 پژوهشیار ثبت نماید.

نامه موانت پژوهشی -2

مهل خدمت متقاضی که  

کد طرم در آن ثبت شده  

 باشد. 

 . داوری علمی3

2 

 
 

 

  مقاالت بی  المللی گرنت 

 2021  سال  طی

 برای پژوهشگران واباته به دانشگاه. 1

یک نویانده با آدرس خارج   قلمقاله حدا. 2

 .از کشور داشته باشد

بر مبنای (Q1)  در مجله چارد اول مقاله. 3

منتشر   Scopusلاسیوپوس SJRشاخص 

لبر اساس زمان ارزشیابی مقاله    .باشدشده  

 توسط واحد علم سنجی  

درخواست کننده گرنت نویانده   . 4

با آدرس دانشگاه یانویانده اول  مائول، 

 .پزشیی ایران باشدعلوم 
 

 

 

ریال در   150.000.000مبلغ به ازاء هر مقاله 

 پروپوزال  قالب یک

 

 

 

 

 

پروپوزال  را در -1

 پژوهشیار ثبت نماید.

مقاله باید به تائید  -2

مواون پژوهشی دانشیده  

مرکز مربوطه رسیده  ا

. شود  

پ  از تائید واحد علم  -3

سنجی مواونت تهقیقات 

 دانشگاه 

 



گرنت   نام ردیص  احراز  شرایط   گرنت  خ وصیات   اقدام  نهوه   

3 

 

 با صنوت  ارتباط  گرنت 

 

 

 

 پژوهشگران واباته به دانشگاه 

 

 

تا    -1 آورندگی  ازای  از 100به  تومان  میلیون 

درصد    15صنوت لخارج دانشگاه  به دانشگاه تا  

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

تومان    1تا    500 از    5میلیارد  بیشتر  و    1درصد 

اول   میلیارد  یک  تومان  و میلیارد  باال  روش  به 

 درصد . 1بقیه 

  پژوهشیار   در  پروپوزال-1

 شود ثبت

 دفتر  از  تائیدیه  نامه  -2

 صنوت  با ارتباط

4 

 

 

 

 

گرنت طرم  مرور نظام  

 مند  

 

 
 

 

 

که ق د انجام  دانشگاه به پژوهشگرواباتهبه هر 

 Systematicل    طرم    مرور نظام مند 

Review گیرد تولق می  ،  را دارد. 

پ  از دریافت طرحاای مربوطه ، طرم توسط   -1

 میشود .  Peer Reviewیک گروه 

ریال میباشد . در  120ا 000ا 000سقص ای  گرنت  -2

صورت نیاز به خرید مقاالت که مت  کامل آناا  

در کتاباانه های دانشگاه ومود ندارد ، عالوه  

بر سقص فوق هزینه ابتیاع مقاالت مذکور که  

دد توسط گروه ارزیان در پروپوزال ارائه میگر

بررسی و پ  از ت ویب به هزینه  گرنت اضافه 

 میشود . 

پذیرش گرنت دوم به بود از ای  نوع گرنت   -3

منوط به پذیرش یک مقاله از گرنت تا یص  

و یا  Cochraneداده شده قبلی در نمایه 

  Pub Med , مجالت بانک های اطالعاتی 

ISI  یاMedline  ویاscopus . میباشد 

داشت  گواهی شرکت درکارگاه   -4

و یا یک مقاله   سیاتماتیک ریویو

مرور سیاتماتیک چاپ شده در  

 مجالت موتبر 

پروپوزال را در  -1

 پژوهشیار ثبت نماید.

 . داوری علمی 2
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  باکیفیت  مقاالت  گرنت 

  براساس قبلی باالدرسال 

اول ژانویه   از مقالهشاخصل

در   منتشر و به بود 2021

حداقل   ماهه   12بازه زمانه 

استناد دریافت کرده   10

  IFیا در مجالت با   باشد

به باال منتشر شده   10

لبه نویانده    . باشند

مائول یانویانده اول  

 تولق می گیرد   

 
 

 دانشگاه واباته به پژوهشگران

 

 

 

به افرادی که مقاالت با کیفیت باال یک -1

ریال به  350ا000ا000پروپوزال تا سقص 

.عنوان گرنت تولق می گیرد  

گرنت مزبوربه نویانده اول یانویانده  -2

تولق می گیرد  مائول  

در  پروپوزال-1    

 پژوهشیار ثبت شود.

  ازتاییدواحدعلم پ -2

 تهقیقات مواونت سنجی

 دانشگاه 

 بدون خوداستنادی  -3



گرنت   نام ردیص  احراز  شرایط   گرنت  خ وصیات   اقدام  نهوه   
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-hافرادبا  به گرنت 

indexل با حذ    15  باالی

مقاالت پرنویانده و خود  

 استنادی  

 

 پژوهشگران واباته به دانشگاه 

کلیه پژوهشگران واجد شرایط فقط  

می توانند   3-2-1یکبار از بندهای 

 استفاده کنند.   

 20 تا 15 باالیh-indexافرادیکه به -1

  تاسقص پروپوزال دارندیک

  گرنت عنوان به ریال350ا000ا000

 .گیرد می تولق

  25تا  21 باالیh-indexهک افرادی به -2

  تاسقص پروپوزال دارندیک

 گرنت عنوان به ریال 600ا000ا000

 . میگیرد تولق

 26باالیindex-hافرادیکه به -3

  تاسقص پروپوزال دارندیک

  گرنت عنوان به ریال800ا000ا000

 .گیرد می تولق

نمایه h-indexمبنی محاسبه   -4

 خواهد بود. scopusنامه

بودی و استفاده از  ارتقا به رده  -5

گزنت منوط به ارائه پذیرش مقاله 

 رده قبلی است.

در  پروپوزال-1    

 پژوهشیار ثبت شود.

  ازتاییدواحدعلم پ -2

 تهقیقات مواونت سنجی

 دانشگاه 

 

7 

گرنت به نفرات اول  

کشوری در آزمون های  

ورودی کارشناسی ارشد و  

   PhDدکتری تا  ی ل  

نفرات اول کشوری هر رشته که در دانشگاه علوم 

 پذیرفته شوند.     PhD در مقطع  پزشیی ایران

 

درمقطع  ریال  100ا000ا000 پروپوزال تاسقص

 کارشناسی ارشد 

ریال درمقطع   200ا000ا000 پروپوزال تاسقص

PhD     

 

توسط    پروپوزالثبت  -1

پژوهشیار   دانشجو   در 

 ثبت شود.

در  -2 قبولی  کارنامه 

آزمون که به تایید مواون  

دانشیده   آموزشی 

 مربوطه رسیده باشد. 

ازاعضای  -3 دوم  مجری 

 هیئت علمی باشد

 

8 

گرنت سرآمدان علمی  

کشور و دریافت کنندگان  

موایز و مشنواره  

طی دو  خوارزمی و رازی 

ساللسال ماری و سال  

 بود 

 پژوهشگران واباته به دانشگاه 
 

 

 

 ریال  1ا000ا000ا000پروپوزال تاسقص  -1

سرآمدان  -2 فدراسیون  از  نامه  مورفی  ارائه 

 علمی ایران  

 درخ وص مشنواره  ها ارائه گواهی مربوطه  -3

پژوهشیار  در  پروپوزال 

 ثبت شود.

 

 دانشجویان دانشگاه  گرنت المپیاد  9

داشت  م ون شورای سیاستگذاری استوداد های  -1

 درخشان دانشگاه  

مجری اول دانشجو و مجری دوم ییی از اعضای -2

 هیئت علمی دانشگاه 

اختیار به شورای مرکز پژوهش های  فویضت -3

 مات ت ویب ای  طرم ها   دانشجویی

میلیون تومان،  50ارایه پروپزال تا سقص: مدال طال -4

میلیون  20ن تومان و مدال برنز میلیو 30مدال نقره 

 تومان

پرداخت مرحله گزارش ناایی منوط به تایید شورای  -5

 استوداد های درخشان دانشگاه 

پژوهشیار  در  پروپوزال 

 ثبت شود.

 

 


