
 
 
 

 پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجاندانشگاه علوم 

 معاونت تحقيقات و فناوري
 

 «تحقيقاتي در دانشگاه علوم پزشكي زنجانهاي شيوه نامه اعطاي گرنت »
  

  

 کد سند:  تاریخ بازنگری: 1شماره ویرایش: 03/2/69تاریخ تدوین: 

این شیوه نامه برای اعطای گرنت های تحقیقاتی به اعضا هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان تدوین گردیده و در جلسه 

 اجراست. قابلتصویب  تاریخ از وبه تصویب رسیده  03/2/69فوق العاده شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 

 

 اهداف: 

  افزایش تعداد محققان تاثیر گذار دانشگاه علوم پزشکی زنجان با شاخصH-index  و بیشتر از آن 11برابر با 

  افزایش میزان بهره وری و امکان برنامه ریزی جهت هدفمند نمودن تحقیقات 

 استفاده بهینه از اعتبارات پژوهشی دانشگاه 

 دانشگاه  تشویق و حمایت از اعضای هیئت علمی و پژوهشگران فعال 

  ارتقاء کمی و کیفی بروندادهای تحقیقاتی 

 

 تعاریف:

 مبلغی است که به موجب این آیین نامه و با توجه به اعتبارات پژوهشی دانشگاه ساالنه و بطور تشویقی در اختیار  گرنت یا پژوهانه

 .انجام طرح های پژوهشی هزینه نماینداعضائ هیئت علمی واجد شرایط قرار میگیرد که بر اساس قوانین و مقررات جاری برای 

  علمی در این آیین نامه اعضائ هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان است.هیئت منظور از 

 .گرنت های تشویقی در محاسبه تعداد مجاز قرارداد های باز سایر طرح ها و پایان نامه های هیئت علمی منظور نمی شوند 

 

 تحقیقاتی:تشویقی انواع گرنت های 

  Hگرنت بر اساس ارتقائ  شاخص  .1

 گرنت اولین پروپوزال ارسالی  .2

 گرنت چاپ مقاله .0

 ی جهت پرورش دانشجویان پژوهشگر )همتاپروری(گرنت تحقیقات .4

 

 :Hگرنت شاخص 

 دارند به شرح زیر تعلق می گیرد. 13مساوی و باالتر از  Hاین گرنت به اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان که شاخص 

 مصوب طرح تحقیقاتی هیئت علمی اضافه می شود. ریالی سقفبه  ریال میلیون 13مبلغ  11به13از h-index افزایش  .1

 مصوب طرح تحقیقاتی هیئت علمی اضافه می شود. ریالی سقفبه  ریال میلیون 03مبلغ  12به11از h-index افزایش  .2

 به سقف ریالی مصوب طرح تحقیقاتی هیئت علمی اضافه می شود. ریال میلیون 133مبلغ  10به12از h-index ایش افز .0

 به سقف ریالی مصوب طرح تحقیقاتی هیئت علمی اضافه می شود. ریالمیلیون  113مبلغ  14به10از h-index افزایش  .4

  به سقف ریالی مصوب طرح تحقیقاتی هیئت علمی اضافه می شود. ریال میلیون 233مبلغ  11به14از h-index افزایش  .5
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 تبصره:

 Scopusاست که اطالعات خود را از   www.isid.reserach.ac.ir، سامانه علم سنجی دانشگاه به آدرس  Hمبنای شاخص  .1

 دریافت می کند. 

 صاحب گرنت باید مجری اصلی و اول طرح باشد .2

باالتر،  Hفرد در زمان ارسال پروپوزال است و چنانچه عضو هیئت علمی قبل از ارتقاء به شاخص  Hمالک مبلغ گرنت ، شاخص  .0

 پایینتر اقدام نکرده باشد، نمی تواند آن را ذخیره نماید.  Hبرای دریافت گرنت َشاخص 

 داشته باشد Hهر هیئت علمی می تواند حداکثر دو قرارداد باز تشویقی ارتقا شاخص  .4

ایط می توانند مقاالت استخراج شده از پایان نامه های تحت راهنمایی خود را که بدون اخذ بودجه مصوب شده به افراد واجد شر .1

 عنوان برونداد پژوهشی برای تسویه حساب گرنت تشویقی ارائه نمایند.

و فناوری بطور مستقیم توسط معاونت تحقیقات  Hمراحل بررسی و تصویب طرحهای واجد شرایط گرنتهای تشویقی شاخص  .9

 دانشگاه صورت می گیرد. 

 درصد سقف ریالی طرح تحقیقاتی قابل افزایش است.  21در صورت ارسال پروپوزال از طریق مراکز تحقیقاتی دانشگاه تا  .0

 

 گرنت اولین پروپوزال ارسالی:

  که برای اولین بار طرح پژوهشی ارائه می دهد یک گرنت پژوهشی تحت عنوان  استادیاران جوانبه منظور تشویق Welcome 

Grant تعلق می گیرد . 

  علمی می باشد و قابل تمدید نیست. هیئتاز تاریخ اولین حکم  دو سالمهلت استفاده از آن 

  سقفWelcome Grant  ، برای قرارداد پایان نامه ها و یا سایر میلیون ریال مازاد بر سقف ریالی مصوب شورای پژوهشی  03تا

 می باشد. قرارداد های تحقیقاتی

  که مشغول خدمت با ضریب  اعضا هیئت علمیدر موردK   می باشند و متقاضی استفاده ازWelcome Grant ؛ مشروط هستند

ده بگیرد، قابل پرداخت خواهد بر اینکه در صورت توقف همکاری یک نفر دیگر از اعضای هیئت علمی مسئولیت ادامه کار را برعه

 بود.

 

 :گرنت تشویقی چاپ مقاله

دانشگاه علوم پزشکی   Affiliationرا به عنوان نویسنده مسئول به   Q1به یک نفر از اعضا هیئت علمی دانشگاه که بیشترین تعداد مقاله 

 .ریال گرنت تشویقی تعلق می گیرد میلیون 113زنجان در هر سال چاپ کرده باشند مبلغ 

 

 :گرنت  تحقیقاتی به اعضاء علمی جهت پرورش دانشجویان پژوهشگر )همتاپروری(

ای پژوهشی هشکی زنجان جهت انجام و تقویت فعالیتدانشگاه علوم پزو دانشجویان  علمی شویق و ترغیب اعضاء هیئتبه منظور ت این گرنت

می شوند به اجرا  ISIیا    Scopus ،PubMed پایان نامه ای که منجر به چاپ مقاالت نمایه شده درافزایش تحقیقات دانشجویی غیر و 

مبلغ این گرنت بطور تشویقی )مازاد بر سقف هزینه مصوب پروپوزال های تحقیقات دانشجویی( در اختیار اعضاء هیئت گذاشته خواهد شد. 

هایی که در قالب گرنت ارائه جاری برای انجام طرح پژوهشی هزینه نمایند. پروپوزالگیرد تا بر اساس قوانین علمی واجد شرایط قرار می
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کی پزشناوری دانشگاه علومو ف تحقیقاتمعاونت  ه حوزهبشوند پس از بررسی و داوری در شورای پژوهشی مرکز تحقیقات دانشجویی، می

  گردند.زنجان ارائه می

 

ع علوم پزشکی زنجان در تمامی مقاط دانشگاهاعضاء هیئت علمی است که با دانشجویان عضو مرکز تحقیقات دانشجویی این گرنت مختص 

تحقیقات دانشجویی غیر پایان نامه ای داشته اند. مقاله چاپ شده بایستی مستخرج از طرح تحقیقاتی دانشجویی بوده و در یکی از مجالت 

چاپ شده باشد. دانشجو می بایست به صالحدید استاد راهنما، نویسنده اول  ISIیا   Scopus ،PubMedداخلی یا خارجی نمایه شده در

 به صورت زیر قید شده باشد: (Affiliation)یا نویسنده مسئول باشد و وابستگی سازمانی وی 

 

 .مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایرانفارسی: 

 .Student Research Committee/ Center, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran انگلیسی:

 

در صورتی که طرح تحقیقاتی دانشجویی غیر پایان نامه ای منجر به چاپ مقاله نمایه شده شود، هیئت علمی راهنمای طرح از این گرنت 

 پایان نامه ای خود به شرح زیر می تواند استفاده کند.در یکی از طرح های تحقیقاتی بعدی دانشجویی غیر 

   مقاالت نمایه شده درScopus  میلیون ریال مازاد بر سقف ریالی مصوب طرح های تحقیقاتی دانشجویی. 11برابر با 

   مقاالت نمایه شده درPubMed  دانشجویی تحقیقاتی های طرح مصوب میلیون ریال مازاد بر سقف ریالی 23برابر با. 

 در شده نمایه مقاالت  ISI دانشجویی تحقیقاتی های طرح مصوب ریالی سقف بر مازاد ریال میلیون 21 با برابر. 

 

 ه:تبصر

 سقف ریالی طرح های تحقیقاتی دانشجویی هر سال در شورای پژوهشی دانشگاه بررسی و مصوب می شود. .1

 داشته باشد. تشویقی همتاپروریگرنت قرارداد باز  0هر هیئت علمی می تواند حداکثر  .2

 مهلت استفاده از این گرنت تشویقی حداکثر یک سال پس از ارائه مقاله نمایه شده است. .0

 
 

سوسن  -کارشناس پژوهشتهیه و تنظیم:

 فیضی

 

 دکتر مازیار پیدا -مدیر پژوهشتایید اولیه: 

 

 -معاون تحقیقات و فناوری تایید نهایی: 

 دکتر علیرضا شغلی

 




