
 ی سازی دانشگاه در پژوهشگرانت های بین الملل

 

 در یک سال مقاله بین الملل 6 گرنت -انتشارات بین الملل گرنت

  نمایه بین المللی مقاله  6مختص آن دسته از اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه است که حداقل  گرنتاین

از این  سه مقالهحداقل در  میالدی داشته باشند که قبلطول سال در  Scopusیا  ISI ،PubMedشده در 

ن عالوه بر به مقاالتی اطالق میگردد که در آ مقاالت بین المللیمقاالت نویسنده اول یا مسؤول باشند. 

Affiliation  دانشگاه حداقل یک نفر باAffiliation غیر ایرانی (Co-author )جزو نویسندگان  بین المللی

 مقاله باشد. 

  بر اساس دستورالعمل گرنت هشت مقاله در یک سال برای اعضای بین المللی نحوه محاسبه امتیاز هر مقاله

 می باشد.طبق  دستورالعمل معاونت پژوهشی دانشگاه هیأت علمی دانشگاه 

 باشد. 1به عنوان نویسنده اول یا مسؤول باید حداقل  بین المللی امتیاز مقاالت 

  می تواند تقاضای محاسبه امتیازات سال مربوطه را داشته باشد. فقط یک بار ت علمیهیأهر 

  رد در مو امکان پذیر خواهد بود. سال بعد میالدیتا پایان  قبلسال  بین المللی مقاالت گرنتمحاسبه امتیاز

 مقاالتی که از پایان نامه یا پروژه مشترک منتج باشند امتیاز دو برابر منظور خواهد شد.

 میلیون ریال 10 ×جمع امتیازات مقاالت مبلغ پیشنهادی: 

 المللی بین سازی تجاری در موفقیت و المللی بین اختراع ثبت گرنت

  د نثبت اختراع بین المللی در مراجع معتبر جهانی شده باشاعضای محترم هیأت علمی دانشگاه که موفق به

تعلق خواهد گرفت که به مرحله تجاری سازی اختراعاتی به فقط  گرنتاستفاده کنند. این  گرنتمیتوانند از این 

ت علمی دانشگاه علوم پزشکی عضو هیأو در ثبت آن در مراجع معتبر، فرد به عنوان  بین المللی رسیده باشند

 معرفی شده باشد.تهران 

 میلیون تومان 50مبلغ پیشنهادی: 

 تحقیقات انجام برای جذب منابع خارجی گرنت

  اخیر  سالدر طی  انجام پروژه های تحقیقاتیاعضای محترم هیأت علمی دانشگاه که موفق به جذب منابع بین المللی برای

های  رنتگبیش از یکسال نباید سپری شده باشد.  گرنتاز تاریخ اخذ این استفاده کنند.  گرنتباشند میتوانند از این شده 

 این ماده نمی شود. ها شامل  همایش ه مقاالت در کنگره ها واخذ شده برای ارائ

 اخذ شده گرنتدو درصد از کل مبلغ  مبلغ پیشنهادی:

 



 جذب دانشجوی پسادکتری بین الملل گرنت

 تفاده اس گرنتتوانند از این  ت علمی دانشگاه که موفق به جذب دانشجوی پسادکتری بین المللی بشوند میاعضای هیأ

نمایند. دانشجوی جذب شده باید ملیت غیرایرانی داشته باشد و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای تابعیت دوگانه می 

 در قالب حمایت معاونت بین الملل دانشگاه از گرنتاین باشند به عنوان دانشجوی پسادکتری مشمول این بند نمی باشند. 

 پسا دکتری بین الملل بر روی آن کار خواهد کرد. دانشجویکه  خواهد بود پروژه ای

 سسات برای تربیت دانشجو درصد از منابع جذب شده از سایر مؤده  مبلغ پیشنهادی:

 


