
 

 

 (:lineگرنت هشت مقاله در یک سال برای اعضای هیأت علمی با امتیازخط پژوهشی )
 

 

 شرایط احراز:

 که حداقل هشت مقاله نمایه گرنت مختص آن دسته از اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه است  این

 میالدی داشته باشند، حداقل در دو 2017درطول سال   Scopusیا   ISO،PubMed شده در 

عدد از این مقاالت نویسنده اول یا مسئول باشند. برای درخواست استفاده از این گرنت، مجری باید 

اطالع رسانی پژوهشیار وجود  که در بخش را "فرم محاسبه امتیاز گرنت هشت مقاله دریک سال"

ل یا مرکز هدف به همراه صفحه اوتکمیل نموده و پس از تأیید معاونت پژوهشی محل خدمت  ،دارد

 پژوهشی دانشگاه ارسال شود.  ونتمقاالت از طریق اتوماسیون اداری به معا

  در صورتی که مجری دارای الین پژوهشی اعالم شده و مورد تأیید باشد. می تواند از امتیاز الین نیز

 استفاده نماید.

  ده و در مرکز هدف و یا محل خدمت بوبررسی در الین بودن مقاالت منوط به تأیید معاونت پژوهشی

 معاونت پژوهشی دانشگاه در صورت لزوم، توسط داوری تخصصی بررسی خواهد شد.

  با آنچه که در پروفایل مجری در سامانه پژوهشیار به عنوان الین ذکر شده در نامه درخواست باید

 الین پژوهشی قید شده است هم خوانی داشته باشد. 

 می باشد. نحوه محاسبه امتیاز هرمقاله بر اساس فرمول ذیل 

امتیاز هر مقاله =  A×B×[1.1+(0.3×IF)] 

=A 1و نویسنده اول و مسئول برابر با  2/0نویسنده دوم به بعد برابر با  :ضریب تأثیر نوع نویسنده   

B=  نوع مقاله: مقاالت تاثیر ضریبOriginal-Review  ومقاالت  1برابر باShort 

communication Brief report  و مقاالت  5/0برابر باCase report-Research letter-image 

 25/0 برابر Letter to editor –و مقاالت  3/0برابر با 

=IF  ضریب تأثیر مجله درISI  مالکIF  سال انتشار مقاله بود. درمجله 

  باشد. 2/2امتیاز مقاالت به عنوان نویسنده اول یا مسئول باید حداقل 



  اضافه می گردد. 20/0در صورت در الین بودن هر مقاله به امتیاز آن مقاله 

  )میلیون ریال 10 ×نحوه محاسبه مبلغ گرنت: )جمع امتیاز مقاالت 

 .هرمجری می تواند فقط یکبار تقاضای محاسبه امتیازات سال مربوطه را داشته باشد 

  امکان پذیر خواهد بود. 97 تا پایان بهمن ماه 2017محاسبه امتیاز گرنت مقاالت سال 

مجری می تواند حداقل تا یکسال بعد از تاریخ اعالم مبلغ گرنت در سقف مبلغ تعیین شده یک یا چند 

علمی با امتیاز خط گرنت هشت مقاله در یک سال برای اعضای هیأت "طرح را در پژوهشیار به عنوان 

های دیگر خود منتقل نماید. اگر در طول این مدت  به طرح ثبت نماید. یا اعتبار آنرا "(lineپژوهشی )

دراین باره اقدامی صورت نپذیرد اعتبار گرنت از بین خواهد رفت. انتقال گرنت صرفا به طرح های جدید 

 .که هنوز قرار داد آنها منعقد نشده است میسر می باشد

 ی به یق مکاتبه اتوماسیونپس از محاسبه امتیاز و تعیین مبلغ گرنت در معاونت پژوهشی، نتیجه از طر

 .اطالع مجری محترم رسانیده خواهد شد

 

 وه اقدام:نح

را از منوی اطالع رسانی پژوهشیار  "فرم محاسبه امتیاز گرنت هشت مقاله در یک سال"مجری می بایست ابتدا 

 دریافت و تکمیل نماید.

پژوهشی مرکز هدف و یا محل خدمت خود ارائه نماید و در  یل شده را در جهت تائید به معاونسپس فرم تکم

نهایت فرم تکمیل شده را که با تائید معاون پژوهشی مرکز هدف و یا محل خدمت مجری رسیده است به 

پژوهشی دانشکده یا مرکز محل  انضمام  صفحه اول مقاالت مورد نظر از طریق نامه اتوماسیونی با امضاء معاون

    ارسال نماید.رح، به همراه تصویر صفحه اول مقاله به معاونت پژوهشی دانشگاه خدمت با ذکر کد ط

 

 


