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 بسمه تعالي

  1400- 1401دستورالعمل اجرايي اعطاي گرنتهاي پژوهشي سال

  

بر اساس مصوبات شوراي پژوهشي دانشگاه در ارتباط با گرنتهاي پژوهشي و تفويض اختيار به مديريت امور اين دستورالعمل  

هرگونه دستورالعمل در ارتباط با لذا ست. ا بعد قابل اجرا به 1/12/1400تحقيقات و فناوري دانشگاه تدوين شده و از تاريخ 

  .از درجه اعتبار ساقط مي گردد ،قبل از اين تاريخ مربوط بهگرنتهاي پژوهشي 

 برنامه زمان بندياز نيز به منظور قرار گرفتن در دستور جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه  مهلت ارسال طرح هاي گرنت :1 تذكر

امور مديريت و وبسايت  (برنامه زمان بندي در منوي اطالع رساني پژوهشيار تبعيت مي نمايد.ي دانشكده/ مركز ارسال ساير طرح ها

  موجود است) پژوهش دانشگاه

نحوه تامين اعتبار يكي از در قسمت چكيده طرح، هر نوع گرنت، مي بايست  استفاده ازهنگام ثبت طرح پژوهشي جهت : 2 تذكر

  قرار نخواهد گرفت. معاونت تحقيقات و فناوريورت در دسترس ادمين صانواع گرنت انتخاب شود. در غير اين

مورد دانشگاه  معاونت تحقيقات و فناوريدر كما في السابق كليه طرح هاي گرنت از نظر متدولوژي، اخالق و هزينه  :3 تذكر

  قرار مي گيرد.بررسي 

هرگونه تبعيت مي كند و  ي تحقيقاتيطرح هاپژوهشي  تعهداتطرح هاي گرنت نيز از آئين نامه  نحوه انتشار نتايج علمي :4 تذكر

 TUMS)محصول منتج از گرنت ها اعم از مقاالت، پتنت و .... بايد با درج صحيح وابستگي به دانشگاه علوم پزشكي تهران 

affiliation) .انتشار يابد  

بازنشسته تعلق نمي  و پرسنل رسمي و پيماني تعهد خدمت غيرهيات علمي ،،: گرنت ها به اعضاي محترم هيات علمي 5 تذكر

   .گيرد

صرفا به طرحهاي تحقيقاتي گيرنده گرنت تعلق مي گيرد و امكان واگذاري كل اعتبار گرنت يا بخشي از  ،اعتبار گرنت ها : 6تذكر 

   .امكان پذير نيست و پرسنل رسمي و پيماني تعهد خدمت غيرهيات علمي ،،آن، به طرحهاي ساير اعضاي هيات علمي

مثال گرنت مقاالت پر استناد و گرنت انتشار مقاله ( مقاله براي دو گرنت متفاوت وجود ندارديك امكان استفاده همزمان از :  7تذكر 

  )برتردر مجالت 

  .مراكز مستقل وجود نداردطرحهاي : امكان انتقال اعتبار گرنت به  8تذكر 

در يك سال،  Q2و Q1سال گذشته، شش مقاله در مجالت  3امكان تجميع گرنت هاي مرور نظام مند، مقاالت پراستناد  :9تذكر

  وجود دارد.  كمك تصميم گيرتوليد مستندات پازل پژوهش و  برتر،انتشار مقاله در مجالت 

 

   

 معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه 
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 :پژوهشي انواع گرنت

 گرنت اولين پروپوزال ارسالي •

 گرنت طرح مرور نظام مند •

  سال گذشته 3استناد گرنت مقاالت پر  •

 در يكسال (طبق تقسيم بندي مجالت در نمايه نامه اسكوپوس)  Q2و  Q1در مجالت مقاله  ششگرنت  •

 برترگرنت انتشار مقاله در مجالت  •

  )Integrated Knowledge Translationترجمان دانش ادغام يافته (پازل پژوهش يا  گرنت •

 گرنت توليد مستندات كمك تصميم گير  •

 دفتر ارتباط با صنعت)(گرنت ارتباط با صنعت با جذب اعتبار از بخش خصوصي  •

 دفتر ارتباط با صنعت)گرنت اولين طرح پژوهشي ارتباط با صنعت با جذب اعتبار از بخش خصوصي ( •

 ارتباط با صنعت)دفتر گرنت طرح پژوهشي ارتباط با صنعت با جذب اعتبار از بخش دولتي: ( •

 )پرديس بين الملل معاونت تحقيقات و فناوري(در يك سال  يمقاله بين الملل 6گرنت  •

 )پرديس بين الملل معاونت تحقيقات و فناوري( گرنت ثبت اختراع بين المللي و موفقيت در تجاري سازي •

 )بين المللپرديس  معاونت تحقيقات و فناوري( گرنت جذب منابع خارجي براي انجام تحقيقات •

 )پرديس بين الملل معاونت تحقيقات و فناوري( گرنت جذب دانشجوي پسا دكتري بين المللي •
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  :گرنت اولين پروپوزال ارسالي

 

  شرايط احراز: 

دانشگاه و پرسنل رسمي و پيماني  تعهد خدمت غيرهيات علمي، علميهيات اين گرنت مختص اعضاي محترم  .1

 .است

تا كنون هيچ قرارداد طرح كه و پرسنل رسمي و پيماني  تعهد خدمت غيرهيات علمي، علمي هياتاين گرنت به عضو .2

يا  (قبل يا بعد از هيات علمي شدن دانشگاه و يا هر يك از مراكز مستقل معاونت تحقيقات و فناوريدر  پژوهشي

 .تعلق مي گيردمنعقد نكرده و براي اولين بار است كه يك طرح پژوهشي ارائه مي دهد، ) استخدام شدن

 ميليون ريال است. 150 :1401-1400سقف مبلغ اين گرنت در سال  .3

ثبت و ارسال  اريدر سامانه پژوهش يقاتيپروپوزال  طرح تحق نيهمزمان با گرنت اول يرنك مجر كيچنانچه در  .4

 باشد يپس از عقد قرارداد گرنت م يقاتيانعقاد قرارداد طرح تحق دينما

 ،انجام داده باشدصفر (طرح تحقيقاتي بدون تبادل مالي با دانشگاه) بودجه با  يقاتيقبال طرح تحق يچنانچه مجر .5

 ندارد. پروپوزال را  نياحراز گرنت اول طيشرا

  

 نحوه اقدام:

به  ،پژوهشي محل خدمت خوداتوماسيوني با امضاء معاونت  مكاتبهاز طريق درخواست گرنت را  مي تواند پژوهشگر

از طريق مكاتبه  تاييد/عدم تاييد شرايط احراز گرنتنتيجه بررسي  نمايد.ارسال  دانشگاه تحقيقات و فناوريمعاونت 

سپس  خواهد رسيد.محترم  پژوهشگرو رونوشت آن به  پژوهشگرمعاونت پژوهشي محل خدمت اتوماسيوني به اطالع 

 ثبت "گرنت اولين پروپوزال ارسالي " بعنوانپژوهشيار سامانه در سقف مبلغ تعيين شده يك طرح را درپژوهشگر 

  .نمايدمي 

 *تجميع اين گرنت با ساير گرنت ها امكان پذير نمي باشد* 

 

  

 

  :گرنت طرح مرور نظام مند

  

 شرايط احراز: 

 و پرسنل رسمي و پيماني تعهد خدمت غيرهيات علمي ،علمي هياتاين گرنت مختص آن دسته از اعضاي محترم  .1

دانشگاه است كه داراي حداقل يك مقاله ي مرور نظام مند چاپ شده به عنوان نويسنده اول يا مسئول در مجله اي با 

 باشند.  مي Scopusيا  Pubmed يا ISIيكي از نمايه نامه هاي 

 .ميليون ريال است100 :1400-1401سقف مبلغ اين گرنت در سال  .2
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پذيرش گرنت مرور نظام مند جديد منوط به انتشار نتيجه طرح هاي مرور نظام مند قبلي مصوب دانشگاه در  .3

Cochrane review   يكي از مجالت و ياQ1 يا Q2  نمايه شده درISI Scopus است. 

  .ميتواند از اين گرنت استفاده كند (براي يك مقاله) فقط يك بار در سال پژوهشگر هر .4

مسئول  سندهياول و نو سندهينو منظممروري  مقاله كيچنانچه دو نفر در  ،گرنت مرور نظام مند درخواست در مورد  .5

 . نديثبت گرنت مرور نظام مند استفاده نما يراتوانند جداگانه از همان مقاله ب يهردو نفر م،  باشند

 % به بودجه گرانت افزوده خواهد شد. 50گردد،  كاكرين منتشر چنانچه پروتكل مطالعه مرور نظام مند در .6

  

  

 نحوه اقدام:

 ،پژوهشي محل خدمت خوداتوماسيوني با امضاء معاونت  مكاتبهاز طريق درخواست گرنت را  مي تواند پژوهشگر

 به معاونت تحقيقات و فناوري مرور نظام مند چاپ شده قبلي خود) هصفحه اول مقالتصوير (همراه با مستندات

معاونت از طريق مكاتبه اتوماسيوني به اطالع  تاييد/عدم تاييد شرايط احراز گرنتنتيجه بررسي  نمايد.ارسال  دانشگاه

در سقف مبلغ سپس پژوهشگر  خواهد رسيد.محترم  پژوهشگرو رونوشت آن به  پژوهشگرپژوهشي محل خدمت 

  .نمايدمي ثبت  "گرنت مرور نظام مند "تعيين شده يك طرح را درسامانه پژوهشيار بعنوان 

 

 

 

 

  

  سال گذشته: 3گرنت مقاالت پر استناد 

  

 شرايط احراز: 

و پرسنل رسمي و پيماني  تعهد خدمت غيرهيات علمي، علمي هياتاين گرنت مختص آن دسته از اعضاي محترم  .1

منتشر شده باشد و تا  2019دانشگاه علوم پزشكي تهران باشند كه در سال  affiliationبا دانشگاه است كه داراي مقاله 

 مورد استناد قرار گرفته باشد.  Scopusبار در  50حداقل  2021پايان سال 

 در ميزان استنادها موارد خود استنادي حذف مي گردد. .2

 فرد بايد نويسنده اول يا مسئول مقاله باشد. .3

 .ميليون ريال است 300 :1400- 1401مبلغ اين گرنت در سال  .4

نفر باشد، مبلغ يك مجموعاً بيش از (با وابستگي به دانشگاه علوم پزشكي تهران) چنانچه تعداد نويسندگان اول/ مسئول  .5

 تقسيم مي شود. طور مساويبه  ايشانبراي  مذكور

  ميتواند از اين گرنت استفاده نمايد. (براي يك مقاله پراستناد) باردر يك سال، فقط يك  پژوهشگرهر  .6
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 نحوه اقدام: 

 ،پژوهشي محل خدمت خوداتوماسيوني با امضاء معاونت  مكاتبهاز طريق درخواست گرنت را  مي تواند پژوهشگر

نتيجه  نمايد.ارسال  دانشگاه به معاونت تحقيقات و فناوري (تصويرصفحه اول مقاله پراستناد خود)همراه با مستندات

معاونت پژوهشي محل خدمت طريق مكاتبه اتوماسيوني به اطالع از  تاييد/عدم تاييد شرايط احراز گرنتبررسي 

يا چند يك در سقف مبلغ تعيين شده سپس پژوهشگر  خواهد رسيد.محترم  پژوهشگرو رونوشت آن به  پژوهشگر

  .نمايدمي ثبت  "سال گذشته3گرنت مقاالت پراستناد  "را درسامانه پژوهشيار بعنوان طرح  

  

  :سال يكدر مدت  ) اسكوپوسQ2و  Q1( مجالت مقاله در ششگرنت 

  

 شرايط احراز: 

 و پرسنل رسمي و پيماني تعهد خدمت غيرهيات علمي ،علمي هياتاين گرنت مختص آن دسته از اعضاي محترم  .1

براساس  )Q2يا  Q1( نمايه شده در چارك هاي اول و دوممجالت مقاله نمايه شده در  ششدانشگاه است كه حداقل 

در  rsf.research.ac.irقابل دسترس در سامانه منبع ياب در آدرس  Scopusبانك اطالعاتي  CiteScoreشاخص 

  عدد از اين مقاالت نويسنده اول يا مسئول باشند چهارحداقل در  وداشته  ميالدي 2021سال طول 

 :بر اساس فرمول ذيل مي باشد نحوه محاسبه امتياز هر مقاله .2

- A×B× [1.1+(0.3×IF)] امتياز هر مقاله = .Aو  3/0 = ضريب تاثير نوع نويسنده: نويسنده دوم به بعد برابر با

  1نويسنده اول و مسوول برابر با 

B ضريب تاثير نوع مقاله: مقاالت =Original  وReview Systematic، scoping review و realistic review 

مي 25/0برابر با  Short communication – Brief reportمقاالت  ،5/0ها برابر با  Reviewساير  ،1برابر با 

معاونت تحقيقات و به تشخيص حوزه  به شرط داشتن شرايط برتر( Letter to Editorمقاالت باشد. همچنين 

 مجله IFبا در نظر گرفتن  كه1/0ضريب پايه برابر با  شدن نويسنده) inviteمانند ايجاد ايده پژوهشي و يا  فناوري

  نيستند.پذيرش ساير انواع مقاالت مورد  شايان ذكر است.مي يابدافزايش 

IF ضريب تاثير مجله در =ISI ) مالكIF  بود.خواهد مجله در سال انتشار مقاله(  

 ميليون ريال 10 ×نحوه محاسبه مبلغ گرنت: (جمع امتياز مقاالت) .3

 پذير خواهد بود.امكان  1401تا پايان بهمن ماه  2021محاسبه امتياز گرنت مقاالت سال  .4

ارسال  معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاهمقاالت خود را براي محاسبه به مي تواند  در سالفقط يكبار  پژوهشگر هر .5

مي تواند حداكثر تا يكسال بعد از تاريخ اعالم مبلغ پژوهشگرپس از تاييد درخواست و ابالغ مبلغ گرنت به متقاضي، نمايد. 

سال براي اعضاي  مقاله در يك ششگرنت  "طرح را در پژوهشيار به عنوانيا چند در سقف مبلغ تعيين شده يك  ،گرنت

ثبت نمايد يا اعتبار آنرا به طرحهاي ديگر خود  "و پرسنل رسمي و پيماني تعهد خدمت غيرهيات علمي ،،هيات علمي

انتقال گرنت صرفا  نپذيرد اعتبار گرنت از بين خواهد رفت.منتقل نمايد. اگر در طول اين مدت در اين باره اقدامي صورت 

  منعقد نشده است ميسر مي باشد. به طرح هاي جديد كه هنوز قرارداد آنها
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  نحوه اقدام:

 و يا وبرا از منوي اطالع رساني پژوهشيار  "مقاله در يك سال ششگرنت  فرم محاسبه امتياز" مي بايست ابتدا پژوهشگر

فرم تكميل شده را به انضمام صفحه اول مقاالت مورد نظر سپس  نمايد. دريافت و تكميلسايت مديريت امور پژوهش دانشگاه 

  .نمايد ارسالدانشگاه  معاونت تحقيقات و فناوريبه معاون پژوهشي محل خدمت  نامه اتوماسيوني با امضاء از طريق

، نتيجه از طريق مكاتبه اتوماسيوني به اطالع تحقيقات و فناوري دانشگاهپس از محاسبه امتياز و تعيين مبلغ گرنت در معاونت 

  خواهد رسيد. محترم  پژوهشگر و رونوشت آن به پژوهشگرمحل خدمت معاونت پژوهشي 

  

  

  

  :برترگرنت انتشار مقاله در مجالت 

  

 شرايط احراز: 

به منظور حمايت و تشويق پژوهشگران به انتشار مقاله در مجالت معتبر و با هدف ارتقاء كيفيت مقاالت و افزايش  .1

تعداد استنادات، اين گرنت به نويسنده اول و مسئول مقاالت مروري و اصيل پژوهشي چاپ شده در مجالتي تعلق 

براساس ( CiteScore شاخصمربوطه براساس % برتر يا مجله اول در گروه موضوعي 1جزو مجالت مي گيرد كه 

 باشند. )rsf.research.ac.irياب در آدرس  اطالعات سامانه منبع

 ميليون ريال مي باشد. 250سقف مبلغ اين گرنت  .2

بخش قابل دستيابي است. در  /http://rsf.research.ac.irليست اين مجالت در سامانه منبع ياب به آدرس  .3

فهرست مجالت واجد شرايط قابل مشاهده مي باشد.  Percentile% در 1با انتخاب گزينه  Scopusرتبه بندي 

 همچنين مي توان با وارد كردن نام مجله مورد نظر در فهرست مجالت واجد شرايط وجود مجله را بررسي نمود.

 تعهد ،صحيح وابستگي به دانشگاه را داشته باشد و عضو هيات علمينويسنده اول يا مسئول مقاله بايد آدرس  .4

  .دانشگاه باشد و پرسنل رسمي و پيماني خدمت غيرهيات علمي

وابستگي دانشگاه را داشته باشد مبلغ گرنت فقط به ايشان  اگر فقط يكي از نويسندگان اول يا مسئول، آدرس صحيح .5

 .تعلق مي گيرد

تعهد مسئول، آدرس وابستگي صحيح دانشگاه را داشته باشند و هر دو عضو هيات علمي يا  يااگر هر دو نويسنده اول  .6

ميليون ريال اضافه شده و با  50دانشگاه باشند به مبلغ گرنت و پرسنل رسمي و پيماني  خدمت غيرهيات علمي

 .به ايشان تعلق مي گيرد )يا نسبت تعيين شده در توافق كتبي هر دو نويسنده(مساوي  نسبت

در صورتي كه تعداد نويسندگان اول/مسئول بيش از دو نفر باشد، مانند قاعده ي فوق عمل شده و مبلغ گرنت  .7

 تقسيم مي شود.

اگر هر دو نويسنده اول و مسئول آدرس وابستگي صحيح دانشگاه را داشته باشند ولي يكي از آنان عضو هيات علمي  .8

دانشگاه نباشند مبلغ گرنت بطور كامل به نويسنده ديگر  انيو پرسنل رسمي و پيم تعهد خدمت غيرهيات علمييا 

 .تعلق خواهد گرفت
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  .به بعد چاپ شده اند تعلق مي گيرد 2021اين گرنت به مقاالتي كه از سال  .9

مدت زمان استفاده از اين گرنت و ثبت طرح/طرحهاي تحقيقاتي مرتبط در پژوهشيار حداكثر يكسال پس از تاريخ  .10

بود و در صورتي كه در اين مدت درخواست و اقدامي صورت نپذيرد اعتبار اين گرنت از بين چاپ مقاله خواهد 

 خواهد رفت.

  ميتواند از اين گرنت استفاده نمايد. (براي يك مقاله) در يك سال، فقط يك بار پژوهشگرهر  .11

 

 نحوه اقدام:

، پژوهشي محل خدمت خوداتوماسيوني با امضاء معاونت  مكاتبهاز طريق درخواست گرنت را  مي تواند پژوهشگر

تاييد/عدم تاييد نتيجه بررسي  نمايد.ارسال  دانشگاه به معاونت تحقيقات و فناوري تصوير صفحه اول مقالههمراه با 

و رونوشت آن به  پژوهشگرمعاونت پژوهشي محل خدمت از طريق مكاتبه اتوماسيوني به اطالع  شرايط احراز گرنت

طرح را درسامانه پژوهشيار يا چند در سقف مبلغ تعيين شده يك سپس پژوهشگر  خواهد رسيد.محترم  هشگرپژو

  .نمايدمي ثبت  "انتشار مقاله در مجالت برترگرنت  "بعنوان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )Integrated Knowledge Translationافته (ي ادغام ترجمان دانشپازل پژوهشي يا گرنت 

  

  شرايط احراز:

  .دانشگاه است و پرسنل رسمي و پيماني تعهد خدمت غيرهيات علمي ،علمي هياتاين گرنت مختص اعضاي محترم  

كه سئواالت پژوهشي مورد نياز براي رفع يك چالش سالمتي  تعلق مي گيرد طرحهاي پژوهشيمجموعه اي از اين گرنت به 

  زير باشد:  بخش سهبايد شامل  گرنتخواست پروپوزال دررا پيشنهاد داده باشند. 
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مشكل: مشكالت سالمتي و نظام سالمت بايد بر اساس شواهد علمي شناسايي شده باشد. اين  شناساييبخش الف: 

شواهد عبارتند از نتايج پيمايش هاي كشوري، داده ها و آمار سطح دانشگاهي، مطالعه مروري منظم و يا پژوهش 

 هاي اوليه. 

براي شفاف شدن مشكل بايد بايد مشكل شناسايي شده، شفاف گردد.  مرحلهدر اين  :شفاف سازي مشكل بخشب: 

 سئواالت زير بر اساس شواهد علمي پاسخ داده شود: 

محدوده  كيعوامل خطر در  ايخاص  تيوضع ،مشكل سالمتي بار زانيدر قدم اول م ست؟يمشكل چ �

توجه  ديبا يمشكل باشد، ول كيتواند  يمرگ) م يها زانيم وع،يش زانيبروز، م زاني(م خاص ييايجغراف

بنابراين در تحليل عوامل موثر بر ايجاد مشكل  هستند. يداشت كه علل به وجود آورنده آنها مشكل واقع

را ميشود و در بايد ابتدا مشخص نمود آيا در حال حاضر مداخله اي براي رفع مشكل در نظام سالمت اج

 ) مشكل دارد و يا اين كه اصوال مداخله موردimplementationپياده سازي مداخله (آيا اين صورت 

نظر توانايي رفع مشكل را ندارد. چنانچه مداخله اي براي رفع مشكل اجرا نميشود، مداخالت مورد نياز 

 بايد شناسايي و اجرا گردند. 

آن بعد از مداخله به كار  راتييروند تغ يمشكل و بررس يبزرگ يبررس يتواند برا يم ييشاخص ها چه �

  رود؟

آن بعد از مداخله  راتييروند تغ يمشكل و بررس يبزرگ ديو تائ سهيمقا يتواند برا يم يياستانداردها چه �

  به كار رود؟

بديهي است براي رفع برخي از عوامل ايجاد كننده مشكل، نياز به مداخالتي مي باشند كه انتخاب سئواالت پژوهشي: ج: 

بايد به طور شفاف  گرنت از پيش مشخص مي باشند ولي براي برخي ديگر بايد پژوهش انجام شود. بنابراين براي دريافت 

و يا بخشي از آن را مرتفع خواهد ، تشريح گردد كه پژوهش پيشنهادي، چگونه و از چه مسيري مشكل شناسايي شده

 نمود. 

  

 ، ميان رشته اي و بين رشته ايانجام چندين پژوهش از آن جايي كه مشكالت و چالش هاي سالمتي نياز به  .1

وليكن ارتباط ميان  صورت چند سئوال پژوهشي در يك پروپوزال باشد بايد به گرنترخواست اين د، دندار

بخش هاي مختلف بايد به صورت شفاف بيان شده باشد. به عنوان نمونه ممكن است متخصصين باليني 

مشكلي را در بيماران  شناسايي كرده باشند كه راهكار آن مستلزم انجام مطالعات علوم پايه و سپس علوم 

به تفكيك هر يك از بخش ها، نحوه ارتباط آن ها  باليني باشد، بنابراين عالوه بر شرح كامل اهداف و روش اجرا

 با يكديگر بايد به صورت شفاف مشخص شده باشد. 

 ربط ديگر انجام شده باشد.وده و يا قبال توسط سازمانهاي ذيهادي نبايد تكراري بشنعناوين طرح هاي پي .2

اعضاء انجام مي پذيرد.  دانشگاه در معاونت تحقيقات و فناوري توسط كميته داوري گرنتداوري پيشنهادات  .3

معاون دفتر هماهنگي مراكز  و ارتباط با صنعت ،مديران تحقيقات و فناوريثابت كميته داوري عبارتند از 



 

 

٩ 

 

متخصصين  ،مجري پژوهشي واحد محل خدمت ينمعاونو بر اساس نوع پژوهش هاي پيشنهاد شده  ،تحقيقاتي

 هش به كميته داوري دعوت خواهند شد. در صورت نياز استفاده كنندگان از نتايج پژو مربوطه 

كارشناسي هزينه پروپوزال محدوديت ندارد و ضمن  گرنتمبلغ اين  :1400-1401 مبلغ اين گرنت در سال .4

 گردد. مشخص مي

   با يك مجري منعقد مي گردد.  قرارداد وليكنمجريان مي باشد، پژوهش با تمام  يفكر تيمالك .5

 امكان انتقال اعتبار اين گرنت به طرحهاي ديگر مجري وجود ندارد.  .6

 امكانپذير مي باشد.  گرنت ) از طريق اين HSRتخصيص اعتبار به پژوهش هاي نظام سالمت ( .7

  

 نحوه اقدام: 

ثبت  "دانشپازل پژوهشي يا ترجمان گرنت "در سامانه پژوهشيار به عنوان ، را گرنتواجد شرايط مي تواند طرح  پژوهشگر

معاونت با ذكر كد طرح به خود محل خدمت  معاونت تحقيقات و فناورينمايد و از طريق ارسال نامه اتوماسيوني با امضاء 

به معاونت پژوهشي محل  شرايط احراز و مبلغ گرنتدر كميته داوري،  بررسيبعد از  .دانشگاه معرفي شود تحقيقات و فناوري

  ارسال خواهد شد.  پژوهشگرو رونوشت آن به  پژوهشگرخدمت 

  

  

 گرنت توليد مستندات كمك تصميم گير 

  

 شرايط احراز: 

و پرسنل رسمي و  تعهد خدمت غيرهيات علمي ،اين گرنت مختص آن دسته از اعضاي محترم هيات علمي .1

مشخص شده  1كه در جدول  كه قصد دارند يكي از مستندات كمك تصميم گير رادانشگاه است كه  پيماني

اند، توليد نمايند. توليد مستندات كمك تصميم گير بايد مبتني بر نياز باشد و اين نياز بايد توسط 

  نياز به آن را ثابت نمايد.علمي سياستگذاران اعالم شده و يا مجري محترم با استفاده از شواهد 

هزينه تعلق گرفته به اين گرنت بر اساس كارشناسي هزينه  :1400-1401سقف مبلغ اين گرنت در سال  .2

 پروپوزال مشخص مي گردد. 

 ميتواند از اين گرنت استفاده كند.  فقط يك بار در سال پژوهشگرهر  .3

  

 نحوه اقدام:

ثبت  "توليد مستندات كمك تصميم گيرگرنت "، در سامانه پژوهشيار به عنوان را گرنتواجد شرايط مي تواند طرح  پژوهشگر

با ذكر كد طرح به معاونت خود محل خدمت  نمايد و از طريق ارسال نامه اتوماسيوني با امضاء معاونت تحقيقات و فناوري

به معاونت پژوهشي محل  شرايط احراز و مبلغ گرنتبعد از بررسي در كميته داوري،  .دانشگاه معرفي شود تحقيقات و فناوري

  ر ارسال خواهد شد. و رونوشت آن به پژوهشگ خدمت پژوهشگر

  



 

 

١٠ 

 

  

  مشخصات ابزارهاي كمك تصميم گير: 1جدول

تصميم  كمك به مستند  مشخصات

 گيري 
  محتوي  روش شناسي 

استفاده از روش هاي مرور نظام مند براي 

  شناسايي اثربخشي 

استفاده از نظرات ذي نفعان (شامل بيماران و 

 ارائه دهندگان خدمت)

كه  مشخص كردن مسير تشخيصي، درماني

گروه مخاطب آن ارائه دهندگان خدمت مي 

  باشد.

  هاي باليني  راهنماي

  استفاده از روش هاي مرور نظام مند 

استفاده از نظرات ذي نفعان (شامل بيماران و 

  ارائه دهندگان خدمت)

  

بيان اطالعات مورد نياز بيماران با ذكر 

جزئيات در مورد انتخاب هاي ممكن براي 

  بيماران، پيامد حاصل از هر يك از انتخاب ها، 

دارا بودن بخش هايي كه به شفاف نمودن و 

 بيان نمودن ارزش هاي بيمار كمك نمايد. 

  ابزار كمك تصميم بيماران 

 

اي استفاده از روش هاي مرور نظام مند بر

  شناسايي اثربخشي 

انجام مطالعه اوليه و يا ثانويه براي انجام ارزيابي 

  اقتصادي 

 منافع و اثربخشي فناوريمشخص نمودن 

 آن اقتصادي 

 ارزيابي فناوري سالمت

انجام مطالعات مروري براي شناسايي مزايا و 

  معايب هر يك از راهكارها

  

انجام مطالعه اوليه و يا ثانويه براي شناسايي 

 نحوه اجراي راهكار 

خالصه سياستي، مستندي است كه گروه 

مخاطب آن سياستگذاران و مديران بوده و 

  شامل يك و يا همه بخش هاي زير مي باشد:

  شفاف سازي مشكل  �

مقايسه مزايا و معايب چندين رمداخله  �

  براي رفع مشكل

  نحوه اجراي راهكار  �

اهنماي بهداشت عمومي مستندي است كه ر

گروه مخاطب آن سياستگذاران و مديران بوده 

 و تنها براي يك مداخله تهيه شده است. 

و  سياستيخالصه 

 بهداشت عموميراهنماي 
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 گرنت هاي اختصاصي دفتر ارتباط با صنعت

 

قابل  "قوانين و آئين نامه هاي مرتبط"، در بخش https://sicon.tums.ac.ir سايت اين گرنت ها در دقيق تر در موردجزئيات 

  دسترسي مي باشد. 

مديريت توسعه فناوري و ارتباط با صنعت  توسط كشور يعلوم پزشك يدانشگاه ها صنعت با ارتباط يها گرنت نامه نييآنكته: 

.مصوب و ابالغ گرديد معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دانشگاه تهيه شده و در  

براي قرارداد هاي منعقده با صنعت از طريق  اعتبار از خارج دانشگاه ،تخصيص اعتبار حمايتي طرح هاي پژوهشي با جذب 

و در قالب ارائه طرح پژوهشي همچون ساير  بررسي مي گردددر سطح دانشگاه  و كمتر ميليون ريال 700براي مبالغ دانشگاه 

  گرنت هاي معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه تعلق خواهد گرفت. 

تخصيص اعتبار حمايتي طرح هاي پژوهشي با جذب اعتبار از خارج دانشگاه ، براي قرارداد هاي منعقده با صنعت از طريق 

وزارت بهداشت بررسي مي گردد و و از طريق اعتبارات موسسه ملي  ميليون ريال در سطح 700دانشگاه براي مبالغ باالتر از 

  تحقيقات علوم پزشكي ايران ( نيماد) و ساز وكار هاي اجرايي آن مركز تامين خواهد گرديد.

  

 

  

  

  از بخش خصوصي طرح پژوهشي ارتباط با صنعت جذب اعتبار ميزان: 1

اين گرنت مختص آن دسته از اعضاي هيئت علمي و پژوهشگران غير هيات علمي دانشگاه است كه اعتباري را  :شرايط احراز

  جهت انجام طرح پژوهشي ارتباط با صنعت از بخش خصوصي جذب نمايند.  

تخصيص اعتبار حمايتي طرح هاي پژوهشي با جذب اعتبار از بخش خصوصي براي قرارداد هاي منعقده :  امتياز مبناي محاسبه

ميليون ريال و كمتر در دانشگاه در قالب ارائه طرح پژوهشي همچون ساير  700با صنعت از طريق دانشگاه براي مبالغ قرارداد 

   گرنت هاي معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه تعلق خواهد گرفت.

 :محاسبه امتياز ميزان جذب اعتبار از بخش خصوصي در قالب طرح پژوهشي ارتباط با صنعت طبق جدول زير مي باشد

 ضريب پيشنهادي امتياز موضوع بند

 الير ونيليم 100 هر يازا به ميزان جذب اعتبار از بخش خصوصي 1

 ازيامت 1ي وصول

متناسب با ميزان وصولي و نوع طرح به  1ضريب تا 

 ارتباط با صنعت اجراييتشخيص كميته 

 

  

  

  

  

  

)مربوط به دفتر ارتباط با صنعت( : ارتباط با صنعت با جذب اعتبار از بخش خصوصي پژوهشي گرنت طرح  
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  از بخش خصوصياعتبار تنوع منابع جذب : 2

اين گرنت مختص آن دسته از اعضاي هيئت علمي و پژوهشگران غير هيات علمي دانشگاه است كه از منابع  :شرايط احراز

  جهت طرح هاي پژوهشي داشته باشند.متعدد بخش خصوصي جذب منابع 

  .محاسبه امتياز مربوط به اعتبار تنوع منابع جذب اعتبار از بخش خصوصي طبق جدول زير مي باشد مبناي محاسبه امتياز:

 يشنهاديپ بيضر ازيامت موضوع     بند

  متفاوت اعتبار جذب منبع دو 1

 )سال 3 تا 1 يزمان فاصله( 

 الير ونيليم 50 هر يازا به

 ازيامت 1يوصول

 و يوصول زانيم با متناسب 1 تا بيضر

 اجراييكميته  صيتشخ به طرح نوع

  شتريب اي و متفاوت اعتبار جذب منبع سه 2 ارتباط با صنعت

 )سال 3بعد از  يزمان فاصله( 

 الير ونيليم 50 هر يازا به

 ازيامت 5/1يوصول

  

  بخش خصوصي  جذب اعتبار از : تكرار منبع3

اين گرنت مختص آن دسته از اعضاي هيئت علمي و پژوهشگران غير هيات علمي دانشگاه است كه از يك منبع  :شرايط احراز

  دو بار يا بيشتر از اعتبار دريافت كنند.بخش خصوصي 

  :محاسبه امتياز مربوط به دفعات تكرار منبع جذب اعتبار از بخش خصوصي طبق جدول زير مي باشد :ازيامت محاسبه يمبنا

 ضريب پيشنهادي امتياز موضوع بند

  منبع  كياز  اعتبارجذب  تكرار 1

 )سال 3 تا 1 يزمان فاصله( 

 الير ونيليم 50 هر يازا به

 ازيامت 1يوصول

 و يوصول زانيم با متناسب 1 تا بيضر

 اجراييكميته  صيتشخ به طرح نوع

  منبع  كياز بيش از دو بار تكرار 2 ارتباط با صنعت

 )سال 3 از بعد يزمان فاصله( 

 الير ونيليم 50 هر يازا به

 ازيامت 5/1ي وصول

  

  :  نحوه اقدام

نوبت در سال توسط  دوارتباط با صنعت  يارتباط با صنعت و جامعه به طرح ها يگرنت ها يفراخوان اعطا اعالم  .1

  به كليه واحد هاي دانشگاه به همراه فرم مشخصات گرنت و ارتباط با صنعت  يتوسعه فناور تيريمد

ارسال نامه درخواست پژوهشگران متقاضي گرنت به همراه فرم تكميل شده مشخصات گرنت به مديريت توسعه فناوري   .2

  و ارتباط با صنعت 

  بررسي و ارزيابي فرم تكميل شده مشخصات گرنت و مستندات متقاضي گرنت توسط كارشناسان گروه ارتباط با صنعت .3

  از بر اساس آيين نامه در كميته اجرايي ارتباط با صنعت دانشگاه بررسي و تصويب مبلغ گرنت و محاسبه امتي  .4

دانشگاه به پژوهشگران واجد شرايط و رونوشت آن به محل خدمت  صنعت با ارتباط اعالم گرنت مصوب كميته اجرايي  .5

 پژوهشگر توسط كارشناسان گروه ارتباط با صنعت

 . مي نمايد در سامانه پژوهشيار در قالب طرح پژوهشي ثبت را  طرح جديد در قالب گرنت ارتباط با صنعتمجري   .6

 .شود طرح مورد كارشناسي قرار گرفته و جهت تصويب به شوراي پژوهشي دانشگاه ارائه مي  .7



 

 

١٣ 

 

   .انجام مي پذيردتحقيقات و فناوري داوري در مديريت امور  مراحل عقد قرارداد، نظارت و  .8

  

  دفتر ارتباط با صنعت : با جذب اعتبار از بخش خصوصيگرنت اولين طرح پژوهشي ارتباط با صنعت 

  ارتباط با صنعت پژوهشي گرنت اولين طرح ميزان جذب اعتبار از بخش خصوصي براي : 1

اين گرنت مختص آن دسته از اعضاي هيئت علمي و پژوهشگران غير هيات علمي دانشگاه است كه براي اولين  :شرايط احراز

  بار اعتباري را جهت انجام طرح پژوهشي ارتباط با صنعت از بخش خصوصي جذب نمايند.  

براي قرارداد هاي منعقده : تخصيص اعتبار حمايتي طرح هاي پژوهشي با جذب اعتبار از بخش خصوصي امتياز  مبناي محاسبه

ميليون ريال و كمتر در دانشگاه يكسال قبل از زمان درخواست مي باشد و  700با صنعت از طريق دانشگاه براي مبالغ قرارداد 

  در قالب ارائه طرح پژوهشي همچون ساير گرنت هاي معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه تعلق خواهد گرفت. 

  

  .از بخش خصوصي در قالب اولين طرح پژوهشي ارتباط با صنعت طبق جدول زير مي باشد محاسبه ميزان جذب اعتبار

 ضريب پيشنهادي امتياز موضوع بند

ميزان جذب اعتبار از بخش خصوصي براي  1

 اولين طرح پژوهشي

ميليون ريال  100به ازاي هر 

 امتياز 1وصولي

متناسب با ميزان وصولي و نوع طرح به  1ضريب تا 

 ارتباط با صنعت اجراييتشخيص كميته 

  

   



 

 

١٤ 

 

  : اولين طرح ارتباط با صنعت پژوهشي با پژوهشگر پسا دكتري صنعتي 2

اين گرنت مختص آن دسته از اعضاي هيئت علمي دانشگاه است كه در تيم پژوهشي خود يك پژوهشگر پسا  شرايط احراز:

  دكتري صنعتي داشته باشند و منبع آن از بخش خصوصي تامين مي شود.. 

محاسبه ميزان جذب اعتبار از بخش خصوصي در قالب اولين طرح پژوهشي با پژوهشگر پسادكتري  مبناي محاسبه امتياز:

  .طبق جدول زير مي باشد باشدي م درخواست زمان از قبل كسالي ،صنعتي

 ضريب پيشنهادي امتياز موضوع بند

اولين  - ميزان جذب اعتبار بخش خصوصي 1

 طرح پژوهشي با پژوهشگر پسا دكتري 

ميليون ريال  100به ازاي هر 

 امتياز2وصولي 

متناسب با ميزان وصولي و نوع طرح به  1ضريب تا 

 كميته ملي گرنت ارتباط با صنعتتشخيص 

  

  : اولين طرح ارتباط با صنعت پژوهشي با هدايت پايان نامه دانشجويي 3

اين گرنت مختص آن دسته از اعضاي هيئت علمي دانشگاه است كه براي اولين بار اعتباري را جهت انجام پايان  شرايط احراز:

  نامه دانشجويي از بخش خصوصي جذب نمايند.   

محاسبه ميزان جذب اعتبار از بخش خصوصي در قالب اولين طرح پژوهشي با هدايت پايان نامه  محاسبه امتياز:مبناي 

  .طبق جدول زير مي باشد درخواست زمان از قبل كسالي دانشجويي

 ضريب پيشنهادي امتياز موضوع بند

اولين  - ميزان جذب اعتبار بخش خصوصي 1

 طرح پژوهشي با هدايت پايان نامه 

ميليون ريال  100ازاي هر  به

 امتياز 5/1وصولي

متناسب با ميزان وصولي و نوع طرح به 1ضريب تا 

 تشخيص كميته ملي گرنت ارتباط با صنعت

  

  اقدام : نحوه 

 تيرينوبت در سال توسط مد دوارتباط با صنعت  يارتباط با صنعت و جامعه به طرح ها يگرنت ها يفراخوان اعطا اعالم .1

  به كليه واحد هاي دانشگاه به همراه فرم مشخصات گرنت و ارتباط با صنعت  يتوسعه فناور

ارسال نامه درخواست پژوهشگران متقاضي گرنت به همراه فرم تكميل شده مشخصات گرنت به مديريت توسعه فناوري   .2

  و ارتباط با صنعت 

  كارشناسان گروه ارتباط با صنعتبررسي و ارزيابي فرم تكميل شده مشخصات گرنت و مستندات متقاضي گرنت توسط  .3

  بررسي و تصويب مبلغ گرنت و محاسبه امتياز بر اساس آيين نامه در كميته اجرايي ارتباط با صنعت دانشگاه   .4

دانشگاه به پژوهشگران واجد شرايط و رونوشت آن به محل خدمت  صنعت با ارتباط اعالم گرنت مصوب كميته اجرايي  .5

 ه ارتباط با صنعتپژوهشگر توسط كارشناسان گرو

 . مي نمايد در سامانه پژوهشيار در قالب طرح پژوهشي ثبت را  طرح جديد در قالب گرنت ارتباط با صنعتمجري   .6

 طرح مورد كارشناسي قرار گرفته و جهت تصويب به شوراي پژوهشي دانشگاه ارائه ميشود.  .7

  انجام مي پذيرد.  تحقيقات و فناوري داوري در مديريت امور  مراحل عقد قرارداد، نظارت و  .8

  

  دفتر ارتباط با صنعتگرنت طرح پژوهشي ارتباط با صنعت با جذب اعتبار از بخش دولتي: 
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  : طرح پژوهشي ارتباط با صنعت با جذب اعتبار از بخش دولتي1

اين گرنت مختص آن دسته از اعضاي هيئت علمي و پژوهشگران غير هيات علمي رسمي و يا پيماني دانشگاه  :شرايط احراز

  است كه اعتباري را از بخش دولتي جهت انجام طرح پژوهشي ارتباط با صنعت جذب نمايند.  

ي براي قرارداد هاي منعقده با : تخصيص اعتبار حمايتي طرح هاي پژوهشي با جذب اعتبار از بخش دولتامتياز  مبناي محاسبه

ميليون ريال و كمتر در دانشگاه يكسال قبل از زمان درخواست مي باشد و  700صنعت از طريق دانشگاه براي مبالغ قرارداد 

  در قالب ارائه طرح پژوهشي همچون ساير گرنت هاي معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه تعلق خواهد گرفت. 

ر در قالب طرح پژوهشي ارتباط با صنعت از بخش دولتي در دو محور سازمان ها ، موسسات و محاسبه ميزان جذب اعتبا

  :دستگاه هاي دولتي به جز وزارت بهداشت و تخصيص اعتبار از وزارت بهداشت طبق جدول زير مي باشد

 يشنهاديپ بيضر ازيامت موضوع بند

  ياز بخش دولت يپژوهش اعتبار جذب زانيم 1

 به جز وزارت بهداشت   

 الير ونيليم 200 هر يازا به

 ازيامت 1يوصول

 به طرح نوع و يوصول زانيم با متناسب 1 تا بيضر

 ارتباط با صنعتاجرايي كميته  صيتشخ

  از  يجذب اعتبار پژوهش زانيم  2

  بهداشت   وزارت

 الير ونيليم 500 هر يازا به

  ازيامت 1يوصول

  

  صنعت با تنوع منابع جذب از بخش دولتي: طرح پژوهشي ارتباط با 2

اين گرنت مختص آن دسته از اعضاي هيئت علمي و پژوهشگران غير هيات علمي دانشگاه است كه از منابع :شرايط احراز

  متعدد بخش دولتي جذب منابع جهت طرح هاي پژوهشي ارتباط با صنعت داشته باشند.

 محاسبه امتياز مربوط به تنوع منابع جذب اعتبار از بخش دولتي طبق جدول زير مي باشد.  مبناي محاسبه امتياز:

 يشنهاديپ بيضر ازيامت موضوع بند

  يدولت متفاوت اعتبارمنبع جذب  دو 1

 )سال 3 تا 1 يزمان فاصله( 

 الير ونيليم 100هر  يازا به

 ازيامت 1يوصول

و نوع طرح  يوصول زانيمتناسب با م 1تا  بيضر

 ارتباط با صنعت اجراييكميته  صيتشخ به

  متفاوت اعتبار جذب منبع دو  2

  از وزارت بهداشت 

  )سال 3 تا 1 يزمان فاصله( 

 الير ونيليم 300هر  يازا به

  ازيامت 1يوصول

   شتريب اي و متفاوت اعتبارمنبع جذب  سه 3

 )سال 3 بعد از يزمان فاصله( دولتي

 الير ونيليم 100هر  يازا به

 ازيامت 5/1يوصول

نوع طرح  و يوصول زانيمتناسب با م 1تا  بيضر

 ارتباط با صنعت اجراييكميته  صيتشخ به

   از شتريب اي و متفاوت اعتبارمنبع جذب  سه  4

   سال)3 بعد از يزمان فاصلهبهداشت (  وزارت

 الير ونيليم300هر  يازا به

  ازيامت 5/1يوصول

  

 

  با صنعت با تكرار از يك منبع بخش دولتي: طرح پژوهشي ارتباط 3

اين گرنت مختص آن دسته از اعضاي هيئت علمي و غير هيات علمي دانشگاه است كه از يك منبع دولتي دو : شرايط احراز

  بار يا بيشتر اعتبار دريافت كنند.
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  .لتي طبق جدول زير مي باشد: محاسبه امتياز مربوط به دفعات تكرار جذب اعتبار از يك منبع دومبناي محاسبه امتياز

 يشنهاديپ بيضر ازيامت موضوع بند

   يدولت منبع كي از اعتبار جذب تكرار 1

 )سال 3 تا 1 يزمان فاصله( 

  و يوصول زانيمتناسب با م 1تا  بيضر ازيامت 1يوصول الير ونيليم 100هر  يازا به

 اجراييكميته  صيتشخ بهطرح  نوع

 ارتباط با صنعت
 وزارت منبع كي از اعتبار جذب تكرار  2

  )سال 3 تا 1 يزمان فاصله(  بهداشت

  ازيامت 1يوصول الير ونيليم 300 هر يازا به

  از اعتبار جذب دوبار از شيب تكرار 3

  شتريب اي يدولتمنبع  كي

 )سال 3بعد از  يزمان فاصله( 

 5/1يوصول الير ونيليم 100هر  يازا به

 ازيامت

  و يوصول زانيمتناسب با م 1تا  بيضر

 اجرايي تهيكم صيتشخ بهطرح  نوع

 ارتباط با صنعت

  از اعتبار جذب دوبار از شيب تكرار  4

  شتريب اي و بهداشت وزارت منبع كي

  )سال 3 تا 1 يزمان فاصله( 

 5/1يوصول الير ونيليم 300هر  يازا به

  ازيامت

  

  :اقدام نحوه 

 تيرينوبت در سال توسط مد دوارتباط با صنعت  يارتباط با صنعت و جامعه به طرح ها يگرنت ها يفراخوان اعطا اعالم .1

  به كليه واحد هاي دانشگاه به همراه فرم مشخصات گرنت و ارتباط با صنعت  يتوسعه فناور

ي و ارسال نامه درخواست پژوهشگران متقاضي گرنت به همراه فرم تكميل شده مشخصات گرنت به مديريت توسعه فناور  .2

  ارتباط با صنعت 

  بررسي و ارزيابي فرم تكميل شده مشخصات گرنت و مستندات متقاضي گرنت توسط كارشناسان گروه ارتباط با صنعت .3

  بررسي و تصويب مبلغ گرنت و محاسبه امتياز بر اساس آيين نامه در كميته اجرايي ارتباط با صنعت دانشگاه   .4

دانشگاه به پژوهشگران واجد شرايط و رونوشت آن به محل خدمت  صنعت با ارتباط اعالم گرنت مصوب كميته اجرايي  .5

 پژوهشگر توسط كارشناسان گروه ارتباط با صنعت

 . مي نمايد در سامانه پژوهشيار در قالب طرح پژوهشي ثبت را  طرح جديد در قالب گرنت ارتباط با صنعتمجري   .6

 طرح مورد كارشناسي قرار گرفته و جهت تصويب به شوراي پژوهشي دانشگاه ارائه ميشود.  .7

  انجام مي پذيرد. تحقيقات و فناوري داوري در مديريت امور  مراحل عقد قرارداد، نظارت و  .8
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پرديس بين المللگرانت هاي   

research-h6ps://en.tums.ac.ir/en/page/815/interna9onal- سايت اين گرانت ها در دقيق تر در موردجزئيات 

grants  قابل دسترسي مي باشد.  "قوانين و آئين نامه هاي مرتبط"، در بخش 

  )الملل نيب سيپردي و فناور قاتيتحقمربوط به معاونت (: مقاله بين الملل در يك سال 6گرنت 

 احراز:  طيشرا

مقاله  6دانشگاه است كه حداقل  يمانيو پ يرسماين گرنت مختص آن دسته از اعضاي محترم هيأت علمي  .1

ميالدي داشته باشند و حداقل در  2021در طول سال  Scopusيا  ISI ،PubMedبين المللي نمايه شده در 

سه مقاله از اين مقاالت نويسنده اول يا مسؤول باشند. مقاالت بين المللي به مقاالتي اطالق ميگردد كه در آن 

بين  Co-authorغير ايراني ( Affiliationدانشگاه حداقل يك نفر هيأت علمي با  Affiliationعالوه بر 

  يسندگان مقاله باشد. المللي) جزو نو

مقاله در يك سال براي اعضاي  ششنحوه محاسبه امتياز هر مقاله بين المللي بر اساس دستورالعمل گرنت  .2

 هيأت علمي دانشگاه (دستورالعمل معاونت پژوهشي دانشگاه) مي باشد.

 باشد. 1امتياز مقاالت بين المللي به عنوان نويسنده اول يا مسؤول بايد حداقل  .3

 هيات علمي فقط يك بار مي تواند تقاضاي محاسبه امتيازات سال مربوطه را داشته باشد.هر  .4

 ميالدي امكان پذير خواهد بود.  2022تا پايان سال  2021محاسبه امتياز گرنت مقاالت بين المللي سال  .5

6.  

  ميليون ريال 10 ×مبلغ گرنت: جمع امتيازات مقاالت  .7

  

 نحوه اقدام:

بايد مدارك مورد نياز خود را به حوزه معاونت پژوهشي پرديس بين الملل ارائه نموده و پس از پژوهشگران واجد شرايط 

اخذ نامه تأييد اين نوع گرنت از اين معاونت، طرح تحقيقاتي خود را ظرف مدت يكسال از دريافت نامه تأييديه جهت 

بت نمايند. پس از طي مراحل كارشناسي و دريافت گرنت، در سامانه پژوهشيار (به نام گرنت شش مقاله بين الملل) ث

تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه، قرارداد مربوطه در معاونت پژوهشي پرديس بين الملل انعقاد مي يابد. نظارت و 

  داوري مراحل مختلف گزارشات نيز بر عهده معاونت پژوهشي پرديس بين الملل خواهد بود.

  

  

  



 

 

١٨ 

 

  )الملل نيب سيپردي و فناور قاتيمربوط به معاونت تحق(: المللي بين سازي تجاري در موفقيت و المللي بين اختراع گرنت ثبت

 شرايط احراز: 

دانشگاه كه موفق به ثبت اختراع بين المللي در مراجع معتبر جهاني شده  يمانيو پ يرسماعضاي محترم هيأت علمي  .1

گرنت استفاده كنند. اين گرنت فقط به اختراعاتي تعلق باشند مي توانند به مدت يكسال از زمان ثبت اختراع از اين 

خواهد گرفت كه به مرحله تجاري سازي بين المللي رسيده باشند و در زمان ثبت آن در مراجع معتبر، فرد به عنوان 

 عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران معرفي شده باشد.

  ميليون ريال 750 مبلغ گرنت: .2

  

 نحوه اقدام:

مورد نظر بايد به حوزه معاونت پژوهشي پرديس بين الملل ارائه گردد و پس از اخذ نامه تأييد اين نوع گرنت، مدارك 

متقاضيان مي توانند طرح تحقيقاتي خود را در قالب گرنت مزبور در سامانه پژوهشيار ثبت نمايند. طرح پس از بررسي 

رارداد به معاونت پژوهشي پرديس بين الملل ارجاع خواهد كارشناسي و تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه، جهت عقد ق

  شد. نظارت و داوري مراحل مختلف گزارشات نيز بر عهده معاونت پژوهشي پرديس بين الملل خواهد بود.

  

  )الملل نيب سيپردي و فناور قاتيمربوط به معاونت تحق(: گرنت جذب منابع خارجي براي انجام تحقيقات

 احراز: طيشرا

دانشگاه كه موفق به جذب منابع بين المللي براي انجام پروژه هاي  يمانيو پ يرسماعضاي محترم هيأت علمي  .1

شده باشند مي توانند از اين گرنت استفاده كنند. از تاريخ اخذ گرنت بين المللي  2021تحقيقاتي خود در طي سال 

بيش از يكسال نبايد سپري شده باشد. گرنت هاي اخذ شده براي ارائه مقاالت در كنگره ها و همايش ها شامل اين 

  ماده نمي شود. 

  مبلغ گرنت: دو درصد از كل مبلغ گرنت اخذ شده .2

  

 نحوه اقدام:

متقاضيان پس از ارائه مدارك مورد نياز به معاونت پژوهشي پرديس بين الملل و دريافت نامه تأييد براي اين نوع گرنت، 

در سامانه پژوهشيار ثبت نمايند. پس از طي  "گرنت جذب منابع خارجي"در قالب مي توانند طرح تحقيقاتي خود را 

دانشگاه، مراحل عقد قرارداد و ارسال گزارشات و پرداخت ها بر عهده كارشناسي و دريافت مصوبه شوراي پژوهشي مراحل 

  معاونت پژوهشي پرديس بين الملل مي باشد.

  

 



 

 

١٩ 

 

  )الملل نيب سيپردي و فناور قاتيمربوط به معاونت تحق(: پسادكتري بين المللي محققگرنت جذب 

 شرايط احراز: 

 محققمي توانند از اين گرنت استفاده نمايند.  35باالي اچ ايندكس با دانشگاه  يمانيو پ يرسماعضاي هيأت علمي  .1

و  منتشر PhDدر دوران تحصيالت  Q1حداقل سه مقاله در مجالت . جذب شده بايد مليت غيرايراني داشته باشد

ايرانيان مقيم خارج از كشور كه داراي تابعيت دوگانه مي باشند  نگذشته باشد. PhD بيش از سه سال از پايان دوره

پسادكتري مشمول اين بند نمي باشند. اين گرنت در قالب حمايت معاونت بين الملل دانشگاه از محقق نوان به ع

  پروژه اي خواهد بود كه دانشجوي پسا دكتري بين الملل بر روي آن كار خواهد كرد.

تربيت درصد از منابع جذب شده از ساير موسسات توسط هيات علمي مربوطه براي  بيست و پنج مبلغ گرنت:

  دانشجو 

  

 نحوه اقدام:

متقاضي جذب اين گرنت بايد دانشجوي پسادكتري بين المللي را بر اساس پروژه هاي مصوب خود جذب كرده و دانشجو 

در دانشگاه ثبت نام شده باشد. متقاضيان پس از ارائه مدارك مورد نياز (شامل پروپوزال جذب دانشجوي پسادكتري و 

پژوهشي كه دانشجوي پسا دكتري مقرر است روي آن كار بكند) به معاونت پژوهشي پرديس  كپي قرارداد مربوط به طرح

بين الملل و دريافت نامه تأييد براي اين نوع گرنت، مي توانند يك طرح تحقيقاتي را در قالب اين گرنت در سامانه 

دانشگاه جهت عقد قرارداد و ساير پژوهشيار ثبت نمايند. طرح تحقيقاتي پس از كارشناسي و تصويب در شوراي پژوهشي 

  مراحل ارائه گزارش و پرداخت، به حوزه معاونت پژوهشي پرديس بين الملل ارسال خواهد شد.

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

٢٠ 

 

  )الملل نيب سيپردي و فناور قاتيمربوط به معاونت تحق(: بين الملل Q1گرنت تشويقي چاپ مقاله 

  شرايط احراز: 

بين مقاله  يكاست كه حداقل  () به عنوان نويسنده مسؤولت علمي دانشگاه أمحترم هياين گرنت مختص آن دسته از اعضاي  .1

و ضريب تاثير  Q1منتشر كرده اند. مجالت  2021در سال  Q1در مجالت  Scopusيا  ISI، PubMedنمايه شده در المللي 

 قابل مشاهده هستند. https://rsf.research.ac.irآنها از طريق سامانه منبع ياب وزارت بهداشت به آدرس 

 يدانشگاه علوم پزشك Affiliation اي يوابستگ يمسؤول دارا سندهيگردد كه در آن نو ياطالق م ي: به مقاالتيالملل نيمقاالت ب .2

با  يعلم أتيهنويسنده همكار  همكار بين المللي به مقاله باشد. انسندگيجزو نو يالملل نينفر همكار ب كيتهران بوده و حداقل 

ي الملل نيب Co-authorنويسنده همكار بين المللي يا  يرانيااز دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي  ريغ Affiliationوابستگي يا 

  گفته مي شود.

 Brief report Short مقاالتو براي ، 1.1 با حاصل جمع ضريب تاثير مجله با عدد برابر  Reviewو Originalمقاالت امتياز  .3

communication,   ستندين رشيانواع مقاالت مورد پذ ريساو 1,1 مجله با عدد ريتاث بيحاصل جمع ضرنصف برابر با.  

بين الملل و گرنت ساير مقاالت بين  ، گرنت شش مقالهالملل نيب Q1مقاله  تهايگرنامكان استفاده همزمان از يك مقاله براي  .4

 الملل وجود ندارد.

  ده ميليون ريال × نحوه محاسبه مبلغ گرنت: (جمع امتياز مقاالت) .5

  

 نحوه اقدام:

پژوهشگران واجد شرايط بايد مدارك مورد نياز خود را به حوزه معاونت پژوهشي پرديس بين الملل ارائه نموده و پس از 

  رنت از اين معاونت، مبلغ مربوطه قابل پرداخت خواهد بود. اخذ نامه تأييد اين نوع گ

 


