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دادهایپژوهشیفعالیتهاوبرونازدانشگاهشورایپژوهشیهایحمایتیستسیا

(9/4/9999مورخه444)مصوبهشماره

 حمایتیازطرحهایتحقیقاتیبراساسبروندادپژوهشیهایسیاست (9

های منطقی اعالمی از در راستای حمایت های منطقی از طرح های تحقیقاتی و حفظ منافع پژوهشی دانشگاه بر اساس هزینه 

  :سوی مجری حمایت های مصوب بر حسب برونداد پژوهشی بصورت زیر خواهد بود

با هزینه مصوب نهایی  قراردادهای پژوهشی )اعم از طرح های پژوهشی مستقل یا پایان نامه های تحصیالت تکمیلی و دستیاری(تسویه حساب   (1.1

   :زیر با برون دادهای پژوهشی ذکر شده صورت خواهد گرفت تا سقف اعالمی

 میلیون ریال نیازمند هیچگونه برونداد پژوهشی نمی باشند.   11 (1.1.1

نمایهه شهدد در نمایهه     میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجالت علمی پژوهشی داخلی 11میلیون تا سقف  11بیش از  (1.1.1

 هستند. (Scopus, PubMed, ISIگانه )هایی غیر از نمایه های سه 

 Scopusبها نمایهه   بها وهول ت ها وارسهی     میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجهالت   11میلیون تا سقف  11بیش از  (1.1.1

 هستند.

 Scopusمیلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجالت بها وهول ت ها انگلیسهی بها نمایهه        11میلیون تا سقف  11بیش از  (1.1.1

 هستند.

 هستند. ISIیا  PubMedمیلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجالت با نمایه  01میلیون تا سقف  11بیش از  (1.1.1

 هستند. Scopusو  PubMedمیلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجالت با د دو نمایه  01میلیون تا سقف  01بیش از  (1.1.0

 هستند. SJR rank=Q1 میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجالت با نمایه 81میلیون تا سقف  01بیش از  (1.1.0

 هستند. SJR rank=Q1میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجالت با نمایه  111میلیون تا سقف  81بیش از  (1.1.8

 هستند. SJR rank=Q1میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجالت با نمایه  111میلیون تا سقف  111بیش از  (1.1.1

 هستند. SJR rank=Q1میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجالت با نمایه  111میلیون تا سقف  111بیش از  (1.1.11

 خواهد بود.درج در قرارداد دانشگاد تصمیم گیری و میلیون ریال برحسب نظر شورای پژوهشی  111بیش از  (1.1.11

 

 مراجعه شود. http://www.scimagojr.comمجالت، به سایت   SJRبرای مشاهدد نمرد  :1تبصره 

چاپ مقاالت در مجالتی که بصورت مدام از سوی مرکز برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی نامعتبر اعالم می شوند، نه تنهها مشهمول    :2تبصره 

آدرس اینترنتهی  شرایط تسویه حساب و حق التالیف نخواهند بود، بل ه مشمول پیگرد قانونی نیز می گردند. برای اطالع از لیست مجالت نهامعتبر بهه   

http://www.msrt.ir/fa/rppc/pages/Home.aspx  وhttp://blacklist.research.ac.ir/   .مراجعه نمایند 

 شرایط تصویب طرح های تحقیقاتی (1.2

عنوان که به صورت سهه طهرح تحقیقهاتی بهه      11تعداد کل طرح های تحقیقاتی و پایان نامه در حال اجرا برای هر عضو هیات علمی تا سقف  (1.1.1

 عنوان مجری، سه پایان نامه به عنوان استاد راهنما و چهار طرح تحقیقاتی از کمیته تحقیقات دانشجویی در نظر گروته می شود.

مهدار  مربوطهه بهه عنهوان سهند طهرح بهه         هیتوسط ادارد پژوهش صورت خواهد گروت و کل یقاتیتحق های کرد اعتبار طرح نهیهز یبررس (1.1.1

 .ی گرددپروندد آن الصاق م

 گهر ید یفهها یبهودد و در رد  ریام هان پهذ   یپژوهشه  تیریبه حوزد مد یو با اطالع کتب زاتیو تجه لیکرد صرواً در بخش وسا نهیهز ییجابجا (1.1.1

 مقدور خواهد شد. یپژوهش یاعتبار طرح وقط با نظر شورا ییجابجا

 یقابل بررسه  یپژوهش های تهیدر کم ماًینداشته و مستق یگرود آموزش دیبه تائ یازین یعلم اتیتوسط اعضاء ه یشنهادیپ یقاتیتحق های طرح (1.1.1

 باشد. یم

دانش دد خواههد   یپژوهش تهیبا کم بیتصو ایرد  یگرود الزم بودد ول یاعالم نظر مشورت ییحروه ا یو دکتر یدنتیرز نامه های انیمورد پا در (1.1.1

 بود.

 دانش دد مربوطه است.   یها استیمربوطه تابع س یآموزشدر گرود  یتخصص یارشد و دکتر یکارشناس یدورد ها ینامه ها انیپا بیتصو (1.1.0

 .اقدام نمایند ییحروه ا یدکتر انینامه دانشجو انیپا هیارادر صورت مواوقت دانش دد مربوطه می توانند نسبت به دانشگاد  یقاتیتحق مراکز (1.1.0

مرکهز   ایبا مواوقهت رئه   یقاتیتحق یطرح ها ریسا ای یلینامه تحص انیجهت انجام پا یقاتیتوسط مراکز تحق هیاز خدمات قابل ارا یمند بهرد (1.2.1

 بالمانع است.
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 )حقالتالیف(ازمقاالتمنتشرشدهدرمجالتمعتبریسیاستهایحمایت (2

 کلیه مقاالت مستخرج از فعالیت های پژوهشی مستند با پرداخت حق التالیف های زیر مورد حمایت قرار خواهند گرفت. (2.1

 پرداخت خواهد شد. حق التالیفمیلیون ریال  1علمی پژوهشی داخلی بدون نمایه مبلغ مجالت  (1.1.1

 .پرداخت خواهد شدحق التالیف ریال  میلیون 1مبلغ دارای وول ت ست وارسی   Scopusنمایه شدد در پایگاد استنادی مجالت  (1.1.1

 پرداخت خواهد شد.حق التالیف میلیون ریال  11دارای وول ت ست انگلیسی مبلغ   Scopusنمایه شدد در پایگاد استنادی مجالت  (1.1.1

 پرداخت خواهد شد.حق التالیف ریال  میلیون 11مبلغ  PubMedنمایه شدد در پایگاد استنادی مجالت  (1.1.1

 پرداخت خواهد شد.حق التالیف ریال  میلیون 11مبلغ  IF<1و یا  IFو واقد  ISIنمایه شدد در پایگاد استنادی مجالت  (1.1.1

میلیون ریهال   0میلیون ریال، ضریب تاثیر آن در  11، عالود بر پرداخت مبلغ پایه  IF>1و دارای   ISIمجالت نمایه شدد در پایگاد استنادی  (1.1.0

 ضرب و نسبت به پرداخت مبالغ نهایی حق التالیف اقدام خواهد شد.

 پرداخت خواهد گردید. 1.1.0به مقاالت اصیل حق التالیف کامل بند  :1تبصره 

 به شرط وجود حداقل سه مقاله از نویسندد اول در منابع پرداخت خواهد گردید. 1.1.0درصد حق التالیف بند  01به مقاالت مروری  :2تبصره 

 پرداخت خواهد گردید. 1.1.0درصد حق التالیف بند  01به مقاالت مروری سیستماتیک و متاآنالیز  :3تبصره 

 پرداخت خواهد گردید. 1.1.0التالیف بند  درصد حق 11به گزارش موردی  :4تبصره 

 11در سال چاپ مقاله، عالود بهر مبهالغ وهوق     Scopusپایگاد استنادی  SJRدر دسته بندی  Q1برای مقاالت چاپ شدد در مجالت با رتبه  (1.1.0

 میلیون ریال حق التالیف مازاد پرداخت خواهد شد. 

میلیون ریال بصورت مازاد پرداخت خواهد شد )منبهع محاسهبه    11ارجاع داشته باشند مبلغ  11برای مقاالتی که در دو سال گذشته بیش از  (1.1.8

 می باشد(. Scopusارجاع پایگاد استنادی 

ی دانشگاد ها و مراکهز علمهی   با ملیت غیرایران 11باالی  H-indexبه پژوهشگرانی که در طرح و مقاالت مستخرج از طرح، مشارکت اوراد با  (1.1.1

 میلیون ریال بصورت مازاد پرداخت خواهد شد.   11پژوهشی خارج از کشور را داشته باشند، به حق التالیف مقاالت آنها مبلغ 

خهت  درصهد از کهل حهق التهالیف پردا     11اعضاء مرتبط با دانشگاد  ایسئول متعلق به خارج از دانشگاد باشد، به عضو م سنددینو  هیدر صورت (1.1.11

   خواهد شد.

 مسئولیت توزیع مبالغ بین اعضاء ذکر شدد در مقاله بر عهدد مجری طرح و یا نویسندد مسئول می باشد.   : 5 بصرهت

کلیهه   1111با توجه به اهمیت استفادد از ایمیل آکادمیک در شان واعتبار محققین و رتبه دانشگاد مقرر گردید از تاریخ اول آبهان   : 6تبصره 

 امتیازات متعلق به مقاله شامل کمک هزینه چاپ ، ارتقا اوقی، ارتقا عمودی منوط به استفادد عضو هیات علمی از ایمیل آکادمیک می باشد.

،  google scholar  ،publon, Orcid, Scopus  ،Mendely  ،Academiaت میهل کلیهه پایگهاد ههای پرووایهل سهاز شهامل         : 7تبصرره   (1.1.11

,Researchgate Semantic  وLinked in  در ارزیابی پژوهشی اعضای هیات علمی ضروری می باشد. "سامانه پورتال اساتید"و   

ییدانشجوینامههاانیازپاهایحمایتیاستیس (9

جگاای از   ،آموزش دانشگگاه محترم معاونت تحت امر  یلیتکم التیمحترم تحص یها و شورا تهیکم یریگ میتصم گاهیبا توجه به جا

  .شاه است یریگ میتصم ریبه قرار ز ییدانشجو ینامه ها انیدر خصوص پاقوانین مرتبط با معاونت مذکودر، 

 قرار خواهند گروت. یابیوزارت متبوعه مورد ارز یآموزش ینامه ها نیآئ یگذار استیبر اساس س ییدانشجو ینامه ها انیپا هیکل (3.1

 تش یل گردد. براساس آیین نامه های آموزشی مربوطهو متش ل از استاد/اساتید راهنما و استاد/اساتید مشاور پایان نامه تیم تحقیقاتی : 1تبصره 

 صورت خواهد گروت.   یمال تیحما یبدون توجه به برونداد پژوهش ال،یر ونیلیم 11تا سقف  ییدانشجو ینامه ها انیپا هیکل از (3.2

قهرارداد  مسهتقل  تحقیقهاتی  طهرح   یمجهر در نقش استاد راهنما با باشد  الیر ونیلیم 11از مبلغ  شیبپیشنهادی نامه  انیپا یها نهیهز  هیصورت در (3.3

سقف حمایت از هر یک از پایان نامه هها بهه شهرح زیهر مهی       بود. خواهدطرف قرارداد  یبر عهدد مجر 1.1مطابق با بند تعهدات  هیبسته شدد و کل

 باشد:

 میلیون ریال 111تا سقف  (PhD)حمایت از پایان نامه دکترای تخصصی  (1.1.1

 میلیون ریال 111حمایت از پایان نامه دستیار تخصصی )رزیدنتی( تا سقف  (1.1.1

میلیهون   81تها سهقف   دارای کار آزمایشگاهی حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای حروه ایی )پزش ی ، داروسازی و دندانپزش ی(  (1.1.1

 ریال

میلیهون   01حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای حروه ایی )پزش ی ، داروسازی و دندانپزش ی( واقد کهار آزمایشهگاهی تها سهقف      (1.1.1

 ریال

 در شرایط خاص و با تایید شورای پژوهشی دانشگاد سقف قرارداد قابل اوزایش می باشد. :2 تبصره

در موارد پرسنلی بهه خریهد ههای خهدمت از     دانشجو نبودد و و استاد راهنما، استاد مشاور، برای  یپرسنل یها نهیهزدربرگیرندد  یتیحما یها نهیهز (3.4
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 تعلق می گیرد.اوراد غیر موارد مذکور در پایان نامه 

   تعلق خواهد گروت. یاز مراجع قانون متیبر اساس اعالم ق ییا نهیاقالم هز دیخر یصرواً براهزینه های حمایتی مصروی  (3.5

و اسهتفادد از   ریدانشگاد ام ان پهذ  یپژوهش یشورا بیصرواً با تصو ییا هیو سرما یماندن زاتیتجه دینامه ها، خر انیمتعلقه به پا یها نهیمحل هز از (3.6

 خواهد بود.  تحقیقاتی مراکز ، دانش دد، یا دانشگاد یانباردار ستمیآنها منوط به ثبت در س

 دانشجویان استعداد درخشان در قالب حمایت های کمیته تحقیقات دانشجویی مورد نظر قرار خواهند گروت.   (3.7
 

 یوداخلیالمللنیبهایشیدرکنگرههاوهمایعلماتیازشرکتاعضاءهیتیحمایهااستیس (4

 خارج از کشور های کنگره (4.1

 ها استفادد کنند.توانند از تسهیالت دانشگاد جهت شرکت در همایشمی Kاعضای هیئت علمی رسمی، پیمانی و ضریب  (1.1.1

توانند از حمایت مذکور استفادد نمایند که توانسته باشند در طهی سهال گذشهته نسهبت بهه      کلیه اعضاء هیات علمی دانشگاد در صورتی می :1تبصره 

از محهل چهاپ مقهاالت در مجهالت     بر اساس آئین نامه ارتفاء اعضاء هیات علمی ( امتیاز پژوهشی 1) پنجتاریخ درخواست شرکت در کنگرد، حداقل 

 کسب کردد باشند.   Scopusو ، ISI  ،PubMedمعتبر ایندکا شدد در پایگاد های استنادی 

 لزومی ندارد. مذکور اخذ امتیاز پژوهشی  ،کلیدی پذیرش شدد باشد در صورت پذیرش مقاله ارایه شدد بصورت سخنران :2تبصره 

در کنگرد های بها موضهوعات اخهالق در پهژوهش ههای      وارغ از رشته تخصصی شان اعضاء هیات علمی حمایت از شرکت  :3تبصره 

 درصد حمایت بیشتر خواهد بود.  11زیستی پزش ی مشمول 

یا همایش علمی مورد تقاضا باید در راستای رشته تخصصی متقاضی بودد و همچنین عنوان و مفاد مقاله ارایه شدد با موضوع کنگرد ههم   کنگرد (1.1.1

 خوانی داشته باشد. مال  نهایی در این خصوص اظهار نظر شورای پژوهشی دانشگاد می باشد.

ههای مهذکور نمهی    های ملی کشورهای دیگهر مشهمول حمایهت   ایی باشد. همایشقهالمللی و یا منطکنگرد یا همایش علمی مورد تقاضا باید بین (1.1.1

 باشند.  

با هر موضوع ارایه شدد وقط یک نفر و برای ی بار مورد حمایت قرار خواهد گروت و هر متقاضی یک بار در سال حق شرکت در کنگرد ههای   (1.1.1

 ن با نظر شورای پژوهشی خواهد بود(.)تف یک اختالف و تفاوت قابل استناد موضوعات همپوشا خارجی را دارد

 کلیه اعضای هیئت علمی پا از شرکت در کنگرد باید اقدام به ارائه گزارش سفر و سخنرانی در گرود مربوطه نمایند. (1.1.1

مصهوب  ههای دانشهجویی   های پژوهشی مصوب شورای پژوهشی دانشگاد یا پایهان نامهه  مقاالت پذیروته شدد در کنگرد باید مستخرج از طرح (1.1.0

 شد.با

 در مقاله ارائه شدد به صورت شفاهی یا پوستر ذکر همه هم اران عنوان شدد در پروپزال طرح تحقیقاتی یا پایان نامه الزامی می باشد. (1.1.0

نامه متعلق به دانشگاد نباشند، در صورتی که بصورت شهفاهی  های پژوهشی و یا پایانمقاالت ارایه شدد که مستخرج از طرح :4تبصره 

شهورای پژوهشهی   نظر در این خصوص )اورال( مورد پذیرش قرار گروته باشند مورد حمایت قرار خواهند گروت. مال  تصمیم گیری 

 دانشگاد می باشد. 

سال بعهد از اتمهام    سههای خارج از کشور حداکثر  ستخرج برای شرکت در کنگردممدت زمان سپری شدد از اتمام طرح تحقیقاتی و مقاالت  (1.1.8

 شود.  زمان اعالم گزارش( در نظر گروته مییا )

 شود.میلیون ریال( در نظر گروته می ی صدریال )111/111/111حمایت مالی شرکت در کنگرد های خارج از کشور  (1.1.1

... ( بالواصله بعد از شرکت در کنگرد تسلیم مسهئول کهارپردازی   )از قبیل هزینه اس ان، ایاب و ذهاب، ثبت نام و .. ضروری است اسناد مثبته (1.1.11

 معاونت تحقیقات و ونآوری دانشگاد شدد و وقدان هر سند به منزله عدم پرداخت هزینه متعلقه خواهد بود.

 ی داخل یکنگره ها (4.2

شفاهی و بدون وهوق العهادد بهرای پوسهتر از     بصورت پذیروته شدد یا مقاالت ح م ماموریت به همراد ووق العادد ماموریت برای خالصه مقاله  (1.1.1

 سوی دانش دد تابعه صادر خواهد گردید. تعداد اح ام صادرد تابعه سیاست های دانش دد های تابعه خواهد بود.  

میلیهون ریهال از سهوی معاونهت تحقیقهات و       1میلیون ریال و برای شفاهی 1سقف حمایت مالی شرکت در کنگرد های داخلی برای پوستر تا  (1.1.1

 نآوری دانشگاد برای ی بار در سال تامین و پرداخت خواهد شد. و

ورد متقاضی برای شرکت در کنگرد باید ارایه دهندد پوستر یا سخنران باشد. همچنین تخصص متقاضی و محتوای مقالهه ارایهه شهدد بایهد در      (1.1.1

 باشد.   راستای کنگرد باشد. مرجع تصمیم گیری در این خصوص معاون پژوهشی دانش دد مربوطه می

میلیون ریهال   0عالود بر موارد ووق، مواردی که بصورت سخنران مدعو یا عضوء هیات رئیسه پانل دعوت شدد باشند ی بار در سال به میزان  (1.1.1
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 مورد حمایت قرار خواهند گروت.

ی عمهل خواههد شهد.    در خواست کارکنان برای شرکت در کنگرد داخلی پا از بررسی در شورای پژوهشهی مطهابق قهوانین اداری اسهتخدام     (1.1.1

 حمایت مالی تابع سیاست های واحد مربوطه خواهد بود.

روز کاری قبهل از زمهان برگهزاری کنگهرد بهه معاونهت پژوهشهی دانشه دد          11مدار  مربوط به شرکت در کنگرد های داخلی باید حداقل  (1.1.0

 عهدد ارایه دهندد مقاله خواهد بود.   . تبعات ناشی از تاخیر ارایه مدار  برارایه شود مربوطه جهت انجام ورآیندهای اداری

 .می باشد پرداخت هزینه ها منوط به ارایه مستندات )شامل هزینه ایاب و ذهاب و هزینه ثبت نام( مربوط به شرکت در کنگرد (4.2.7

 باکتوداوریازتالیفهایحمایتیسیاست (5

 حمایت خواهد شد. Scopusاز کتب یا وصلهای منتشرد با نمایه  (1.1.1

 .  پژوهشی به عضو هیات علمی تعلق خواهد گروتامتیاز آیین نامه ارتقاء اساتید اساس و بر دانشگاد نظر شورای پژوهشی با  (1.1.1.1

بهر اسهاس شهروط    در صورت تناسب با تخصص ورد، مقرر شد برای کتب تالیفی یا بخش های تالیف شدد توسط اعضاء هیات علمی دانشگاد  (1.1.1

 تالیف، موضوع کسب حمایت مالی به شورای پژوهشی دانشگاد ارجاع دادد شود.  

 ارائهه و بررسهی  نسبت بهه   اطالع رسانی و تامین منابع علمی دانشگادمدیریت مقرر گردید تالیف یا گردآوری بودن کتاب  در خصوص تعیین (1.1.1

 .نمایدنشگاد ارجاع تصمیم گیری به شورای پژوهشی دااقدام و جهت نظر کارشناسی 

 ازات مذکور نخواهد شد. ترجمه و گردآوری مشمول امتی (1.1.1
 

 وپروپوزالهامقاالتکتب،داوریهایحمایتیازسیاست (6

جهت تشویق و حمایت از اعضای هیات علمی که وعاالنه در جهت داوری کتب ، مقاالت ارسالی به مجالت دانشگاد و پروپوزال ههای ارسهالی    (0.1.1

ارتقها  در از شوراهای پژوهشی مشارکت دارند مقرر گردید گواهی داوری براساس آیین نامه ارتقا صادر و این گواهی ها دارای امتیاز پژوهشی 

 .ی باشندعضو هیات م

 خصوصهزینهحقالتحقیقطرحهایتحقیقاتیهایحمایتیدرسیاست (4

 تصمیم گیری در خصوص هزینه های مربوطه بر اساس نظر شورای پژوهشی  دانشگاد خواهد بود. (0.1.1

   به اساتید راهنما و مشاوران پایان نامه های دستیاری و دانشجویی در مقاطع مختلف هزینه پزسنلی تعلق نمی گیرد.   (0.1.1

 هاوشورادیتزمانیعضویتدرکمیتههایمربوطبهمحدوسیاست (8

 اح ام عضویت در کمیته ها و شوراهای پژوهشی بصورت ساالنه صادر خواهد شد. (8.1.1

 غیبت غیر موجه به میزان سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متفرقه موجب لغو ح م صادرد خواهد بود.   (8.1.1

 (HSRتحقیقدرنظامسالمت)بهپروژههایمربوطدرخصوصهایحمایتیسیاست (9

که به تایید معاونت مربوطهه رسهیدد باشهد    یا غیر هیات علمی اعضاء هیات علمی محققین دانشگاد اعم از پروژد های مطرح شدد از سوی در  (1.1.1

 پا ازتواوق با آن معاونت تامین اعتبار خواهد شد. 

 در خصوص الزام یا عدم الزام چاپ مقاله در این پروژد ها با تواوق معاونت مربوطه تصمیم گیری خواهد شد.  (1.1.1

 

 کمیتهتحقیقاتدانشجوییسیاستهایحمایتیاز (91

های  های تحقیقاتی دانشجویی و تشویق و توانمند سازی دانشجویان در امر پژوهش، حمایت های منطقی از طرح در راستای حمایت

 های تحقیقاتی دانشجویی بصورت زیر خواهد بود: مصوب از طرح

های تحقیقاتی دانشجویی بدون تعهد مقاله و به شرط ارائه گزارش نهایی میزان حمایت برای دانشجویان مقطع دکتری  در مورد طرح (11.1.1

میلیون ریال، و  11ای تا سقف  میلیون ریال، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حروه 11تخصصی و دستیار تخصصی تا سقف 

 میلیون ریال خواهد بود.  11دانشجویان مقطع کارشناسی تا سقف 

های مصوب بر حسب برونداد پژوهشهی مطهابق بها سیاسهت ههای حمهایتی        های تحقیقاتی دانشجویی با تعهد ارائه مقاله حمایت در مورد طرح (11.1.1

 دانشگاد از طرح های تحقیقاتی خواهد بود.

میلیهون ریهال    0برای شرکت دانشجویان وعال در کمیته تحقیقات دانشجویی در کنگرد های داخلی هزینه ایهاب ذههاب و اسه ان تها سهقف       (11.1.1

دانشهگاد    EDCنفر در سال صورت خواهد گروت(. دانشجویان اسهتعدادهای درخشهان بها معروهی      11پرداخت خواهد شد )حمایت تا سقف 
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 .مشمول این موارد می گردند

 .میلیون ریال پرداخت خواهد شد 1.1هزار ریال و برای ثبت نام  111ی چاپ پوستر دانشجویان در کنگرد های داخلی برا (11.1.1

برای شرکت حداکثر دو نفر از دانشجویان وعال کمیته تحقیقات دانشجویی جهت شرکت در کنگرد های خارج از کشور )یک مهورد پوسهتر و    (11.1.1

رات کمیته تحقیقات دانشجویی )طرح مصوب کمیتهه بهودد و دارای تائیدیهه شهورای پژوهشهی      یک مورد سخنرانی( سقف حمایت مطابق مقر

 باشد( صورت خواهد گروت.

برای مقاالت تمام متن اصیل چاپ شدد با آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی در صورتی ه دانشجو مجری دوم مربوط به طرح باشهد، بها وهول     (11.1.0

میلیهون   11میلیون ریال، مقاالت با وول ت سهت وارسهی    11مبلغ  ISIو  PubMedمیلیون ریال، با نمایه  11مبلغ  Scopusت ست انگلیسی 

 التالیف پرداخت خواهد شد. ریال مشروط به مصوب بودن در کمیته تحقیقات دانشجویی به دانشجوی مذکور به عنوان حق

قات دانشجویی در صورتی ه دانشجو نفر دوم یا بعد باشد، در مقهاالت بها نمایهه    برای مقاالت تمام متن اصیل چاپ شدد با آدرس کمیته تحقی (11.1.0

Scopus  میلیون ریال و با نمایه  1مبلغPubMed  وISI  میلیون ریال به دانشجوی مذکور به عنوان حهق التهالیف پرداخهت خواههد      8مبلغ

 شد.

توسط کمیتهه  مسابقه پروپوزال نویسی در قالب رویداد پژوهشی  ری باماد  0های پژوهشی، هر  برای تشویق دانشجویان به مشارکت در وعالیت (11.1.8

ون میلیه  11میلیهون ریهال، تهیم دوم     11تیم برتر به شرح ذیل جوایز نقدی پرداخت خواهد شد: تهیم اول   1و به تحقیقات دانشجویی برگزار 

 میلیون ریال 11تیم چهارم  میلیون ریال و 11ریال، تیم سوم 

 تواند وقط یک طرح دانشجویی بدون تعهد مقاله ثبت کند.  هر دانشجو می :1تبصره 

 پایان نامه های دانشجویی شامل حمایت های مذکور برای دانشجویان نگارندد پایان نامه نخواهد بود. :2تبصره 

طهرح   1توانهد تها سهقف     ی مهی در راستای حمایت هر چه بیشتر هم اری پژوهشی بین اساتید و دانشجویان، هر عضو هیئهت علمه   :3تبصره 

های مجاز برای عضو هیئهت علمهی    نامه ها و پایان دانشجویی در کمیته تحقیقات دانشجویی ثبت کند که این تعداد جزء محدودیت تعداد طرح

 شود. محاسبه نمی

 سیاستگزاریدرخصوصگرنتهایاکتسابیخارجازمنابعدانشگاه (99

رنت گردند میتوانند بدون چاپ مقالهه مهرتبط بها گرنهت از منهابع آن جههت تجهیهز آزمایشهگاد         اعضای هیات علمی که مووق به دریاوت گ (11.1.1

 مربوطه و یا تامین اقالم مصروی استفادد نمایند.  

توسهط  با تاییهد شهورای پژوهشهی دانشهگاد      نت جذب شدد درصد گر 11در راستای تشویق و حمایت از اعضای هیات علمی مقرر گردید تا  (11.1.1

 .اختصاص یابدعضو هیات علمی از منابع مالی خود به معاونت تحقیقات و وناوری دانشگاد 

درصهد اوهزایش    11های خارج از دانشگاد تامین شدد باشد مشمول  مقاالت چاپ شدد در صورتی ه منابع مالی طرح آن بطور کامل از گرنت (11.1.1

 خواهد شد.   دومقاله یا مقاالت مربوطه مندرج در بند  حق التالیفدر 


