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  دادهاي پژوهشیفعالیت ها و بروناز دانشگاه شوراي پژوهشی هاي حمایتی  ستسیا
 حمایتی از طرح هاي تحقیقاتی بر اساس برونداد پژوهشیهاي سیاست  )1

در راسـتاي حمایت هاي منطقی از طرح هاي تحقیقاتی و حفظ منافع پژوهشـی دانشـگاه بر اسـاس هزینه هاي منطقی اعالمی از سوي مجري     
 حمایت هاي مصوب بر حسب برونداد پژوهشی بصورت زیر خواهد بود 

ا هزینه ب )تحصیالت تکمیلی و دستیارياعم از طرح هاي پژوهشـی مستقل یا پایان نامه هاي  قراردادهاي پژوهشـی ( تسـویه حسـاب     )1,1
 :زیر با برون دادهاي پژوهشی ذکر شده صورت خواهد گرفت مصوب نهایی تا سقف اعالمی

 میلیون ریال نیازمند هیچگونه برونداد پژوهشی نمی باشند.  5 )1,1,1
 ژوهشی داخلی هستند.میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجالت علمی پ 10میلیون تا سقف  5بیش از  )1,1,2
 هستند. scopusمیلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجالت با نمایه  30میلیون تا سقف  10بیش از  )1,1,3

 هستند. pubmedمیلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجالت با نمایه  45میلیون تا سقف  30بیش از  )1,1,4
 هستند. ISIمیلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجالت با نمایه  60میلیون تا سقف  45بیش از  )1,1,5
  می باشند. Q2میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حدافل یک مقاله در مجالت  100میلیون تا سقف  60بیش از  )1,1,6
 .می باشند Q1 مجالتمیلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حدافل یک مقاله در  150میلیون تا سقف  100بیش از  )1,1,7
 .خواهد بوددرج در قرارداد دانشگاه تصمیم گیري و برحسب نظر شوراي پژوهشی میلیون ریال  150 بیش از )1,1,8

  
  د.شومراجعه  http://www.scimagojr.comبه سایت   ،مجالت SJR) براي مشاهده نمره 1تبصره 

سقف هاي مصوب، مجري مکلف به ي مجري به طرح هاپرداخت شده به کلیه ) در طول یک سال پژوهشی در صورت رسیدن هزینه هاي 2تبصـره  
  ارایه برونداد بند مشمول خواهد بود.

مشمول جریمه هاي ناشی از خسارت مجري  ،ضمن استرداد مبالغ مصوب ،عدم اجراي مقاد قرارداد در خصوص برونداد پژوهشیدر صورت ) 3تبصره 
  خواهد بود. عدم اجراي قرارداد 

نه تنها مشمول  ،) چاپ مقاالت در مجالتی که بصورت مدام از سوي مرکز برنامه ریزي و سیاست گذاري پژوهشی نامعتبر اعالم می شوند4تبصـره  
د. براي اطالع از لیســت مجالت نامعتبر به آدرس اینترنتی نبلکه مشــمول پیگرد قانونی نیز می گرد ،شــرایط تســویه حســاب و پاداش نخواهند بود 

http://www.msrt.ir/fa/rppc/pages/Home.aspx  وhttp://blacklist.research.ac.ir/ د. نمراجعه نمای  
  .دخواهد شتصمیم گیري بر حسب نظر شوراي پژوهشی دانشگاه و خارج از موارد مذکور موارد خاص در ) 5تبصره 

  از مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر یسیاست هاي حمایت )2

 .قرار خواهند گرفتحمایت زیر مورد پاداش هاي مستند با پرداخت کلیه مقاالت مستخرج از فعالیت هاي پژوهشی 

 به مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر: )2,1

 میلیون ریال پاداش پرداخت خواهد شد. 1علمی پژوهشی داخلی بدون نمایه مبلغ  )2,1,1
 پرداخت خواهد شدریال  میلیون 3مبلغ  IFو فاقد   scopusنمایه شده در پایگاه استنادي  )2,1,2
 پرداخت خواهد شد.ریال  میلیون 4مبلغ  IFو فاقد  pubmedنمایه شده در پایگاه استنادي  )2,1,3
 پرداخت خواهد شد.ریال  میلیون 5مبلغ  IFو فاقد  ISIنمایه شده در پایگاه استنادي  )2,1,4
پرداخت خواهد ، مبالغ زیرنیز  بصورت مازاد میلیون ریال 5پایه مبلغ ، عالوه بر پرداخت  IFو داراي   ISIنمایه شده در پایگاه استنادي  )1,1,1

 شد.
 10در سال چاپ مقاله، عالوه بر مبالغ فوق  Scopusپایگاه اسـتنادي   JSR دسـته بندي  در Q1براي مقاالت چاپ شـده در مجالت با رتبه   )1,2

  میلیون ریال 3مبلغ  5/1تا  <IF 1داراي   میلیون ریال 5/2مبلغ  1تا  <IF 5/0داراي   میلیون ریال 2مبلغ  5/0تا  IF 0داراي 
  میلیون ریال 6مبلغ  3تا  <IF 5/2داراي   میلیون ریال 5مبلغ  5/2تا  <IF 2داراي   میلیون ریال 4مبلغ  2تا  <IF 5/1داراي 
  میلیون ریال 9مبلغ  5تا  <IF 4داراي   میلیون ریال 8مبلغ  4تا  <IF 5/3داراي   میلیون ریال 7مبلغ  5/3تا  <IF 3داراي 
  بر اساس نظر شوراي پژوهشی تعیین خواهد شد.  10بیش از  IFداراي   میلیون ریال 15مبلغ  10تا  <IF 5داراي 
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 پادش مازاد پرداخت خواهد شد. ریال میلیون 
 .بصورت مازاد پرداخت خواهد شد میلیون ریال 10ارجاع داشته باشند مبلغ  20براي مقاالتی که در دو سال گذشته بیش از  )1,3

با ملیت ایرانی یا غیرایرانی دانشگاه ها و مراکز  10باالي  H-indexبه پژوهشگرانی که در طرح و مقاالت مستخرج از طرح، مشارکت افراد با  )2,2
 میلیون ریال بصورت مازاد پرداخت خواهد شد.  10علمی پژوهشی خارج از کشور را داشته باشند، به پاداش مقاالت آنها مبلغ 

 1میه ارجاع داده باشند به ازاء هر ارجاع در مقاالت اعضاء هیات علمی دانشگاه که به مقاالت منتشر شده با آدرس دانشگاه علوم پزشکی ارو )2,3
 میلیون پاداش عالوه بر موارد یاد شده داده خواهد شد.  5ارجاع و مبلغ حداکثر  5میلیون و تا حداکثر 

داش پرداخت خواهد درصد از کل پا 50اعضاء مرتبط با دانشگاه  ایمسئول متعلق به خارج از دانشگاه باشد، به عضو  ایاول  سندهینو کهی: در صورت6 تبصره
  شد.

  ییدانشجو ينامه ها انیاز پا هاي حمایتی  استیس )3
جداي از  ،شگاهآموزش دانمحترم معاونت تحت امر  یلیتکم التیمحترم تحص يها و شورا تهیکم يریگ میتصم گاهیبا توجه به جا

   .شده است يریگ میتصم ریبه قرار ز ییدانشجو ينامه ها انیدر خصوص پاقوانین مرتبط با معاونت مذکودر، 
  قرار خواهند گرفت. یابیوزارت متبوعه مورد ارز یآموزش ينامه ها نیآئ يگذار استیبر اساس س ییدانشجو ينامه ها انیپا هیکل )3,1
صورت خواهد  یمال تیحما یبدون توجه به برونداد پژوهش ال،یر ونیلیم 5تا سقف  ت،یحما ازمندیبدون ن ییدانشجو ينامه ها انیپا هیکل از )3,2

  گرفت. 
قرارداد مستقل تحقیقاتی طرح  يمجردر نقش استاد راهنما با باشد  الیر ونیلیم 5از مبلغ  شیبپیشنهادي نامه  انیپا يها نهیهز کهیصورت در )3,3

  خواهد بود.طرف قرارداد  يتعهدات بر عهده مجر هیبسته شده و کل
در موارد پرسنلی به خرید هاي خدمت دانشجو نبوده و و استاد راهنما، استاد مشاور، براي  یپرسنل يها نهیهزدربرگیرنده  یتیحما يها نهیهز )3,4

 از افراد غیر موارد مذکور در پایان نامه تعلق می گیرد.
   تعلق خواهد گرفت. یاز مراجع قانون متیبر اساس اعالم ق ییا نهیاقالم هز دیخر يصرفاً براهزینه هاي حمایتی مصرفی  )3,5
و  ریدانشگاه امکان پذ یپژوهش يشورا بیصـرفاً با تصـو   ییا هیو سـرما  یماندن زاتیتجه دینامه ها، خر انیتعلقه به پام يها نهیمحل هز از )3,6

  خواهد بود. تحقیقاتی مراکز ، دانشکده، یا دانشگاه يانباردار ستمیاستفاده از آنها منوط به ثبت در س
 

 یو داخل یالملل نیب هاي شیدر کنگره ها و هما یعلم اتیاز شرکت اعضاء هی تیحما يها استیس )4

 خارج از کشور هاي کنگره )4,1
 ها استفاده کنند.توانند از تسهیالت دانشگاه جهت شرکت در همایشمی Kاعضاي هیئت علمی رسمی، پیمانی و ضریب  )4,1,1

 که توانسته باشند در طی سال گذشته نسبت به تاریختوانند از حمایت مذکور استفاده نمایند : کلیه اعضـاء هیات علمی دانشگاه در صورتی می 7تبصـره  
ــرکت در کنگره، حداقل   ــت ش ــتنادي  10( دهدرخواس ــده در پایگاه هاي اس ــی از محل چاپ مقاالت در مجالت معتبر ایندکس ش ، ISI) امتیاز پژوهش

Pubmed و ،Scopus  .کسب کرده باشند  
  لزومی ندارد. مذکور اخذ امتیاز پژوهشی  ،باشدپذیرش شده  کلیدي : در صورت پذیرش مقاله ارایه شده بصورت سخنران7تبصره 

یا همایش علمی مورد تقاضـا باید در راسـتاي رشـته تخصصی متقاضی بوده و همچنین عنوان و مفاد مقاله ارایه شده با موضوع     کنگره )4,1,2
 اه می باشد.کنگره هم خوانی داشته باشد. مالك نهایی در این خصوص اظهار نظر شوراي پژوهشی دانشگ

ور هاي مذکهاي ملی کشورهاي دیگر مشمول حمایتایی باشد. همایشالمللی و یا منطقهکنگره یا همایش علمی مورد تقاضـا باید بین  )4,1,3
 نمی باشند. 

 با هر موضوع ارایه شده فقط یک نفر و براي یکبار مورد حمایت قرار خواهد گرفت و هر متقاضی یک بار در سال حق شرکت در کنگره )4,1,4
 (تفکیک اختالف و تفاوت قابل استناد موضوعات همپوشان با نظر شوراي پژوهشی خواهد بود). هاي خارجی را دارد

 کلیه اعضاي هیئت علمی پس از شرکت در کنگره باید اقدام به ارائه گزارش سفر و سخنرانی در گروه مربوطه نمایند. )4,1,5
صوب مهاي دانشجویی پژوهشی مصوب شوراي پژوهشی دانشگاه یا پایان نامههاي مقاالت پذیرفته شده در کنگره باید مستخرج از طرح )4,1,6

 باشد.

نباشند، در صورتی که بصورت شفاهی (اورال) متعلق به دانشگاه نامه هاي پژوهشی و یا پایان: مقاالت ارایه شده که مستخرج از طرح8تبصـره  
  شوراي پژوهشی دانشگاه می باشد.نظر در این خصوص  مالك تصمیم گیري مورد پذیرش قرار گرفته باشند مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
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ز سال بعد ا سهستخرج براي شرکت در کنگره هاي خارج از کشور حداکثر ممدت زمان سپري شده از اتمام طرح تحقیقاتی و مقاالت  )4,1,7
 شود. زمان اعالم گزارش) در نظر گرفته مییا اتمام (

 شود.میلیون ریال) در نظر گرفته می چهلریال ( 000/000/40خارج از کشور حمایت مالی شرکت در کنگره هاي  )4,1,8
(از قبیل هزینه اسـکان، ایاب و ذهاب، ثبت نام و ..... ) بالفاصـله بعد از شـرکت در کنگره تسلیم مسئول     ضـروري اسـت اسـناد مثبته    )4,1,9

 دم پرداخت هزینه متعلقه خواهد بود.کارپردازي معاونت تحقیقات و فنآوري دانشگاه شده و فقدان هر سند به منزله ع

 ی داخل يکنگره ها )4,2
 هاي مالی از شرکت اعضاي هیئت علمی دانشگاه در کنگره هاي داخلی موارد زیر تصویب شد.درخصوص حمایت

شفاهی و بدون فوق العاده براي پوستر بصورت پذیرفته شده یا مقاالت حکم ماموریت به همراه فوق العاده ماموریت براي خالصه مقاله  )4,2,1
 از سوي دانشکده تابعه صادر خواهد گردید. تعداد احکام صادره تابعه سیاست هاي دانشکده هاي تابعه خواهد بود. 

میلیون ریال از سوي معاونت تحقیقات  2میلیون ریال و براي شفاهی  1سقف حمایت مالی شرکت در کنگره هاي داخلی براي پوستر تا  )4,2,2
 و فنآوري دانشگاه براي یکبار در سال تامین و پرداخت خواهد شد. 

فرد متقاضی براي شرکت در کنگره باید ارایه دهنده پوستر یا سخنران باشد. همچنین تخصص متقاضی و محتواي مقاله ارایه شده باید  )4,2,3
 ین خصوص معاون پژوهشی دانشکده مربوطه می باشد. در راستاي کنگره باشد. مرجع تصمیم گیري در ا

میلیون  4عالوه بر موارد فوق، مواردي که بصورت سخنران مدعو یا عضوء هیات رئیسه پانل دعوت شده باشند یکبار در سال به میزان  )4,2,4
 ریال مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

وراي پژوهشی مطابق قوانین اداري استخدامی عمل خواهد شد. در خواست کارکنان براي شرکت در کنگره داخلی پس از بررسی در ش )4,2,5
 حمایت مالی تابع سیاست هاي واحد مربوطه خواهد بود.

روز کاري قبل از زمان برگزاري کنگره به معاونت پژوهشی دانشکده  10مدارك مربوط به شرکت در کنگره هاي داخلی باید حداقل  )4,2,6
 . تبعات ناشی از تاخیر ارایه مدارك بر عهده ارایه دهنده مقاله خواهد بود. ودارایه ش مربوطه جهت انجام فرآیندهاي اداري

 می باشد. پرداخت هزینه ها منوط به ارایه مستندات (شامل هزینه ایاب و ذهاب و هزینه ثبت نام) مربوط به شرکت در کنگره )4,2,7

 در خصوص طرح هاي پژوهشیسیاست هاي حمایتی  )5

 شرایط تصویب طرح هاي تحقیقاتی )5,1
مدارك مربوطه به عنوان سند طرح به  هیتوسط اداره پژوهش صورت خواهد گرفت و کل یقاتیتحق هاي کرد اعتبار طرح نهیهز یبررس )5,1,1

  .گردد یپرونده آن الصاق م
 گرید يافهیبوده و در رد ریامکان پذ یپژوهش تیریبه حوزه مد یو با اطالع کتب زاتیو تجه لیکرد صرفاً در بخش وسا نهیهز ییجابجا )5,1,2

  مقدور خواهد شد. یپژوهش ياعتبار طرح فقط با نظر شورا ییجابجا
قابل  یهشپژو هاي تهیدر کم ماًینداشته و مستق یگروه آموزش دیبه تائ يازین یعلم اتیتوسط اعضاء ه يشـنهاد یپ یقاتیتحق هاي طرح )5,1,3

  باشد. یم یبررس
انشکده د یپژوهش تهیبا کم بیتصو ایرد  یگروه الزم بوده ول یاعالم نظر مشورت ییحرفه ا يو دکتر یدنتیرز هاي نامه انیمورد پا در )5,1,4

  خواهد بود.
 دانشکده مربوطه يها استیمربوطه تابع س یدر گروه آموزش یتخصص يارشد و دکتر یکارشناس يدوره ها ينامه ها انیپا بیتصـو  )5,1,5

  است. 
  را ندارند. يگذار استیس نیابالغ ا خیاز تار ییحرفه ا يدکتر انینامه دانشجو انیپا هیدانشگاه حق ارا یقاتیتحق مراکز )5,1,6
 سیئبا موافقت ر یقاتیتحق يطرح ها ریسا ای یلینامه تحص انیجهت انجام پا یقاتیتوسـط مراکز تحق  هیاز خدمات قابل ارا يمند بهره )5,1,7

   مرکز بالمانع است.

 در خصوص حمایت از چاپ مقاالتسیاست هاي حمایتی  )6
 به شرح زیر خواهد بود. Q1غیر از  ISIمیزان حمایت مالی براي مقاالت ارایه شده به مجالت  )6,1,1

 میلیون ریال 5، مبلغ  1بیشتر از  یا مساوي IFمجالت داراي   )6,1,1,1
 میلیون ریال 10مبلغ  IF>1≤3 مجالت داراي  )6,1,1,2
 میلیون ریال 20مبلغ  IF>3≤5 مجالت داراي )6,1,1,3



٤ 
 

  میلیون پرداخت خواهد شد.  30مبلغ  Q1یا  5بیشتر از  IF مجالت داراي )6,1,1,4
  پرداخت مبالغ فوق با ارایه اسناد مربوطه و تایید مدیریت تحقیقات و فنآوري دانشگاه خواهد بود. )6,1,2

 باکتو داوري از تالیف هاي حمایتی سیاست  )7
ر اساس بص فرد، در صورت تناسب با تخصمقرر شـد براي کتب تالیفی یا بخش هاي تالیف شـده توسط اعضاء هیات علمی دانشگاه    )7,1,1

 شروط تالیف، موضوع کسب حمایت مالی به شوراي پژوهشی دانشگاه ارجاع داده شود. 

 .در خصوص داوري کتب مقرر شد براي داوران یکی از موارد زیر تعلق گیرد )7,1,2
 سوي ازپرداختی سقف نسبت به رسالی پرداخت خواهد شد (میزان مبلغ کتب امیلیون ریال حق داوري براي  2تا سـقف مبلغ   )7,1,2,1

 تعیین خواهد شد). پژوهشی  نمایندگان شوراي پژوهشی و تصویب آن در شوراي
  پژوهشی به معاونت آموزشی دانشگاه یا موسسه مربوطه -ساعت فعالیت آموزشی 70تا  50صدور گواهی  )7,1,2,2

  ترجمه و گردآوري مشمول امیتازات مذکور نخواهد شد.  )7,1,3

  ت دانشگاهداوري مقاالت ارسالی به مجال هاي حمایتی از سیاست )8
  .گردد یم نییتع الیریک میلیون مجله به ازاء هر مقاله حداکثر  ریمقاالت بر حسب نظر سردب يداور يبرا یمال تیحما )8,1,1
  خواهد شد.   یمال تیمقاله ارسال شده مشمول حما 25سال تا حداکثر  کی یهر داور در ط يبرا )8,1,2

 شوراي پژوهشی دانشگاهتشخیص بر حسب در خصوص هزینه داوري پروپوزال هاي ارسالی هاي حمایتی سیاست  )9
 براي داوري هر طرح ارجاعی مبلغ یک میلیون ریال به داور پرداخت گردد. )9,1,1
 در صورت تشخیص کمیته هاي پژوهشی براي داوري، ارجاع به داور از سوي شوراي پژوهشی تصمیم گیري خواهد شد. )9,1,2

در صورت دعوت از افراد براي داوري یا نظارت بر اصالحات طرح، گواهی الزم جهت برخورداري از امتیاز مربوطه بر اساس آیین نامه  )9,1,3
 ارتقاء عمودي (رتبه) براي نامبرده صادر گردد. 

 خصوص هزینه حق التحقیق طرح هاي تحقیقاتی هاي حمایتی دریاست س )10
 ه بر اساس نظر شوراي پژوهشی  دانشگاه خواهد بود.تصمیم گیري در خصوص هزینه هاي مربوط )10,1,1
  به اساتید راهنما و مشاوران پایان نامه هاي دستیاري و دانشجویی در مقاطع مختلف هزینه پزسنلی تعلق نمی گیرد.  )10,1,2

 ها و شورادیت زمانی عضویت در کمیتههاي مربوط به محدوسیاست  )11
 بصورت ساالنه صادر خواهد شد.احکام عضویت در کمیته ها و شوراهاي پژوهشی  )11,1,1
 غیبت غیر موجه به میزان سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متفرقه موجب لغو حکم صادره خواهد بود.  )11,1,2

 ) HSRتحقیق در نظام سالمت (پروژه هاي مربوط به در خصوص هاي حمایتی است سی )12
که به تایید معاونت مربوطه رسیده یا غیر هیات علمی اعضاء هیات علمی محققین دانشگاه اعم از پروژه هاي مطرح شده از سوي در  )12,1,1

 باشد پس ازتوافق با آن معاونت تامین اعتبار خواهد شد. 
 در خصوص الزام یا عدم الزام چاپ مقاله در این پروژه ها با توافق معاونت مربوطه تصمیم گیري خواهد شد.  )12,1,2

 خصوص مراکز تحقیقاتیهاي حمایتی در سیاست  )13
 ا موافقت اصولی مراکز تحقیقاتی ب )13,1,1
میلیون ریال اعتبار بطور ساالنه در اختیار مراکز تحقیقاتی با موافقت اصولی قرار خواهد گرفت. مرکز تحقیقات مکفل  300میزان   )13,1,2

 است منابع مالی مذکور را در قالب طرح هاي تحقیقاتی هزینه نماید.
مصوبات مربوطه به منابع مذکور بالفاصله پس از تصویب شوراي پژوهشی مرکز و بعد از تصویب کمیته اخالق قابلیت اجرایی پیدا  )13,1,3

 خواهد کرد. 
مذکور میلیون ریال اعتبار بطور سـاالنه در اختیار مراکز   500مبلغ پیدا نمایند  قطعیبتوانند حالت مراکز تحقیقاتی در صـورتی که   )13,1,4

 مکفل است منابع مالی مذکور را در قالب طرح هاي تحقیقاتی هزینه نماید. یگرفت. مرکز تحقیقاتقرار خواهد 
مصوبات مربوطه به منابع مذکور بالفاصله پس از تصویب شوراي پژوهشی مرکز و بعد از تصویب کمیته اخالق قابلیت اجرایی پیدا  )13,1,5

 خواهد کرد. 



٥ 
 

 کمیته تحقیقات دانشجوییسیاست هاي حمایتی از  )14
میلیون ریال و  2براي شـرکت دانشـجویان فعال در کمیته تحقیقات دانشـجویی در کنگره هاي داخلی هزینه ایاب ذهاب تا سقف     )14,1,1

 هزار تومان پرداخت خواهد شد 150هزینه اسکان تا سقف 
 .هد شدمیلیون ریال پرداخت خوا 1هزار ریال و براي ثبت نام  500براي چاپ پوستر دانشجویان در کنگره هاي داخلی  )14,1,2
هزار ریال به  250براي خالصـه مقاالت چاپ شـده دانشجویان با آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی به ازاء هر خالصه مقاله مبلغ    )14,1,3

 دانشجو پراخت خواهد شد. 
براي شرکت حداکثر دو نفر از دانشجویان فعال کمیته تحقیقات دانشجویی جهت شرکت در کنگره هاي خارج از کشور (یک مورد  )14,1,4

 ر و یک مورد سخنرانی) سقف حمایتی در شوراي پژوهشی دانشگاه تعیین خواهد شد.پوست
رح مربوط به سچاپ شده با آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی در صورتیکه دانشجو مجري دوم طرح اصیل مقاالت تمام متن براي  )14,1,5

هزار تومان عالوه  250مبلغ  Scopusلیون ریال و با نمایه می 4مبلغ  pubmed، با نمایه ریال  میلیون 6مبلغ  ISIدر مقاالت با نمایه باشد، 
 به دانشجوي مذکور پرداخت خواهد شد. )هیات علمیطرف قرارداد (بر پاداش مجري 

براي مقاالت تمام متن اصیل چاپ شده با آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی در صورتیکه دانشجو نفر دوم یا بعد باشد، در مقاالت با  )14,1,6
هزار تومان عالوه بر پاداش مجري  250مبلغ  Scopusمیلیون ریال و با نمایه  4، مبلغ  pubmedمیلیون ریال، با نمایه  5، مبلغ  ISIنمایه 

 هیات علمی به دانشجوي مذکور پرداخت خواهد شد.
 ود. تبصره: پایان نامه هاي دانشجویی شامل حمایت هاي مذکور براي دانشجویان نگارنده پایان نامه نخواهد ب )14,1,7

 سیاست گزاري در خصوص گرنت هاي اکتسابی خارج از منابع دانشگاه )15
اعضاي هیات علمی که موفق به دریافت گرنت گردند میتوانند بدون چاپ مقاله مرتبط با گرنت از منابع آن جهت تجهیز آزمایشگاه  )15,1,1

 مربوطه و یا تامین اقالم مصرفی استفاده نمایند. 
درصد  50ع مالی طرح آن بطور کامل از گرنتهاي خارج از دانشگاه تامین شده باشد مشمول مقاالت چاپ شـده در صورتیکه مناب  )15,1,2

  افزایش در پاداش مقاله یا مقاالت مربوطه مندرج در بند ...... خواهد شد. 


