بسمه تعالی

آیین نامه اعطای گرنت تشویقی پژوهشی و فناورانه
بر اساس مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  1395/7/18در ارتباط با گرنتهای پژوهشی،این دستورالعمل تدوین شده و
از تاریخ  95/7/18به بعد قابل اجراست .هرگونه دستورالعمل در ارتباط با گرنت پژوهشی تا قبل از این تاریخ لغو و از درجه
اعتبار ساقط میگردد.
این آیین نامه در شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  1399/3/21تصحیح گردید
ماده -1تعریف:
-

پژوهانه يا گرنت ،اعتباري است كه به موجب اين دستورالعمل به تناسب فعاليتهاي پژوهشي اعضااي هيئات عمماي و محققاين
غير هيئت عممي دانشگاه واجد شرايط مندرج در بندهاي بعدي آيين نامه ،جهت انجام امور پژوهشي و فناورانه در اختياار ايشاا
قرار ميگيرد.

ماده  -2اهداف:
 هدفمند نمود اعتبار پژوهشي و مديريت صحيح اعتبارات كمک به رفع مشکالت پژوهشي كشور ترغيب و تشويق اعضاي هيئت عممي دانشگاه به انجام هر چه بهتر فعاليتهاي پژوهشي و فاراه آورد شارايط مناساب باراي تحقاقاهداف و برنامه هاي دانشگاه
 ارزش گذاري عممي و ايجاد رقابتهاي سال به منظور پشتيباني و تشويق مناسب اعضاي هيئت عممي دانشگاه در فعاليتهاي پژوهشي افزايش ميزا بهره وري اعضاي هيئت عممي و استفاده بهينه از منابع مالي پژوهشي در جهت ارتقاء فعاليتهاي پژوهشي دانشگاه كمک به پايدار ماند فعاليتهاي پژوهشي هدفمند اعضاي هيئت عممي و حفظ و تقويت تفکر پژوهشي در دانشگاهها تسهيل فعاليتهاي جاري پژوهشي اعضاي هيئت عممي و دانشجويا تحت مشاوره1

 تسهيل همکاري اعضاي هيئت عممي با مراكز و سازمانهاي خارج از دانشگاه هدايت ،حمايت و تشويق اعضاي هيئت عممي دانشگاه به توليد عم و فناوري ايجاد تسهيالت الزم به منظور تسريع روند اجراي فعاليت هاي پژوهشي كمک به تحقق رويکرد پژوهش محوري در دانشگاه رعايت عدالت در توزيع اعتبارات پژوهشي دانشگاه بر اساس ظرفيتها و سوابق عممي افرادماده -3افراد مشمول
تبصره  -1اعضاي هيئت عممي و محققين غير هيئت عممي دانشگاه مشمول انواع گرنتهاي پژوهشي ميباشند .برخي از گرنت ها فقط
مخصوص اعضاي هيئت عممي ميباشند كه در اين موارد به صورت تبصره براي گرنت مورد نظر اشاره شده است.
تبصره  -2گرنتهاي پژوهشي اشاره شده در اين شيوه نامه عالوه بر پايا نامه ها (اع از عادي و تحقيقاتي) ميباشند و هزينه پايا نامه ها
ه چنا طبق مصوبات شوراي پژوهشي دانشگاه پرداخت خواهد شد.
تبصره  -3تمامي گرنت ها  ،مازاد بر اعتبارات ابالغي به مركز و براي يک مرتبه  ،حداكثر ظرف مدت  3سال از اول خدمت به عنوا عضو
هيات عممي به عنوا گرنت تشويقي بالمانع است
تبصره  -4مجريا مشمول گرنت ميتوانند در سقف مبالغ تعيين شده يک يا چند طرح را در سامانه اطالعات پژوهشي(پژوها ) با ذكر
عنوا گرنت درخواستي ثبت نمايند و از طريق صورتجمسه شوراي پژوهشي يا نامه معاونت تحقيقات و فناوري دانشکده/مركز تحقيقاتي با
ذكر كد طرح به معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه معرفي شوند.
تبصره -5محققين ميتوانند گرنت پژوهشي خود را با ساير محققين صاحب گرنت در يک طرح تحقيقاتي تجميع نمايند.

ماده  -4معیارهای اختصاص گرنت پژوهشی
تبصره  -1عناوين گرنتهاي اعطايي توسط معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه به شرح زير مي باشد:
 -1گرنت به ازاي ارائه اولين پروپوزال ارسالي
 -2گرنت به ازاي ارائه اولين مقاله چاپ شده در نمايههاي  Pub med، ISIيا SCOPUS
 -3گرنت به ازاي ارائه طرح مرور نظام مند
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 -4گرنت به ازاي انتشار مقاله در مجالت سرآمد
 -5گرنت به ازاي اخذ رتبه برتر پژوهشي در سطح دانشگاه
 -6گرنت محصوالت فناورانه و دانش بنيا
 -7گرنت به ازاي طرح مصوب ارتباط با صنعت ،جامعه و مراكز عممي
 -8گرنت به ازاي پژوهش با دانشجويا استعداد درخشا
 -9گرنت ساليانه اعضاي هيئت عممي شاغل در گروههاي فاقد دانشجوي تحصيالت تکميمي و اعضاي هيئت عممي پژوهشي

تبصره  -2گرنت به ازاي ارائه اولين پروپوزال ارسالي
-

اين گرنت به عضو هيئت عممي كه براي اولين بار است يک طرح پژوهشي ارائه ميدهد ،تعمق ميگيرد.

-

سقف مبمغ اين گرنت  80ميميو ريال است

تبصره  -3گرنت به ازاي ارائه اولين مقاله چاپ شده در نمايههاي Pub med ،ISI ،Medlineيا SCOPUS
-

اين گرنت مختص اعضاي محترم هيئت عممي و پرسنل رسمي و پيماني دانشگاه است.

-

مقاله مورد نظر بايد اولين مقاله شخص بعنوا نويسنده اول يا مسئول باشد و با رعايت نشااني ساازماني دانشاگاه عماوم پزشاکي
شهيد صدوقي يزد به چاپ رسيده باشد.

-

مبمغ گرنت براي انتشار مقاله در مجالت نمايه شده در پايگاه  ISIبرابر با  100ميميو ريال ،مجالت نمايه شاده در پايگااه Pub
 70 medميميو ريال و مجالت نمايه شده در پايگاه  50 Scopusميميو ريال ميباشد.

تبصره  -4گرنت به ازاي ارائه طرح مرور نظام مند
-

اين گرنت مختص آ دسته از اعضاي محترم هيئت عممي دانشگاه است كه حداقل يک طرح تحقيقاتي خاتماه يافتاه باا انتشاار
نتايج در يکي از نمايههاي  Medline ، ISIيا Cochraneبه صورت نويسنده اول يا مسئول با رعايات نشااني صاحيح ساازماني
دانشگاه در يک سال اخير داشته اند و قصد انجام يک طرح مرور نظام مند را دارند.

-

سقف مبمغ اين گرنت 60ميميو ريال است
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-

هر مجري همزما حداكثر يک گرنت طرح مرور نظاممند در حال اجرا مي تواند داشته باشد و پذيرش گرنات جدياد مناوط باه
انتشااار نتيجااه طاارحهاااي مااروري قبمااي در يکااي از مجااالت نمايااه شااده در  Medline ،ISIيااا Cochrane
ميباشد.

تبصره  -5گرنت به ازاي انتشار مقاله در مجالت سرآمد
-

به منظور حمايت و تشويق پژوهشگرا به انتشار مقاله در مجالت معتبر و پربازديد با هدف ارتقاء كيفيت مقاالت و افزايش تعاداد
استنادات ،اين گرنت به نويسنده اول و مسئول مقاالت مروري و اصيل پژوهشي چاپ شده در مجاالت اعالماي از ساوي معاونات
تحقيقات و فناوري دانشگاه تعمق ميگيرد:

-

سقف مبمغ اين گرنت بسته به رتبه مجمه بر اساس شاخص  SNIPمنادرج در ساايت  Scopus Journal Metricsباه نشااني
 http://www.journalmetrics.com/values.phpميباشد:

-

نويسنده اول يا مسئول مقاله بايد نشاني صحيح سازماني دانشگاه ( )affiliationرا داشته باشد .اگر فقط يکي از نويساندگا اول
يا مسئول نشاني صحيح دانشگاه را داشته باشد مبمغ گرنت فقط به ايشا تعمق ميگيرد.

-

اگر هر دو نويسنده اول و مسئول نشاني صحيح دانشگاه را داشته باشند به مبمغ گرنت  50ميميو ريال اضاافه شاده و باا نسابت
مساوي (يا نسبت تعيين شده در توافق كتبي هر دو نويسنده) به ايشا تعمق ميگيرد

-

اگر هر دو نويسنده اول و مسئول نشاني صحيح دانشگاه را داشته باشند ولي يکي از آنا عضو هيئت عممي ياا پرسانل رسامي و
پيماني دانشگاه نباشند مبمغ گرنت بطور كامل به نويسنده ديگر تعمق خواهد گرفت.

-

مقاالتي كه بيش از يک نفر مؤلف از دانشگاه عموم پزشکي شهيد صدوقي دارند ،بايستي سه مشاركت خاود را باا رضاايت سااير
مؤلفين به معاونت تحقيقات و فناوري اعالم نمايند.

-

فهرست مجالت اعالم شده در سال انتشار اثر براي درخواست گرنت معتبر خواهد بود.

تبصره  -6گرنت به ازاي اخذ رتبه برتر پژوهشي در سطح دانشگاه
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-

اين گرنت به  30نفر برتر اعضاي هيئت عممي كه بيشترين امتياز پژوهشي ساليانه را اخذ ماينمايناد تعماق مايگيارد .واجادين
شرايط اين گرنت هر سال توسط معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه معرفي خواهند شد .به ده نفار اول  100ميمياو رياال10 ،
نفر دوم  80ميميو ريال و  10نفر سوم  60ميميو ريال اعتبار تعمق خواهد گرفت.
مشروط بر اينکه امتياز پژوهشي از حداقل امتياز اعالم شده از معاونت تحقيقات و فناوري در هر سال كمتر نباشد.

-

همچنين به سه نفر اول از كارمندا دانشگاه كه بيشترين امتياز پژوهشي ساالنه را اخاذ نمايناد گرنات پژوهشاي تعماق خواهاد
گرفت .به نفر اول  100ميميو ريال ،نفر دوم  80ميميو ريال و نفر سوم  60ميميو ريال گرنت اعطاء خواهد شد.

-

مجري حداكثر تا يک سال بعد از جشنواره مي تواند از اين گرنت استفاده نمايد يا اعتبار آنرا به طرحهاي ديگر خود منتقل نمايد.
پس از اين مدت پذيرش گرنت منوط به موافقت معاونت تحقيقات و فناوري خواهد بود و امکا انتقال اعتبار گرنت به طارحهااي
ديگر ه وجود نخواهد داشت.

تبصره  -7گرنت محصوالت فناورانه و دانش بنيا
-

اعضاي هيئت عممي دانشگاه كه بتوانند محصوالت دانش بنيا خود را به فناوري تبديل نموده و به مرحمه تجاري سازي برساانند
و يا با ارائه نتايج پژوهش خود مشکمي از مشکالت دانشگاه را مرتفع نمايند ميتوانند پس از تأييد شاوراي فنااوري دانشاگاه ايان
گرنت را از معاونت تحقيقات و فناوري درخواست نمايند .حداكثر مبمغ اين گرنت  200ميميو ريال خواهد بود.

تبصره  -8گرنت ارتباط با صنعت ،جامعه و مراكز عممي
-

اعضاي هيئت عممي و پرسنل رسمي و پيماني دانشگاه كه بتوانند جذب سرمايه از منابع مالي خارج از وزارت بهداشات ،درماا و
آموزش پزشکي داشته باشند ،پس از تأييد دفتر ارتباط با صنعت ،جامعه و مراكز عممي مي توانند معادل مبمغ قرارداد و تاا ساقف
 200ميميو ريال از اين گرنت استفاده نمايند.

-

مبمغ اين گرنت تا سه سال قابل تجميع ميباشد و پس از گذشت سه سال از تاريخ قرارداد ،اعتبار گرنت مربوط باه آ قارارداد از
بين خواهد رفت.

تبصره  -9گرنت پژوهش با دانشجويا استعداد درخشا
-

هر ساله به سه نفر اول از دانشجويا استعداد درخشا كه توسط دفتر استعدادهاي درخشاا دانشاگاه باه معاونات تحقيقاات و
فناوري معرفي ميشوند مبمغ  60ميميو ريال گرنت تعمق خواهد گرفت.

-

دانشجويا واجد شرايط پس از نگارش پروپوزال با راهنمايي عضو هيئت عممي مورد نظر خاود (عضاو هيئات عمماي باه عناوا
مجري خواهد بود) ميتوانند از اين گرنت پس از تأييد دفتر استعدادهاي درخشا و معاونت تحقيقات و فناوري دانشکده مربوطه
استفاده نمايند.
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تبصره  -10گرنت ساليانه اعضاي هيئت عممي كه در گروههاي فاقد دانشجوي تحصيالت تکميمي فعاليت ميكنند و اعضااي هيئات عمماي
پژوهشي:
-

اين گرنت مخصوص اعضاي هيئت عممي كه در گروههاي فاقد دانشجوي تحصيالت تکميمي فعاليات مايكنناد و اعضااي هيئات
عممي پژوهشي مي باشد.

-

افراد مشمول ميتوانند از اين بودجه ساالنه پژوهشي تنها يکبار در سال و با ارائه طرح پژوهشي استفاده نمايند.

-

شيوه محاسبه مقدار گرنت پژوهشي ساالنه بدين شرح خواهد بود:

-

امتياز پژوهشي محققين بر مبناي مقاالت نمايه شده در پايگاه هاي  ISI ،Scopusو  PubMedدر سال مايالدي اخيار خواهاد
بود.

-

-

براي محاسبه امتياز مقاالت نمايه شده در  ،SCOPUSنتيجه فرمول باال در عدد  0/8ضرب خواهد شد.

-

مقدار بودجه ساليانه هر محقق برابر با جمع كل امتياز مقاالت ضرب در بيست ميميو ريال خواهد بود.

-

محققين ميتوانند طرح تحقيقاتي را به همراه درخواست گرنت ساالنه و با تأييد واحد پژوهشي باه معاونات تحقيقاات و فنااوري
ارسال نمايند.

-

محققين مي توانند با ارسال توافقنامه ،گرنتهاي ساالنه خود را در يک طرح پژوهشي تجميع نمايند.

-

محققين تنها به فاصمه يک سال مي توانند از گرنت پژوهشي ساالنه استفاده نمايند و همزما مي توانند تنها سه گرنت پژوهشاي
ساالنه به صورت فعال داشته باشند.
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