دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
مدیریت تحقیقات و فناوری

«بسمه تعالی»
دستورالعمل اجرایی اعطای گرنت های پژوهشی سال  1396-97دانشگاه علوم پزشکی الرستان

مقدمه:
این برنامه به منظور ترویج فرهنگ پژوهش و ترغیب پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی الرستان جهت انجام طرح های پژوهشی
در راستای تحقق اهداف و برنامه های دانشگاه تدوین گردیده است.
تعریف:
گرنت ،اعتباری است که به تناسب فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی و محققین دانشگاه و با توجه به اعتبار پژوهشی
دانشگاه ،ساالنه جهت انجام طرح های تحقیقاتی در اختیار ایشان قرار می گیرد که بر اساس قوانین جاری برای انجام طرح
پژوهشی هزینه نماید.

انواع گرنت های پژوهشی:
-

گرنت اولین پروپوزال ارسالی

-

گرنت اولین مقاله  ISI, PubMed, Medlineو Scopus

-

گرنت اختراع

-

گرنت کتاب

گرنت اولین پروپوزال ارسالی:
-

این گرنت به اعضای هیات علمی دانشگاه مربوط است.

-

این گرنت به اعضای هیات علمی که تاکنون هیچ قرارداد طرح پژوهشی در دانشگاه منعقد نکرده و برای اولین بار است
که یک طرح پژوهشی ارائه می دهد ،تعلق می گیرد.

-

سقف مبلغ این گرنت  1/5برابر سقف طرح های پژوهشی مصوب شورای پژوهشی بوده که سقف آن در سال -97
 150 ، 1396میلیون ریال است.

تبصره  :1در مورد اساتیدی که مشغول گذراندن ضریب  kبا حکم هیات علمی می باشند می توانند مشمول این گرنت باشند،
مشروط به اینکه در صورت توقف ادامه همکاری فرد با دانشگاه یک نفر از اعضای هیات علمی مسئولیت ادامه پروژه را بعهده
بگیرد .اساتیدی که بصورت حق التدریس با دانشگاه همکاری می نمایند مشمول این گرنت نمی باشند.
تبصره  :2خروجی مورد انتظار از گرنت فوق چاپ حداقل یک مقاله اصیل  ISIیا  PubMedخواهد بود و درصورت عدم حصول
 10%هزینه نهایی طرح پرداخت نخواهد شد.
تبصره  :3انجام یک داوری مثبت مرتبط با فیلد طرح ارائه شده ضروری است.
تبصره  :4اخذ مشاوره ی آمار و طراحی برای گرنت اولین پروپوزال ارسالی الزامی است.
1

تبصره  : 5گرنت مذکور به عنوان یک پروژه مستقل تعریف شده و قابل جابجایی به سایر پروژه ها نیست( .چنانچه طرح پژوهشی
ارائه شده برای اخذ گرنت بودجه مازاد بر میزان گرنت نیاز داشته باشد جذب مابقی هزینه ها از سایر منابع بالمانع است).
گرنت اولین مقاله  ISI, PubMed, Medlineو :Scopus
-

این گرنت مختص پژوهشگران دانشگاهی (اعضای محترم هیات علمی ،دانشجویان و کارکنان) است.

-

مقاله مور نظر باید اولین مقاله شخص به عنوان نویسنده اول یا مسئول باشد که از سال  2017به چاپ رسیده باشد.

-

سقف مبلغ این گرنت  2برابر سقف گرنت مقاالت معتبر با همان درجه در سال  1396-97می باشد.

گرنت اختراع:
-

این گرنت مختص پژوهشگران دانشگاهی (اعضای محترم هیات علمی ،دانشجویان و کارکنان) است.

-

سقف مبلغ این گرنت معادل گرنت چاپ مقاله مروری (بدون اعمال ضریب تاثیر مجالت) در سال  1396-97است.

گرنت کتاب:
-

این گرنت مختص پژوهشگران دانشگاهی (اعضای محترم هیات علمی ،دانشجویان و کارکنان) است.

-

گرنت تالیف کتاب در سال  1396معادل  30میلیون ریال و گرنت ترجمه  20میلیون ریال خواهد بود.

تبصره  :1سایر گرنت ها به صورت موردی در هیات رئیسه مطرح و تصویب گردیده و در صورت وجود اعتبار پرداخت خواهد شد.
تبصره  : 2مطابق با نظر شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی الرستان حمایت از پژوهش های دانشجویی مطابق با گرنت
کارکنان محاسبه خواهد شد.
این دستورالعمل پس از تائید در شورای پژوهشی ،در جلسه هیات رئیسه مورخ  96/3/24مصوب گردید.
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