
 پژوهشی های گرنت اعطای اجرایی دستورالعمل

 دانشگاه فناوری و تحقیقاتي جشنواره دومین 2017 سال در دانشگاه برتر پژوهشگران انتخاب دستورالعمل اساس بر نامه شیوه این

 .است اجرا قابل بعد به 1/3/69تاریخ  از و است شده تدوین پژوهشي های گرنت با ارتباط در لرستان پزشكي علوم

 پژوهشی های گرنت انواع

 پزشكي معلو هنشگادا وریفنا و تحقیقاتي ارهجشنو میندو اول تبهر مندرکا و علمي تهیا عضو محققین گرنت 

 نلرستا

 پزشكي معلو هنشگادا وریفنا و تحقیقاتي ارهجشنو میندو دوم تبهر مندرکا و علمي تهیا عضو محققین گرنت 

 نلرستا

 پزشكي معلو هنشگادا وریفنا و تحقیقاتي ارهجشنو میندو مسو تبهر مندرکا و علمي تهیا عضو محققین گرنت 

 نلرستا

 معلو هنشگادا وریفنا و تحقیقاتي ارهجشنو میندو تقدیر شایسته تبهر مندرکا و علمي تهیا عضو محققین گرنت 

 نلرستا پزشكي

 محققین گرنت نلرستا پزشكي معلو هنشگادا وریفنا و تحقیقاتي ارهجشنو میندو اول تبهر ینشجودا محققین گرنت 

 ینشجودا محققین گرنت نلرستا پزشكي معلو هنشگادا وریفنا و تحقیقاتي ارهجشنو میندو دوم تبهر ینشجودا

 نلرستا پزشكي معلو هنشگادا وریفنا و تحقیقاتي ارهجشنو میندو مسو تبهر

 گر نلرستا پزشكي معلو هنشگادا وریفنا و تحقیقاتي ارهجشنو میندو تقدیر شایسته تبهر ینشجودا محققین گرنت 

 برتر شيزموآ یها وهگر نت

 گرنت H-index برتر یها 

 سساا بر شتهر هر تمجال برتر %52 در تمقاال پچا گرنت SJR  

 سساا بر شتهر هر تمجال برتر %52 در تمقاال پچا گرنت JCR 

 5112 لسا دستناا پر تمقاال گرنت 

 نهورافنا تحقیقاتي یها حطر گرنت 

 نقرآ زمینه در مقاالتي دارای  که شد خواهند انتخاب افرادی بین از پژوهشگران این: عترت و قرآن برتر پژوهشگران 

. تاس شده کشوری عترت و قرآن جشنواره در سوم تا اول های رتبه از یكي حائز مقاالت یا مقاله این و هستند عترت و

 ایمیل به را جشنواره در رتبه کسب به مربوط مدرک و مذکور مقاله است الزم پژوهشگران این

Rdo.Lums@gmail.com نمایند ارسال. 

  گرنت ارتباط با صنعت : از میان محقق یا محققیني انتخاب مي گردد که بیشترین بودجه پژوهشي خارج از دانشگاه را

 جذب کرده باشند.

 :گرنت از برخورداری و جشنواره در شرکت شرایط

ص خصودر سمي ای رست تا  نامه زم اهشي الوگرنت پژرداری از برخواره و جشنودر حقیقي مایل به شرکت اد فرا .1

 Rdo.Lums@gmail.comیمیل آدرس ابه آن را سكن اسپس ده و نموده ماد را آخوه ندوسي پررفقت با برامو

 نمایند.ل ساار



پي ل ساارنسبت به اره جشنودر فقت با شرکت امه مونال سااربر وه نیز عالاره جشنودر متقاضي شرکت ن نشجویادا  .5

سایر نمایه و  ISCت مجالدر ISI-Scopus-PubMedه در نمایه شدت بجز مقاالد خوه شدپ چات مقاالدی اف 

و شته باشد را دانشجویي ت داکمیته تحقیقاآدرس حتما ت شته باشند که مقاالداقت ن دنشجویادانمایند. ام قداها 

 لغایت 1362 آذر 11) میالدی 5112 سال دسامبر یكم لغایت میالدی 5119 سال دسامبر یكم يزمان ازهبدر ماً الزا

تعلق زی متیااهیچ ق ماني فوزه زبارج از خات نیز مقااله و کسپت شدت اباشند. به مقااله شدپ چا (1369  آذر 11

 د.نمي گیر

 :دانشگاه محققین به اعطایی های گرنت مبالغ

 دانشگاه پژوهشگران به ییاعطا یها گرنت جدول

 گرنت مبلغ گرنت نوع

 برتر کارمند و علمی هیات عضو محققین

 ریال میلیون 150 اول رتبه

 ریال میلیون 100 دوم رتبه

 ریال میلیون  80 سوم رتبه

 ریال میلیون  50 تقدیر شایسته رتبه

 برتر دانشجوی محققین

 ریال میلیون  60 اول رتبه

 ریال میلیون  40 دوم رتبه

 ریال میلیون 31 سوم رتبه

 ریال میلیون 15 تقدیر شایسته رتبه

 برتر آموزشی گروه

 ریال میلیون 521 اول رتبه

 ریال میلیون 511 دوم رتبه

 ریال میلیون 121 سوم رتبه

 ریال میلیون 111 تقدیر شایسته رتبه

H-index 7102سال  استناد پر و مقاالت 

 ریال میلیون 100 اول رتبه

 ریال میلیون 01 دوم رتبه

 ریال میلیون 21 سوم رتبه

 SJR و JCR اساس بر رشته هر مجالت برتر % 72

 ریال میلیون 100 اول رتبه

 ریال میلیون  80 دوم رتبه

 ریال میلیون 50  سوم رتبه

 فناورانه تحقیقاتی های طرح

 ریال میلیون 250

 عترت و قران برتر پژوهشگران

 ریال میلیون 21 اول رتبه

 ریال میلیون 21 دوم رتبه

 ریال میلیون 31 سوم رتبه

 گرنت ارتباط با صنعت

 درصد بودجه جذب شده 111 اول رتبه

 درصد بودجه جذب شده 61 دوم رتبه

 درصد بودجه جذب شده 01 سوم رتبه



 :مهم نکات

 . کند ثبت یافتيدر گرنت عنو انعنو به هشيوپژ سامانه در حطر یک هشد تعیین مبلغ سقف در نداتو مي یمجر .1

 .باشد نلرستا پزشكي معلو هنشگادا هشيوپژ یها لویتاو یستارا در باید گرنت با مرتبط تحقیقاتي حطر .5

 یعطاا یخرتا از پس لیكسا کثراحد هشيوپژ سامانه در مرتبط تحقیقاتي حطر ثبت و گرنت ینا از دهستفاا نماز تمد .3

 . فتر هداخو بین از گرنت ینا رعتباا د،نپذیر رتصو مياقدا تمد ینا در تیكهرصو در و دبو هداخو گرنت

 .دگیر منجاا وهگر یعضاا از صددر 21 قلاحد کترمشا با باید برتر شيزموآ وهگر گرنت با مرتبط تحقیقاتي حر ط .4

 ستا دارا را مبلغ باالترین که گرنتي تنها ،باشند گرنت یک از بیش از رداریبرخو یطاشر جدوا ادفرا ینكها رتصو در .2

 .      گرفت هداخو تعلق ها آن به

 :قابل توجه تنکا

به زی ها نیاه نشكدو داعلمي ت هیای عضاو اهد شد اخوم نجااه نشگاداعلم سنجي در اداره سي ها ربرو حل امرم تما .1

 ند.ارکي ندرهیچ مدل ساار

یافته به مرحله نهایي راه حقوقي ی یا بخش هاو حقیقي اد فراسامي الیه ی اوسي هاربراز بخش ها پس م تمار د .5

نهایي شامل ن نها برگزیدگاآ نمیااز نهایت در که دد مي گرم عالت انت تحقیقاومعاه و نشگاداطریق سایت اره از جشنو

 هد شد.  اخوم عالاره اجشنوای جرو در روز اهمچنین شایسته تقدیر ) مشخص م و تا سوی اول تبه هار

یا ه اول نویسندان بعنو ISI(PubMedه ) مقالدو قل اشتن حدم داتا سوی اول تبه هارکسب ای بخش محققین بردر  .3

فقط به یک ز متیااباشند ن پزشكي لرستام علوه نشگادو از داهر ل مسئویا ه اول که نویسنداردی مودر باشند. ل مسئو

کل محاسبه مي ز متیاابخش شایسته تقدیر فقط در ها ه ندوسي پرربرای برد. مي شوداده نها آفق بین انفر بنا بر تو

 نمي باشد.ل مسئوه نویسندان کیفي نمي باشد . به عنوت مقاله یا مقاالط شتن شردابه زی نیاد و شو

 نعت الزم است فیش واریزی به حساب دانشگاه ضمیمه شود.برای درخواست درخصوص گرنت ارتباط با ص .4

ز متیااقل احدو  SJRو  JCRدر  Q1باکیفیت ت مقاالدن بوم دارا تا سوی اول تبه هارکسب ای بخش محققین برد ر  .2

پایین تر بسته به نظر کمیته ی تبه هادر رمحققین زم یط الاشتن شراندرت صودر مي مي باشد. الزایر ح زکل به شر

 مي گیرند:ار قره نشگادابرتر ان هشگروپژب نتخاا

 :اول یها تبهر

 لیا مسئوه اول نویسندان بعنو ISI(PubMed ) مقالهدو قل احد - 1

  Q1 JCRدر قل یک مقاله باید ا)حد  SJRیا  JCRدر  Q1با کیفیت ل یا مسئوه اول نویسندان بعنواله مقادو قل احد - 5

 باشد (

 511کل ز متیااقل احد -3

 :دوم یها تبهر

 ل یا مسئوه اول نویسندان بعنو ISI(PubMed ) مقالهدو قل ا. حد1

  SJRدر  Q1با کیفیت ل یا مسئوه اول نویسندان مقاله بعنودو قل ا. حد5

 131کل ز متیااقل ا.حد3



 :سوم یها تبهر

 لیا مسئوه اول نویسندان بعنو ISI(PubMed ) مقالهدو قل ا حد

 111کل ز متیااقل ا حد

 61حداقل امتیاز کل :  تقدیر شایسته یها تبهر

 بخش و عمومي یکترد و شناسيرکا یها دوره ننشجویادا بخش دو در که انجو محققین و نشجویيدا بخش در .9

 در. باشند یرز یها یژگيو قلاحد دارای باید برتر یها تبهر دگیر مي منجاا یدنتيرز و تكمیلي تتحصیال ننشجویادا

 ارقر هنشگادا برتر انهشگروپژ بنتخاا کمیته نظر به بسته تر پایین یها تبهر در محققین زمال یطاشر شتناند رتصو

 :گیرند مي

 ی اول:تبه هار

 تفیلیشنکمیته تحقیقاابا ل یا مسئوه اول نویسندان بعنو Scopusیک مقاله و  ISI(PubMed ) قل یک مقالهاحد.1

 Q1در قل یک مقاله باید احد)   SJRدر  Q1با کیفیت ل یا مسئوه اول نویسندان مقاله بعنودو قل احد. 5

JCR باشد.) 

 61کل ز متیااقل احد.3

 ی دوم:تبه هار

 لیا مسئوه اول نویسندان بعنو Scopusمقاله دو قل احد.1

 SJRدر  Q2با کیفیت ل یا مسئوه اول نویسندان مقالهبعنودو قل احد. 5

 01کل ز متیااقل احد. 3

 م:سوی تبه هار

یا ه اول نویسندان یا یک مقاله بعنو Scopusیا  PubMed ،ISIی نمایه هان در سایر نویسندگاان مقاله بعنودو  اقلحد.1

 ین نمایه هال در امسئو

 91کل ز متیااقل ا. حد5

 21کل ز متیااقل احد: شایسته تقدیری تبه هار

 علمی تهیا یعضاا تمقاال ادتعد نسبت بیشترین که هنشگادا هشیوپژ شیزموآ یههاوگر نمیا از: برتر شیزموآ یههاروگ.6

 .ندا شتهدا را 6106 لسا در وهگر علمی تهیا یعضاا کل به وهگر

و ند ده اسلف سایتیشن بوون بد 12از یندکس باالتر دارای اچ اعلمي که ت هیای عضان امیااز برتر: ی ها H-index. بخش 2

 ند.اشته دایندکس اچ اتقا شاخص ارهم ل سال طودر  (دیستناد اخوون بد)جه  در 5قل احد



 در مقاله پچا به موفق که علمي تهیا یعضاا نمیا از: SJR سساا بر شتهر هر تمجال برتر %52 در تمقاال پچا بخش. 0

 .نددگر مي بنتخاا زمتیاا بیشترین دارای ادفرا و سيربر نددبو هشد تمجال ینا در 5112 لسا

 در مقاله پچا به موفق که علمي تهیا یعضاا نمیا از: JCR سساا بر شتهر هر تمجال برتر %52 در تمقاال پچا بخش.  6

 . نددگر مي بنتخاا زمتیاا بیشترین دارای ادفرا و سيربر نددبو هشد تمجال ینا در 5112 لسا

 در زمال یطاشر دارای که بعد به 5114 لسا از یافته خاتمه یها نامه نپایا نمیا از: نشجویيدا برتر نامه نپایا بخش. 11

 .شوند مي بنتخاا باشند لعملراستود

 دیستناداخو ونبد 5112 لسا تجاعاار بیشترین با محققین نمیا از: 5112 لسا دیستناداخو ونبد دستناا پر تمقاال بخش. 11

 .نددگر مي بنتخاا باشند هشد منتشر 5112 لسا در که دفر هر تمقاال به

  برتر محققین بخش زمتیاا محاسبه لعملراستود -0

  تمقاال :محققین بخش: لفا

 مي محاسبه تمقاال لیست در دموجو ادفرا کل ادتعد سساا بر و محاسبه یرز ولجد سساا بر مقاله کل زمتیاا تمقاال بخش در

 .  نماید کسب بخش ینا از را زیمتیاا انمیز هر نداتو مي دفر و باشد مي آزاد زمتیاا سقف. ددگر

 ایندکس نوع اساس پژوهشی بر -علمی مجالت در شده منتشر مقاالت امتیاز

 امتیاز شدن نمایه محل
ISI Web of Sciences 25 + (IF* 3) 

PubMed 62 
Scopus 02 

ISC مانند ها نمایه و سایر BIOSIS, EMBASE, 
CHEMICHAL ABSTRACT دانشجویان برای )صرفا 

 کمیته تحقیقات دانشجویي دانشگاه( عضو

01 

 و اول هنویسند زمتیاا. شد هداخو محاسبه تقاار نامه یینآ ولجد سساا بر و کل ادتعد سساا بر بخش ینا در زمتیاا یعزتو هنحو

 .  باشد می برابر لمسئو

 مقاالت امتیاز توزیع و محاسبه نحوه

 نویسندگان تعداد

 مقاله

 ضرایب مجموع مربوطه امتیاز از همکاران از هریک سهم

مسئول اول یا  سایر همکاران 

1 %90 - - 

5 % 80 % 55 % 135 

3 % 70 % 40 % 150 

4 % 60 % 35 % 165 

2 % 55 % 30 % 175 

 180 % ≤25 % 50 % 6تا  9



 611 % به نسبت مساوی % 45 نفر و بیشتر 11
 

 دد.گر مي محاسبه باال ولجد سساا برو  کامل  تمقاال دلمعا نالیزامتا ،سیستماتیک ورمر تمقاال زمتیاا -3

 ولجد در رجمند پایهزات متیاا مسو دو هکوتا مقاله و دوم یک لیاریتواد مقاله ، مسو یکدل معا ریتواد به نامه تمقاال زمتیاا -4

 . ستا آزاد زمتیاا سقف هم اردمو ینا در ددگر مي محاسبه باال

رد مودر ما اکي نمي باشد رهیچ مدل سااربه ز نشجو نیادامحققین غیر و علمي ت هیای عضاص اخصودر  ز:نیارد موارك مد

ادرس کامل مقاله به ه شدپ فایل چاه و شداج ستخرابایستي  ISI-Scopus-PubMedه در غیرنمایه شدت مقاالن نشجویادا

 دد.گرل ساارRdo.Lums@gmail.com اره  یمیل جشنوا

 هارسمینا و ها هگرکن: محققین بخش: ب

 ونبد نیز بخش ینا زمتیاا. دگیر می تعلق هکنند ئهارا دفر به فقط و محاسبه یرز ولجد سساا بر پوستر یا نیاسخنر زمتیاا-0

 .باشد می سقف

 خارجی و داخلی های کنگره در شرکت امتیازات محاسبه به مربوط جدول

 امتیاز ارائه نحوه

 بصورت ISI نمایه در که پوستر یا سخنرانی بصورت مقاله ارائه

Proceeding  باشند دسترسی قابل و باشد شده ایندکس. 

 سقف بدون و مورد هر در امتیاز 4

 بصورت ISI نمایه در که سخنرانی یا پوستر بصورت مقاله ارائه

Meeting abstract باشد دسترسی قابل باشدو شده ایندکس 

 

 سقف بدون و مورد هر در امتیاز 4

 

 .شد هداخو اجستخرا مستقیماً ISI نمایه در سنجی علم نشناسارکا توسط نیز بخش ینا :زنیا ردمو اركمد

 هند شد.اخواج ستخره انشگاداعلم سنجی ن شناسارتوسط کازات متیااسایر  بخش محققین:ج: 

 د.مي گیرتعلق ز متیاا12ل ساه در نشگاداکز تحقیقاتي امردر هشي وپژی کتری دنشجوداگرفتن هر به ازای  -1

ت به مقاالع جاارهر پنج ازای به ر پزشكي کشوم علوی نشگاههاداهشي جدید وشیابي پژت در ارزجاعاز ارمتیاابا توجه به  -5

مي باشد. س سكوپوانمایه ت در جاعااد ارتعده فقط مشاهدک مالد. تعلق مي گیرز متیاا 1ل  سان هماد در هر فره منتشر شد

 باشد. د به خوع جاارند امي توت جاعااز ارصد در 41فقط 

د. تعلق مي گیرز متیاا 1/2ع  جارد ارمو 2گذشته به هر ل سا 2طي د در هر فره منتشر شدت به مقاالت جاعام ارتماازای به  -3

 باشد. د به خوع جاارند امي توت جاعااز ارصد در 41مي باشد.فقط س سكوپوانمایه ت در جاعااد ارتعده فقط مشاهدک مال

ار شته تخصصي قرربا کیفیت هر ت مجال %52وده محددر  SJRشاخص س ساامجالتي که بر در هر مقاله  پچاازای به  -4

 دد.ضافه مي گرامقاله زات متیاابه سقف ز متیاا 2) نیز Q1ت ند (مجالدار



رج خای نشگاههاداسایر دی از فرن پزشكي لرستام علوه نشگاداعلمي ت بر عضو هیاوه عالدر آن هر مقاله که پ چاازای به  -2

 هد شد.  اضافه خود امقاله فرزات متیاابه سقف ز متیاا 5شته باشد نیز ر دامقاله حضودر کت رمشاان نیز بعنور کشواز 

ضافه د امقاله فرزات متیاابه سقف ز متیاا 1/2ه نشگادانشجویي ت داکمیته تحقیقا آدرسنشجو با داهر مقاله با پ چاازای به  -9

 هد شد. اخو

 هد شد.اضافه خود امقاله فرزات متیاابه سقف ز متیاا 1/2ه نشگادامرکز تحقیقاتي مرتبط آدرس هر مقاله با پ چاازای به  -2

 

 نشجویی دانامه برتر ن پایاز متیاامحاسبه ه لعمل نحوراستود-7

قل مقاله اکه حددد مي گر 5114ل سان پزشكي لرستام علوی نشگاههااز داخاتمه یافته ی نامه هان پایان میااز نشجویي دانامه برتر ن پایا

سایر ز متیااباشد. اول یا ل مسئوه نویسند نظر حتماًرد مود فرو باشد ه سیدپ ربچا Q2یا Q1, SJR,Scopusت مجالاز آن در منتج 

ی هنماد راستای امضاانامه باید با نامه ن پایال ساد. ارمي شووده فزاین بخش زات در امتیاانیز به سرجمع ق نامه فون پایاه از منتج شدت مقاال

ه به عهدرد ین موی در ایند که تصمیم گیرنمال سات ارنت تحقیقاوبه معار نند نامه مذکواساتید مي تواسایر ص، یط خااشردر باشد. اول 

 مي باشد.ه نشگاوری دافنات و نت تحقیقاومعا

 


