
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  آيين نامه گرنت اعضاي هيات علمي
  دانشگاه علوم پزشكي جهرم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي جهرم
  معاونت پژوهشي وفناوري



    مقدمه:
ضمن حفظ كيفيت آموزشي ،           شدن دانشگاه  به منظور ارتقا، تسهيل و تقويت فعاليت هاي پژوهشي، پژوهش محور 

ــي،      ــاي هيأت علمي درخصــوص انجام فعاليت هاي پژوهش ــتر به اعض ــوابط مدون و تفويض اختيارات بيش اعمال ض
  مي باشد.به شرح زير  به اعضاي هيأت علمي (Grant)تخصيص اعتبار ويژه پژوهشي  اجرائي دستورالعمل

  
  تعاريف :

ست كه به  موجب اين آيين نامه    .1 شي: مبلغي ا شي    و اعتبار ويژه پژوه ساس امتيازهاي پژوه ضو    مكت برا سبه ع
شگاه    ،هيئت علمي  شويق وي در اختيار پژ    ،با توجه به اعتبارات پژوهشي دان ر قرار مي وهشگ ساالنه جهت ت

 طرحهاي پژوهشي هزينه نمايد.  گيرد تا بر اساس قوانين جاري جهت انجام 

پيماني و رســمي آزمايشــي و  عضــو هيأت علمي (مشــمول اين آيين نامه) : آن دســته از اعضــاء هيأت علمي .2
ستند كه داراي حداقل مرتبه مربي بوده و بيش از   قطعي شته          يكه شگاه گذ ستخدام آن ها در دان سال از ا
 باشد.

معاونت پژوهشــي جهت اســتفاده از گرنت پژوهشــي كه به  فراخوان: اطالع عمومي جهت ارائه مســتندات به .3
 تاريخ در هر سال انجام مي شود. اول ارديبهشت ماه مدت يكماه از

اون شــامل مع نداركه مســئوليت تخصــيص امتياز و گرنت را به عهده د پژوهشــيشــوراي تخصــيص گرنت  .4
شي دان          سئول ارزيابي امور پژوه شگاه، م شگاه، مدير پژوهش دان شي دان ضاي هيئت    3شگاه،  پژوه نفر از اع

شد     شكده مربوطه مي با شگاه           علمي و رييس دان ست دان شگاه و ابالغ ريا شي دان شنهاد معاون پژوه كه با پي
  براي مدت دو سال منصوب مي گردند. 

  
  

  اهداف :
  كه ذيل همين ايين نامه معرفي شده اند. 3-2-1تشويق و ترغيب اعضاي هيأت علمي به چاپ مقاالت نوع  .1
  تشويق و ترغيب اعضاي هيأت علمي به انجام طرح هاي تحقيقاتي   .2
شريفات            .3 ضاي هيأت علمي از طريق كاهش مكاتبات و ت شي اع شيدن به روند فعاليت هاي پژوه سرعت بخ

 اداري

 دانشگاهپژوهش هاي  طرحهاي مقاالت منتج ازارتقاء كيفي و كمي  .4

  هاي پژوهشي دانشگاه  امكان برنامه ريزي، ارزيابي و نظارت بيشتر بر فعاليت .5
 افزايش ميزان بهره وري و استفاده بهينه از اعتبارات پژوهشي دانشگاه  .6



 اعطاي اختيارات بيشتر به اعضاي هيأت علمي در انجام امور پژوهشي  .7

ــي، با   .٨ فراهم آوردن زمينه الزم جهت برنامه ريزي مدون و دقيق تر محققان درخصــوص فعاليت هاي پژوهش
  زان معيني اعتبار در يك دوره زماني خاصعنايت به تخصيص مي

  
  مقررات اجرايي: 

  به منظور انجام طرح تحقيقاتي مي باشد.    اعطاي گرنت پژوهش :1ماده 
   شوراهاي پژوه  طرح تحقيقاتي در قالب گرنت  :1تبصره شگاه   به تاييد و تصويب طرح در  ندارد  ياز نشي دان

  .دبرسدانشگاه  تاييد شوراي اخالقبه  بعد از تصويب در شوراي تخصصي گرنت،  ولي حتما بايد
سقف    : 2ماده  سال حداكثر تا  شگاه     %25با توجه به معيارهاي مندرج در اين آيين نامه هر كل اعتبارات پژوهشي دان

  يرد. قرار مي گپژوهشي در اختيار اعضاء هيأت علمي دانشگاه  گرنتبا تصويب هيأت رئيسه دانشگاه به عنوان 
   شرايط الزم جهت دريافت گرنت:حداقل : 3ماده 
و داشــتن   به عنوان نفر اول يا نويســنده مســئول )PubMedو   ISIو دو ( مقاله نوع يك دوداشــتن حداقل  -1

  ) Scopusحداقل دو مقاله نوع سه (
  :آيين نامه ارتقاء 3مطابق با ماده  نحوه محاسبه امتيازات مقاله  :1تبصره 

  امتياز 6          1بين صفر و  ISI      (IFمقاله نوع يك (الف)      
  امتياز 7           1بزرگتر از  ISI         (IFمقاله نوع يك (ب)      

  امتياز 5برابر صفر               ISI         (IFمقاله نوع يك (ج)       
  امتياز PubMed                        -                      5مقاله د)        

  امتياز Scopus                        -                        4مقاله ن)        
  

صره   ست كه       2تب ست كه با توجه به محدودبودن اعتبارات تخصيص يافته جهت گرنت، اولويت با افرادي ا : بديهي ا
  امتياز باالتري براي دانشگاه كسب نمايند.

ضاي هيات علمي داراي  :4ماده  شتن يك    ده و باالتر  H-indexاع شرط دا به عنوان نفر  )  ISIمقاله نوع يك (، به 
  در طي دو سال گذشته، مي تواند يكبار از گرنت تشويقي تحقيقاتي استفاده نمايند. اول يا نويسنده مسئول

سال    : 5ماده  سقف دريافت گرنت  ضريب ريالي تخصيص يافته به ازاي هر امتياز در هر  شوراي پژو   و  هشي   توسط 
  دانشگاه تعيين خواهد شد.

  مي باشد. 96: مبلغ ريالي گرنت براساس نوع مطالعه از پنج ميليون تا ده ميليون در سال 1تبصره  



   صورت   :2تبصره درصد در ابتدا،    70با توجه به معيارهاي مندرج در اين آيين نامه، هزينه طرح تحقيقاتي به 
  د پس از ارائه مقاله پرداخت مي گردد.درص 30و 

   تخصيص اعتبار ويژه پژوهشي به هر عضو هيأت علمي در قالب عقد قراردادي است كه به امضاء       3تبصره :
  عضو هيأت علمي و معاونت پژوهشي دانشگاه مي رسد. 

   صره شد مي تو       4تب شده با شي آن ها كمتر از حداقل تعيين  ضاء هيأت علمي كه امتياز پژوه س : اع اير انند از 
  اعتبارات پژوهشي جهت انجام طرح هاي تحقيقاتي استفاده نمايند.  

   صره صاصي مطابق اين آيين نامه مي       5تب : اعضاء هيئت علمي داراي اعتبار ويژه پژوهشي عالوه بر مبالغ اخت
 توانند از ساير اعتبارات پژوهشي در قالب آيين نامه هاي مصوب نيز استفاده نمايند.  

سال از تاريخ اعطاي گرنت مي باشد. بديهي است هر عضو هيئت علمي مي تواند از  2مدت زمان هر گرنت : ۶ماده 
سال  بعد  5/1گرنت دريافت كرده است  95نمايد. به عنوان مثال كسي كه در سالهاي  استفاده سال يكبار 2هر  ،گرنت

  با تسويه گرنت قبلي ، حايز دريافت گرنت جديد خواهد بود.

ست     :7ماده  ضو هيئت علمي موظف ا شده را به   سال   2ظرف حداكثر ع پس از تاريخ دريافت گرنت، مقاله چاپ 
معاونت پژوهشــي تحويل نمايد. در غير اينصــورت مطابق آيين نامه شــوراي پژوهشــي دانشــگاه از حقوق وي كســر   

  خواهد شد.
  خواهد بود.نوع مقاله چاپ شده بر اساس ايين نامه شوراي پژوهشي دانشگاه : ٨ماده 

صره   شگاه، تا هز  برون :2تب شده    كي الير 50000000 نهيده مورد انتظار از هر طرح تحقيقاتي مصوب دان مقاله چاپ 
ــ يدر مجله علم  ــده خارج      كي  الي ر 50000000-10000000 نيب نه ي، هز يداخل يپژوهشـ   نه يو هز يمقاله چاپ شـ

  ارائه دهد. ISI اي  pubmedمقاله  كي الير10000000 يباال
به عضــو هيأت علمي   ، آن راامتيازات پس از بررســي و نهايي نمودن ،وهشــيگرنت پژ شــوراي تخصــيص :9ماده 

  ابالغ مي نمايد. واجد شرايط متقاضي 
بهتر است كه هر عضو هيئت علمي متقاضي و واجد شرايط دريافت گرنت، درخواست و مستندات خود : 10ماده 

  ارديبهشت به معاونت پژوهشي تحويل نمايد.را حداكثر تا آخر 

در زمان اجراي گرنت، وسايل و لوازم خريداري شده غير مصرفي بايستي تحويل معاونت پژوهشي  :11ماده 
  جزء اموال معاونت حسوب مي شود. گرديده و

اه جاري دانشگ پژوهشيو مقررات در مواردي كه اين آيين نامه داراي ابهام  باشد براساس ساير مصوبات  :12ماده 
  تصميم شوراي پژوهشي دانشگاه عمل مي گردد. و


