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در تدوین آیین نامه جذب دانشجوی دکتری استاد محور
مراکز تحقیقاتی

:شرایط استاد راهنما

.عضو هیأت علمی دانشگاه با مرتبه دانشیاری و باالتر باشد• 

به    PubMedیا   ISIمقاله منتشر شده در مجالت نمایه شده در4حداقل • 
سال گذشته 2عنوان نویسنده اول یا مسؤول در طول 

10حداقل   h-indexدارای•



بین المللی  Post Docتدوین آیین نامه جذب دانشجوی 
در مراکز تحقیقاتی

پسادکتراالمللبینپژوهشگرشرایطاهم

بهISIیاPubmedهایپایگاهدرشدهنمایهخارجییاداخلیمعتبرمجالتدرمقالهیکحداقلانتشار-
راسادکتراپدورهخواهدمیمتقاضیکهایزمینهدراختراعیکحداقلثبتیاومسؤولیااولنویسندهعنوان

.نمایدطی

تأییدبااراهنماستادعنوانبهتقاضاموردمرکز/دانشکدهعلمیهیأتاعضایازنفریکازپذیرشکسب-
موردزمینهابرابطهدرمصوبتحقیقاتیطرحیکحداقلدارایکهتحقیقاتیمرکز/دانشکدهپژوهشیشورای

مالیستقلمردیفدارایمراکزازیکیپژوهشیشوراییادانشگاهپژوهشیشورایدرپسادکترادورهتقاضای
.باشد

راهنمااستادشرایط

حیطهدرPubmedیاISIدرشدهنمایهمجالتدرمقاله4حداقلشاملمعتبر،علمیتألیفاتداشتن-
مسؤولیااولنویسندهعنوانبهگذشتهسالسهدرشدهذکرپژوهشیبرنامهبامرتبط



 بخش کتاب-مؤلفان برتر بین المللی :  1مادة
بخش مقاله-مؤلفان برتر بین المللی  :2مادة
اعضاي هیأت علمی موفق در کسب موقعیت و جایگاه بین : 3مادة

المللی
موفق ترین عضو هیأت علمی اعزامی به فرصت مطالعاتی: 4مادة/ 

آموزشی-مأموریت پژوهشی

دانشگاه  تدوین آیین نامه انتخاب برترین های بین المللی



اتیتدوین معیارهای بین المللی سازی مراکز تحقیق

تعداد مقاالت مشترک با موسسات بین المللی. 1

دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی بین المللی5تعداد مقاالت مشترک در مجالت معتبر با حداقل . 2

اه علوم  تعداد مقاالتی مشترک با نویسنده خارجی که در آنها نویسنده اول یا مسئول از دانشگ. 3
پزشکی تهران باشد

تعداد تفاهم نامه با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بین الملل. 4

برگزاری ژورنال کالب به زبان انگلیسی. 5

سایت انگلیسی مراکز تحقیقاتی. 6

تعداد پروژه های پژوهشی مشترک بین الملل. 7

تعداد و میزان گرنت های جذب شده بین الملل. 8

تعداد فارغ التحصیالن بین المللی. 9

تعداد دانشجویان بین المللی در دوره دکتری استاد محور. 10

تعداد دانشجویان بین المللی در دوره های کوتاه مدت . 11



اتیتدوین معیارهای بین المللی سازی مراکز تحقیق

تعداد پایان نامه ها با دانشجویان بین الملل. 12

داشتن مجله به زبان انگلیسی در مرکز تحقیقاتی. 13

تعداد کنفرانس های بین المللی با حضور اساتید خارجی. 14

دعوت از محققین و دانشمندان مراکز خارجی. 15

شرکت و ارائه مقاله در کنفرانسهای خارج از کشور. 16

تخصصی منطقه ای و جهانی-عضویت در انجمنها و سازمان های علمی. 17

کسب جوایز پژوهشی بین المللی خارج از کشور.18

ایجاد آزمایشگاه ها و بیو بانک های تحقیقاتی مشترک با مراکز بین المللی. 19

تعداد ویزیتینگ پروفسورها  . 20

استاد راهنما ، مشاور و یا داور پایان نامه ها در دانشگاه های خارج از کشور. 21

تعداد تولیداتی که به خارج از کشور صادر شده است. 22

عضو ادیتوریال یا ادیتور نشریات خارج از کشور. 23



 Grant Writingپویش

(Standard Proposal Writing)



 Grant Writingپویش

(Standard Proposal Writing)



 Grant Writingپویش

(Standard Proposal Writing)



لیایجاد  بانک اطالعاتی  به روز گرنت های بین المل

Award Title

-Diabetes and Islet Cell Biology

-Neuro-modulation in neurological and 

psychiatric diseases 

-Cell Biology,; Experimental Medicine -

Exercise, Exosomes, Cardiac and Tissue 

Engineering
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تدوین گرنت های بین المللی سازی دانشگاه در پژوهش

 مقاله بین الملل در یک سال6گرانت
ی بین گرانت ثبت اختراع بین المللی و موفقیت در تجاری ساز

المللی
گرانت جذب منابع خارجی برای انجام تحقیقات
گرانت جذب دانشجوی پسادکتری بین الملل



بینمقاله6حداقلکهاستدانشگاهعلمیهیأتمحترماعضایازدستهآنمختصگرانتاین
باشندداشتهمیالدیقبلسالطولدرScopusیاISI،PubMedدرشدهنمایهالمللی

بهالمللیبینمقاالت.باشندمسؤولیااولنویسندهمقاالتاینازمقالهسهدرحداقلکه
AffiliationبانفریکحداقلدانشگاهAffiliationبرعالوهاندرکهمیگردداطالقمقاالتی

.باشدمقالهنویسندگانجزو(المللیبینCo-author)ایرانیغیر
سالکیدرمقالههشتگرنتدستورالعملاساسبرالمللیبینمقالههرامتیازمحاسبهنحوه

.باشدمیدانشگاهپژوهشیمعاونتدستورالعملطبقدانشگاهعلمیهیأتاعضایبرای
باشد1حداقلبایدمسؤولیااولنویسندهعنوانبهالمللیبینمقاالتامتیاز.
اشدبداشتهرامربوطهسالامتیازاتمحاسبهتقاضایتواندمیباریکفقطعلمیهیاتهر.
خواهدذیرپامکانمیالدیبعدسالپایانتاقبلسالالمللیبینمقاالتگرنتامتیازمحاسبه

خواهدورمنظبرابردوامتیازباشندمنتجمشترکپروژهیانامهپایانازکهمقاالتیمورددر.بود
.شد

ریالمیلیون10×مقاالتامتیازاتجمع:پیشنهادیمبلغ

مقاله بین الملل در یک سال6گرانت 



جعمرادرالمللیبیناختراعثبتبهموفقکهدانشگاهعلمیهیأتمحترماعضای
بهقطفگرانتاین.کننداستفادهگرانتاینازمیتوانندباشندشدهجهانیمعتبر

دروشندبارسیدهالمللیبینسازیتجاریمرحلهبهکهگرفتخواهدتعلقاختراعاتی
هرانتپزشکیعلومدانشگاهعلمیهیاتعضوعنوانبهفردمعتبر،مراجعدرآنثبت

.باشدشدهمعرفی

تومانمیلیون50:پیشنهادیمبلغ

گرانت ثبت اختراع بین المللی و موفقیت در 
تجاري سازي بین المللی



جامانبرایالمللیبینمنابعجذببهموفقکهدانشگاهعلمیهیأتمحترماعضای
.کنندفادهاستگرانتاینازمیتوانندباشندشدهاخیرسالطیدرتحقیقاتیهایپروژه

برایشدهذاخگرانتهای.باشدشدهسپرینبایدیکسالازبیشگرانتایناخذتاریخاز
.شودنمیمادهاینشاملهاهمایشوهاکنگرهدرمقاالتارایه

شدهاخذگرانتمبلغکلازدرصددو:پیشنهادیمبلغ

گرانت جذب منابع خارجی براي انجام تحقیقات



بشوندیالمللبینپسادکتریدانشجویجذببهموفقکهدانشگاهعلمیهیاتاعضای
داشتهرانیغیرایملیتبایدشدهجذبدانشجوی.نماینداستفادهگرانتاینازمیتوانند

انعنوبهباشندمیدوگانهتابعیتدارایکهکشورازخارجمقیمایرانیانوباشد
عاونتمحمایتقالبدرگرانتاین.باشندنمیبنداینمشمولپسادکتریدانشجوی

رویبرالمللبیندکتریپسادانشجویکهبودخواهدایپروژهازدانشگاهالمللبین
.کردخواهدکارآن

شجودانتربیتبرایموسساتسایرازشدهجذبمنابعازدرصدده:پیشنهادیمبلغ

گرانت جذب دانشجوي پسادکتري بین الملل



پویش اخذ  گرنت از منابع خارجی



فعال سازي  مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها در حیطه بین الملل

برنامه عملیاتی مراکز تحقیقاتی در حوزه بین المللی سازی پژوهش-

بازدید های انجام شده از مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها-

جلسات فصلی با معاونین و رابطین بین الملل مراکز تحقیقاتی-

تعداد دانشجویان استاد محور در مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها        -

تعداد پروژه های مشترک بین المللی                                         -



ین المللارزشیابی  مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها از نظر فعالیت هاي ب



ایجاد یک مرکز تحقیقاتی مجازي مشترک با یک کشور خارجی



سایر برنامه ها

اجراي آیین نامه استاد راهنما و مشاور بین المللی

یتی ارتقاي مشارکت اعضاي هیات علمی دانشگاه در مطالعات چند مل

بین المللی

جذب منابع از شرکتها در جهت بین المللی سازي پژوهش

افزایش ظرفیت دانشجویان دکتري تخصصی استاد محور



وب سایت انگلیسی دانشگاه و مراکز تحقیقاتی


