
 
 
 

 

 

 بسمه تعالی 

 

 1400- 1401دستورالعمل اجرایی اعطاي گرنتهاي پژوهشی سال 

 

 ( الملل  نیب  سیپردي و فناور  قاتیمربوط به معاونت تحق): در یک سال  مقاله بین الملل 6  گرنت

بین المللی مقاله    6دانشگاه است که حداقل    یمانیو پ   یرسممختص آن دسته از اعضای محترم هیأت علمی    گرنتاین   •

از این   سه مقالهحداقل در    میالدی داشته باشند و  2021سال  طول  در    Scopusیا    ISI  ،PubMedنمایه شده در  

  Affiliationن عالوه بر به مقاالتی اطالق میگردد که در آ  مقاالت بین المللی مقاالت نویسنده اول یا مسؤول باشند.  

جزو نویسندگان مقاله  بین المللی(    Co-author)  غیر ایرانی   Affiliationبا    هیأت علمی  دانشگاه حداقل یک نفر

 باشد.  

بر اساس دستورالعمل گرنت هشت مقاله در یک سال برای اعضای هیأت  بین المللی  نحوه محاسبه امتیاز هر مقاله   •

 می باشد.  ( دستورالعمل معاونت پژوهشی دانشگاه) علمی دانشگاه 

 باشد.  1به عنوان نویسنده اول یا مسؤول باید حداقل  بین المللی  امتیاز مقاالت •

 تواند تقاضای محاسبه امتیازات سال مربوطه را داشته باشد.  فقط یک بار می  هیات علمیهر  •

  امکان پذیر خواهد بود. میالدی 2022سال تا پایان  2021سال  بین المللی  محاسبه امتیاز گرنت مقاالت •

 

 میلیون ریال   10  ×جمع امتیازات مقاالت  :  گرنتمبلغ  

 

 نحوه اقدام: 

نیاز خود را به حوزه معاونت پژوهشی پردیس بین الملل ارائه نموده و پس از  پژوهشگران واجد شرایط باید مدارک مورد  

تأیید نامه  نوع    اخذ  این معاونت   گرنتاین  تأییدیه جهت از  نامه  از دریافت  را ظرف مدت یکسال  ، طرح تحقیقاتی خود 

پژوهشیار   الملل(  دریافت گرنت، در سامانه  مقاله بین  نام گرنت شش  از)به  نمایند. پس  طی مراحل کارشناسی و   ثبت 

در معاونت پژوهشی پردیس بین الملل انعقاد می یابد. نظارت و داوری مربوطه  تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه، قرارداد  

 مراحل مختلف گزارشات نیز بر عهده معاونت پژوهشی پردیس بین الملل خواهد بود. 

 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه  



( الملل  نیب سی پردي و فناور قاتیمربوط به معاونت تحق):  المللی  بین  سازي  تجاري  در  موفقیت   و المللی  بین  اختراع  ثبت  گرنت

اعضاي محترم هیأت علمی  رسمی  و  پیمان ی   دانشگاه که موفق به ثبت اختراع بین المللی در مراجع معتبر جهانی  •
شده  باشند می  توانند  به مدت یکسال از زمان  ثبت اختراع   از این  گرنت  استفاده کنند. این  گرنت  فقط به اختراعاتی 
تعلق  خواهد گرفت که به مرحله تجاري سازي بین المللی رسیده باشند  و در زمان ثبت آن در مراجع معتبر، فرد به 

عنوان عضو هیأ ت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران معرفی شده باشد. 

ریال میلیون   507:  گرنتمبلغ  

نحوه اقدام: 

تأییدمدارک   نامه  از اخذ  ارائه گردد و پس  الملل  پردیس بین  پژوهشی  ،  گرنتاین نوع    مورد نظر باید به حوزه معاونت 

طرح پس از بررسی متقاضیان می توانند طرح تحقیقاتی خود را در قالب گرنت مزبور در سامانه پژوهشیار ثبت نمایند.  

رارداد به معاونت پژوهشی پردیس بین الملل ارجاع خواهد  کارشناسی و تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه، جهت عقد ق

 شد. نظارت و داوری مراحل مختلف گزارشات نیز بر عهده معاونت پژوهشی پردیس بین الملل خواهد بود.

(الملل   نیب سی پردي و فناور قاتیمربوط به معاونت تحق): تحقیقات  انجام   براي  جذب منابع خارجی  گرنت

انجام پروژه های تحقیقاتی دانشگاه که موفق به جذب منابع بین المللی برای    یمان یو پ   یرسماعضای محترم هیأت علمی  •

بیش از یکسال  بین المللی    گرنت از تاریخ اخذ  استفاده کنند.    گرنتتوانند از این    باشند می شده    2021سال  در طی    خود

 این ماده نمی شود.  ها شامل   ه مقاالت در کنگره ها و همایشهای اخذ شده برای ارائ گرنتنباید سپری شده باشد. 

اخذ شده   گرنتدو درصد از کل مبلغ    :گرنتمبلغ  

نحوه اقدام: 

می  ،  گرنتبرای این نوع    دریافت نامه تأییدمتقاضیان پس از ارائه مدارک مورد نیاز به معاونت پژوهشی پردیس بین الملل و  

. پس از طی مراحل  در سامانه پژوهشیار ثبت نمایند  "جذب منابع خارجی گرنت  "در قالب  توانند طرح تحقیقاتی خود را  

ارسال گزارشات و پرداخت ها بر عهده معاونت  هشی دانشگاه، مراحل عقد قرارداد و  کارشناسی و دریافت مصوبه شورای پژو

 پژوهشی پردیس بین الملل می باشد. 



گرنت  جذب  پسادکتري بین المللی: (مربوط به معاونت تحقیقات و فناوري پردیس  بین الملل)

جذب  محققاستفاده نمایند.   گرنتتوانند از این  می 35با اچ ایندکس باالی دانشگاه  یمان یو پ  یرسمت علمی اعضای هیأ •

و بیش از سه    منتشر  PhDدر دوران تحصیالت    Q1. حداقل سه مقاله در مجالت  غیرایرانی داشته باشدشده باید ملیت  

محقق  ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای تابعیت دوگانه می باشند به عنوان    نگذشته باشد. PhD سال از پایان دوره

که    خواهد بود  پروژه ایونت بین الملل دانشگاه از  در قالب حمایت معا  گرنتاین  پسادکتری مشمول این بند نمی باشند.  

 دانشجوی پسا دکتری بین الملل بر روی آن کار خواهد کرد. 

براي تربیت توسط هیات علمی مربوطه  درصد از منابع جذب شده از سایر موسسات    بیست و پنج   : گرنتمبلغ  

دانشجو 

نحوه اقدام: 

جذب کرده و دانشجو بر اساس پروژه های مصوب خود  را    بین المللی  پسادکتریباید دانشجوی  متقاضی جذب این گرنت  

باشد. متقاضیان پس از ارائه مدارک مورد نیاز )شامل پروپوزال جذب دانشجوی پسادکتری و کپی   شدهدر دانشگاه ثبت نام 

اونت پژوهشی پردیس بین  به مع   مربوط به طرح پژوهشی که دانشجوی پسا دکتری مقرر است روی آن کار بکند(قرارداد  

در قالب این گرنت در سامانه پژوهشیار    را  طرح تحقیقاتییک  می توانند  ،  گرنتبرای این نوع    الملل و دریافت نامه تأیید

د. طرح تحقیقاتی پس از کارشناسی و تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه جهت عقد قرارداد و سایر مراحل ارائه نثبت نمای

 ه حوزه معاونت پژوهشی پردیس بین الملل ارسال خواهد شد. گزارش و پرداخت، ب

( الملل  نیب سی پردي و فناور قاتیمربوط به معاونت تحق): بین الملل  Q1گرنت تشویقی چاپ مقاله  

بین  مقاله    یک است که حداقل    به عنوان نویسنده مسؤول)(  ت علمی دانشگاه  أ این گرنت مختص آن دسته از اعضای محترم هی •

و ضریب تاثیر آنها    Q1منتشر کرده اند. مجالت    2021در سال    Q1در مجالت    Scopusیا    ISI،  PubMedنمایه شده در  المللی  

قابل مشاهده هستند. https://rsf.research.ac.irاز طریق سامانه منبع یاب وزارت بهداشت به آدرس 

 ی دانشگاه علوم پزشک  Affiliation  ای  یوابستگ  یمسؤول دارا   سندهیگردد که در آن نو  یاطالق م  ی: به مقاالتیالملل  نیمقاالت ب•

با    یعلم  أتیهنویسنده همکار   همکار بین المللی به  مقاله باشد.  سندگانیجزو نو  یالملل  نینفر همکار ب  کیتهران بوده و حداقل  

ی الملل  نیب  Co-authorنویسنده همکار بین المللی یا    یرانیا از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی    ریغ   Affiliationوابستگی یا  

 گفته می شود. 

 Brief report Shortمقاالتو برای ، 1.1 با حاصل جمع ضریب تاثیر مجله با عدد برابر  Reviewو Originalمقاالت امتیاز •

communication,   ستندین رشیانواع مقاالت مورد پذ ریساو 1.1 مجله با عدد ریتاث بیحاصل جمع ضرنصف برابر با .

https://rsf.research.ac.ir/


 
 
 

، گرنت شش مقاله بین الملل و گرنت سایر مقاالت بین  الملل نیب Q1مقاله  تهایگرنامکان استفاده همزمان از یک مقاله برای  •

 الملل وجود ندارد.

 نحوه محاسبه مبلغ گرنت: )جمع امتیاز مقاالت(× ده میلیون ریال 

 

 نحوه اقدام: 

پژوهشگران واجد شرایط باید مدارک مورد نیاز خود را به حوزه معاونت پژوهشی پردیس بین الملل ارائه نموده و پس از  

 اخذ نامه تأیید این نوع گرنت از این معاونت، مبلغ مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.  


