دانشگاه علوم پزشکی همدان
معاونت تحقیقات و فناوری -مدیریت امور تحقیقات

----------

آیین نامه اجرایی اعطای گرنت پژوهشی
به منظور ظرفیت سازی نیروی انسانی و تسهیل فرآیند پژوهش توسط اعضای محترم هیات علمی واجد شرایط
مطابق مصوبات شورای پژوهشی و مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه ،آیین نامه اجرایی اعطای گرنت تنظیم
گردید:
ماده  -1افراد واجد شرایط دریافت گرنت عبارتند از:
اعضای محترم هیئت علمی دارای شاخص هرش
( )h-indexبر مبنای اسکوپوس

مبلغ گرنت

بین 8-9

 125/000/000ریال

بین 10-14

 250/000/000ریال

بین 19-15

 500/000/000ریال

بین 20-24

 750/000/000ریال

 25و باالتر

 1/000/000/000ریال

ماده  -2مراحل بررسی طرحهای پیشنهادی مجری واجد شرایط موضوع ماده یک ،به طور مستقیم و بدون
واسطه در شورای پژوهشی دانشگاه بررسی و تصویب خواهد شد.
ماده  -3حداکثر زمان استفاده مجری برای استفاده از گرنت محدود به همان سال است و مبلغ گرنت قابل
تجمیع در سنوات بعدی نیست .مبنای موردنظر برای دریافت و تسویه حساب گرنت سال میالدی خواهد بود.

ماده  -4تعهدات مجری طرح در رابطه با بروندادهای حاصل از طرح با نظر معاونت تحقیقات و فناوری ،مطابق
آیین نامه جاری بروندادهای طرح تحقیقاتی خواهد بود .با این تفاوت که کیفیت مقاله چاپ شده به صورت زیر
میتواند جایگزین کمیت مقاالت مورد تعهد مجری شود:
ردیف

تعهدات مجری (کمیت مقاالت)

جایگزینی تعهدات

1

دو مقاله اسکوپوس

یک مقاله منتشر شده در چارک اول مجالت نمایه
اسکوپوس

2

دو مقاله ISI Web of Science

3

سه مقاله ISI Web of Science

یک مقاله منتشر شده در چارک اول مجالت نمایه
ISI Web of Science
یک مقاله منتشر شده در  10درصد اول رتبه بندی
مجالت نمایه ISI Web of Science

4

دو مقاله ISI Web of Science

یک مقاله منتشر شده در  10درصد برتر مجالت هر
رشته براساس شاخص  SJRدر نمایه اسکوپوس

ماده  -5در مرحله تسویه حساب طرح 20 ،درصد از مبلغ گرنت بدون فاکتور تسویه خواهد شد.
ماده -6دریافت کنندگان گرنت می توانند بروندادهای پایان نامه های تحت راهنمایی را بدون بودجه به عنوان
بروندادهای جایگزین طرح های تحقیقاتی ارایه نمایند.
ماده -7شرایط دریافت گرنت از سال دوم ( 2018میالدی) با تصویب شورای پژوهشی تعیین خواهدشد.
این آیین نامه در  7ماده در جلسه شورای پژوهشی مورخ  95/10/28مورد تصویب قرار گرفت و از ابتدای سال
 1395قابل اجرا است.

