سیاست های حمایتی شورای پژوهشی دانشگاه از فعالیت ها و بروندادهای پژوهشی
(مصوبه شماره  444مورخه )9999/4/9
 )9سیاست های حمایتی از طرح های تحقیقاتی بر اساس برونداد پژوهشی
در راستای حمایت های منطقی از طرح های تحقیقاتی و حفظ منافع پژوهشی دانشگاه بر اساس هزینه های منطقی اعلامی از
سوی مجری حمایت های مصوب بر حسب برونداد پژوهشی بصورت زیر خواهد بود:
 )1.1تسویه حساب قراردادهای پژوهشی (اعم از طرح های پژوهشی مستقل یا پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و دستیاری) با هزینه مصوب نهایی
تا سقف اعلامی زیر با برون دادهای پژوهشی ذکر شده صورت خواهد گرفت:
 11 )1.1.1میلیون ریال نیازمند هیچگونه برونداد پژوهشی نمی باشند.
 )1.1.1بیش از  11میلیون تا سقف  11میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلیی نماییه شیدد در نماییه
هایی غیر از نمایه های سه گانه ( )Scopus, PubMed, ISIهستند.
 )1.1.1بیش از  11میلیون تا سقف  11میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجلات با فول تکس فارسی با نمایه  Scopusهستند.
 )1.1.1بیش از  11میلیون تا سقف  11میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجلات بیا فیول تکیس انگلیسیی بیا نماییه Scopus

هستند.
 )1.1.1بیش از  11میلیون تا سقف  01میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجلات با نمایه  PubMedیا  ISIهستند.
 )1.1.0بیش از  01میلیون تا سقف  01میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجلات با د دو نمایه  PubMedو  Scopusهستند.
 )1.1.0بیش از  01میلیون تا سقف  81میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجلات با نمایه  SJR rank=Q4هستند.
 )1.1.8بیش از  81میلیون تا سقف  111میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجلات با نمایه  SJR rank=Q3هستند.
 )1.1.1بیش از  111میلیون تا سقف  111میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجلات با نمایه  SJR rank=Q2هستند.
 )1.1.11بیش از  111میلیون تا سقف  111میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجلات با نمایه  SJR rank=Q1هستند.
 )1.1.11بیش از  111میلیون ریال برحسب نظر شورای پژوهشی دانشگاد تصمیم گیری و در قرارداد درج خواهد بود.
تبصره  :1برای مشاهدد نمرد  SJRمجلات ،به سایت  http://www.scimagojr.comمراجعه شود.
تبصره  :2چاپ مقالات در مجلاتی که بصورت مدام از سوی مرکز برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی نامعتبر اعلام می شوند ،نیه تنایا مشیمول
شرایط تسویه حساب و حق التالیف نخواهند بود ،بلکه مشمول پیگرد قانونی نیز می گردند .برای اطلاع از لیست مجلات نیامعتبر بیه آدرس اینترنتیی
 http://www.msrt.ir/fa/rppc/pages/Home.aspxو  http://blacklist.research.ac.ir/مراجعه نمایند.
 )1.2شرایط تصویب طرح های تحقیقاتی
 )1.1.1تعداد کل طرح های تحقیقاتی و پایان نامه در حال اجرا برای هر عضو هیات علمی تا سقف  11عنوان که به صورت سیه طیرح تحقیقیاتی بیه
عنوان مجری ،سه پایان نامه به عنوان استاد راهنما و چاار طرح تحقیقاتی از کمیته تحقیقات دانشجویی در نظر گرفته می شود.
 )1.1.1بررسی هزینه کرد اعتبار طرح های تحقیقاتی توسط ادارد پژوهش صورت خواهد گرفت و کلیه میدار

مربوطیه بیه عنیوان سیند طیرح بیه

پروندد آن الصاق می گردد.
 )1.1.1جابجایی هزینه کرد صرفاً در بخش وسایل و تجایزات و با اطلاع کتبی به حوزد مدیریت پژوهشیی امکیان پیذیر بیودد و در ردیفایای دیگیر
جابجایی اعتبار طرح فقط با نظر شورای پژوهشی مقدور خواهد شد.
 )1.1.1طرح های تحقیقاتی پیشناادی توسط اعضاء هیات علمی نیازی به تائید گرود آموزشی نداشته و مستقیماً در کمیته های پژوهشی قابل بررسیی
می باشد.
 )1.1.1در مورد پایان نامه های رزیدنتی و دکتری حرفه ایی اعلام نظر مشورتی گرود لازم بودد ولی رد یا تصویب با کمیته پژوهشی دانشکدد خواهید
بود.
 )1.1.0تصویب پایان نامه های دورد های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در گرود آموزشی مربوطه تابع سیاست های دانشکدد مربوطه است.
 )1.1.0مراکز تحقیقاتی دانشگاد در صورت موافقت دانشکدد مربوطه می توانند نسبت به ارایه پایان نامه دانشجویان دکتری حرفه ایی اقدام نمایند.
 )1.2.1بارد مندی از خدمات قابل ارایه توسط مراکز تحقیقاتی جات انجام پایان نامه تحصیلی یا سایر طرح های تحقیقاتی با موافقیت رئییس مرکیز
بلامانع است.
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 )2سیاست های حمایتی از مقالات منتشر شده در مجلات معتبر ( حق التالیف )
 )2.1کلیه مقالات مستخرج از فعالیت های پژوهشی مستند با پرداخت حق التالیف های زیر مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
 )1.1.1مجلات علمی پژوهشی داخلی بدون نمایه مبلغ  1میلیون ریال حق التالیف پرداخت خواهد شد.
 )1.1.1مجلات نمایه شدد در پایگاد استنادی  Scopusدارای فول تکست فارسی مبلغ  1میلیون ریال حق التالیف پرداخت خواهد شد.
 )1.1.1مجلات نمایه شدد در پایگاد استنادی  Scopusدارای فول تکست انگلیسی مبلغ  11میلیون ریال حق التالیف پرداخت خواهد شد.
 )1.1.1مجلات نمایه شدد در پایگاد استنادی  PubMedمبلغ  11میلیون ریال حق التالیف پرداخت خواهد شد.
 )1.1.1مجلات نمایه شدد در پایگاد استنادی  ISIو فاقد  IFو یا  IF<1مبلغ  11میلیون ریال حق التالیف پرداخت خواهد شد.
 )1.1.0مجلات نمایه شدد در پایگاد استنادی  ISIو دارای  ، IF>1علاود بر پرداخت مبلغ پایه  11میلیون ریال ،ضریب تاثیر آن در  0میلییون رییال
ضرب و نسبت به پرداخت مبالغ ناایی حق التالیف اقدام خواهد شد.
تبصره  :1به مقالات اصیل حق التالیف کامل بند  1.1.0پرداخت خواهد گردید.
تبصره  :2به مقالات مروری  01درصد حق التالیف بند  1.1.0به شرط وجود حداقل سه مقاله از نویسندد اول در منابع پرداخت خواهد گردید.
تبصره  :3به مقالات مروری سیستماتیک و متاآنالیز  01درصد حق التالیف بند  1.1.0پرداخت خواهد گردید.
تبصره  :4به گزارش موردی  11درصد حق التالیف بند  1.1.0پرداخت خواهد گردید.
 )1.1.0برای مقالات چاپ شدد در مجلات با رتبه  Q1در دسته بندی  SJRپایگاد استنادی  Scopusدر سال چاپ مقاله ،علیاود بیر مبیالغ فیوق 11
میلیون ریال حق التالیف مازاد پرداخت خواهد شد.
 )1.1.8برای مقالاتی که در دو سال گذشته بیش از  11ارجاع داشته باشند مبلغ  11میلیون ریال بصورت مازاد پرداخت خواهد شد (منبیع محاسیبه
ارجاع پایگاد استنادی  Scopusمی باشد).
 )1.1.1به پژوهشگرانی که در طرح و مقالات مستخرج از طرح ،مشارکت افراد با  H-indexبالای  11با ملیت غیرایرانی دانشگاد هیا و مراکیز علمیی
پژوهشی خارج از کشور را داشته باشند ،به حق التالیف مقالات آناا مبلغ  11میلیون ریال بصورت مازاد پرداخت خواهد شد.
 )1.1.11در صورتیکه نویسندد مسئول متعلق به خارج از دانشگاد باشد ،به عضو یا اعضاء مرتبط با دانشگاد  11درصید از کیل حیق التیالیف پرداخیت
خواهد شد.
تبصره  : 5مسئولیت توزیع مبالغ بین اعضاء ذکر شدد در مقاله بر عادد مجری طرح و یا نویسندد مسئول می باشد.
تبصره  : 6با توجه به اهمیت استفادد از ایمیل آکادمیک در شان واعتبار محققین و رتبه دانشگاد مقرر گردید از تاریخ اول آبیان  1111کلییه
امتیازات متعلق به مقاله شامل کمک هزینه چاپ  ،ارتقا افقی ،ارتقا عمودی منوط به استفادد عضو هیات علمی از ایمیل آکادمیک می باشد.
 )1.1.11تبصرره  : 7تکمییل کلییه پایگیاد هیای پروفاییل سیاز شیامل ، Academia ، Mendely ، publon, Orcid, Scopus ، google scholar
 Semantic ,Researchgateو  Linked inو "سامانه پورتال اساتید" در ارزیابی پژوهشی اعضای هیات علمی ضروری می باشد.

 )9سیاست های حمایتی از پایان نامه های دانشجویی
با توجه به جایگاه تصمیم گیری کمیته ها و شورای محترم تحصیلات تکمیلی تحت امر معاونت محترم آموزش دانشگگاه ،جگاای از
قوانین مرتبط با معاونت مذکودر ،در خصوص پایان نامه های دانشجویی به قرار زیر تصمیم گیری شاه است.
 )3.1کلیه پایان نامه های دانشجویی بر اساس سیاست گذاری آئین نامه های آموزشی وزارت متبوعه مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
تبصره  :1تیم تحقیقاتی پایان نامه متشکل از استاد/اساتید راهنما و استاد/اساتید مشاور و براساس آیین نامه های آموزشی مربوطه تشکیل گردد.
 )3.2از کلیه پایان نامه های دانشجویی تا سقف  11میلیون ریال ،بدون توجه به برونداد پژوهشی حمایت مالی صورت خواهد گرفت.
 )3.3در صورتیکه هزینه های پایان نامه پیشناادی بیش از مبلغ  11میلیون ریال باشد با استاد راهنما در نقش مجیری طیرح تحقیقیاتی مسیتقل قیرارداد
بسته شدد و کلیه تعادات مطابق با بند  1.1بر عادد مجری طرف قرارداد خواهد بود .سقف حمایت از هر یک از پایان نامه هیا بیه شیرح زییر میی
باشد:
 )1.1.1حمایت از پایان نامه دکترای تخصصی ) (PhDتا سقف  111میلیون ریال
 )1.1.1حمایت از پایان نامه دستیار تخصصی (رزیدنتی) تا سقف  111میلیون ریال
 )1.1.1حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ایی (پزشکی  ،داروسازی و دندانپزشکی) دارای کار آزمایشگاهی تیا سیقف  81میلییون
ریال
 )1.1.1حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ایی (پزشکی  ،داروسازی و دندانپزشکی) فاقد کیار آزمایشیگاهی تیا سیقف  01میلییون
ریال
تبصره  :2در شرایط خاص و با تایید شورای پژوهشی دانشگاد سقف قرارداد قابل افزایش می باشد.
 )3.4هزینه های حمایتی دربرگیرندد هزینه های پرسنلی برای استاد راهنما ،استاد مشاور ،و دانشجو نبودد و در موارد پرسنلی بیه خریید هیای خیدمت از
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افراد غیر موارد مذکور در پایان نامه تعلق می گیرد.
 )3.5هزینه های حمایتی مصرفی صرفاً برای خرید اقلام هزینه ایی بر اساس اعلام قیمت از مراجع قانونی تعلق خواهد گرفت.
 )3.6از محل هزینه های متعلقه به پایان نامه ها ،خرید تجایزات ماندنی و سرمایه ایی صرفاً با تصویب شورای پژوهشی دانشگاد امکان پیذیر و اسیتفادد از
آناا منوط به ثبت در سیستم انبارداری دانشگاد ،دانشکدد ،یا مراکز تحقیقاتی خواهد بود.
 )3.7دانشجویان استعداد درخشان در قالب حمایت های کمیته تحقیقات دانشجویی مورد نظر قرار خواهند گرفت.

 )4سیاست های حمایتی از شرکت اعضاء هیات علمی در کنگره ها و همایش های بین المللی و داخلی
 )4.1کنگره های خارج از کشور
 )1.1.1اعضای هیئت علمی رسمی ،پیمانی و ضریب  Kمیتوانند از تسایلات دانشگاد جات شرکت در همایشها استفادد کنند.
تبصره  :1کلیه اعضاء هیات علمی دانشگاد در صورتی می توانند از حمایت مذکور استفادد نمایند که توانسته باشند در طیی سیال گذشیته نسیبت بیه
تاریخ درخواست شرکت در کنگرد ،حداقل پنج ( )1امتیاز پژوهشی بر اساس آئین نامه ارتفاء اعضاء هیات علمی از محیل چیاپ مقالیات در مجلیات
معتبر ایندکس شدد در پایگاد های استنادی  ،PubMed ، ISIو  Scopusکسب کردد باشند.

تبصره  :2در صورت پذیرش مقاله ارایه شدد بصورت سخنران کلیدی پذیرش شدد باشد ،اخذ امتیاز پژوهشی مذکور لزومی ندارد.
تبصره  :3حمایت از شرکت اعضاء هیات علمی فارغ از رشته تخصصی شان در کنگرد های با موضوعات اخلاق در پژوهش های زیستی
پزشکی مشمول  11درصد حمایت بیشتر خواهد بود.
 )1.1.1کنگرد یا همایش علمی مورد تقاضا باید در راستای رشته تخصصی متقاضی بودد و همچنین عنوان و مفاد مقاله ارایه شدد با موضوع کنگرد هیم
خوانی داشته باشد .ملا

ناایی در این خصوص اظاار نظر شورای پژوهشی دانشگاد می باشد.

 )1.1.1کنگرد یا همایش علمی مورد تقاضا باید بینالمللی و یا منطقهایی باشد .همایشهای ملی کشورهای دیگیر مشیمول حماییتهیای میذکور نمیی
باشند.
 )1.1.1با هر موضوع ارایه شدد فقط یک نفر و برای یکبار مورد حمایت قرار خواهد گرفت و هر متقاضی یک بار در سال حق شرکت در کنگرد هیای
خارجی را دارد (تفکیک اختلاف و تفاوت قابل استناد موضوعات همپوشان با نظر شورای پژوهشی خواهد بود).
 )1.1.1کلیه اعضای هیئت علمی پس از شرکت در کنگرد باید اقدام به ارائه گزارش سفر و سخنرانی در گرود مربوطه نمایند.
 )1.1.0مقالات پذیرفته شدد در کنگرد باید مستخرج از طرحهای پژوهشی مصوب شورای پژوهشی دانشگاد یا پاییان نامیههیای دانشیجویی مصیوب
باشد.
 )1.1.0در مقاله ارائه شدد به صورت شفاهی یا پوستر ذکر همه همکاران عنوان شدد در پروپزال طرح تحقیقاتی یا پایان نامه الزامی می باشد.

تبصره  :4مقالات ارایه شدد که مستخرج از طرحهای پژوهشی و یا پایاننامه متعلق به دانشگاد نباشند ،در صورتی که بصورت شیفاهی
(اورال) مورد پذیرش قرار گرفته باشند مورد حمایت قرار خواهند گرفت .ملا

تصمیم گیری در این خصوص نظر شیورای پژوهشیی

دانشگاد می باشد.
 )1.1.8مدت زمان سپری شدد از اتمام طرح تحقیقاتی و مقالات مستخرج برای شرکت در کنگرد های خارج از کشور حداکثر سه سال بعید از اتمیام
(یا زمان اعلام گزارش) در نظر گرفته میشود.
 )1.1.1حمایت مالی شرکت در کنگرد های خارج از کشور 111/111/111ریال (یکصد میلیون ریال) در نظر گرفته میشود.
 )1.1.11ضروری است اسناد مثبته (از قبیل هزینه اسکان ،ایاب و ذهاب ،ثبت نام و  ) .....بلافاصله بعد از شرکت در کنگرد تسلیم مسیئول کیارپردازی
معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاد شدد و فقدان هر سند به منزله عدم پرداخت هزینه متعلقه خواهد بود.

 )4.2کنگره های داخلی
 )1.1.1حکم ماموریت به همراد فوق العادد ماموریت برای خلاصه مقاله یا مقالات پذیرفته شدد بصورت شفاهی و بیدون فیوق العیادد بیرای پوسیتر از
سوی دانشکدد تابعه صادر خواهد گردید .تعداد احکام صادرد تابعه سیاست های دانشکدد های تابعه خواهد بود.
 )1.1.1سقف حمایت مالی شرکت در کنگرد های داخلی برای پوستر تا 1میلیون ریال و برای شفاهی  1میلییون رییال از سیوی معاونیت تحقیقیات و
فنآوری دانشگاد برای یکبار در سال تامین و پرداخت خواهد شد.
 )1.1.1فرد متقاضی برای شرکت در کنگرد باید ارایه دهندد پوستر یا سخنران باشد .همچنین تخصص متقاضی و محتوای مقالیه اراییه شیدد بایید در
راستای کنگرد باشد .مرجع تصمیم گیری در این خصوص معاون پژوهشی دانشکدد مربوطه می باشد.
 )1.1.1علاود بر موارد فوق ،مواردی که بصورت سخنران مدعو یا عضوء هیات رئیسه پانل دعوت شدد باشند یکبار در سال به میزان  0میلیون رییال
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مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
 )1.1.1در خواست کارکنان برای شرکت در کنگرد داخلی پس از بررسی در شورای پژوهشیی مطیابق قیوانین اداری اسیتخدامی عمیل خواهید شید.
حمایت مالی تابع سیاست های واحد مربوطه خواهد بود.
 )1.1.0مدار

مربوط به شرکت در کنگرد های داخلی باید حداقل  11روز کاری قبیل از زمیان برگیزاری کنگیرد بیه معاونیت پژوهشیی دانشیکدد

مربوطه جات انجام فرآیندهای اداری ارایه شود .تبعات ناشی از تاخیر ارایه مدار

بر عادد ارایه دهندد مقاله خواهد بود.

 )4.2.7پرداخت هزینه ها منوط به ارایه مستندات (شامل هزینه ایاب و ذهاب و هزینه ثبت نام) مربوط به شرکت در کنگرد می باشد.

 )5سیاست های حمایتی از تالیف و داوری کتاب
 )1.1.1از کتب یا فصلاای منتشرد با نمایه  Scopusحمایت خواهد شد.
 )1.1.1.1با نظر شورای پژوهشی دانشگاد و بر اساس آیین نامه ارتقاء اساتید امتیاز پژوهشی به عضو هیات علمی تعلق خواهد گرفت.
 )1.1.1مقرر شد برای کتب تالیفی یا بخش های تالیف شدد توسط اعضاء هیات علمی دانشگاد در صورت تناسب با تخصص فرد ،بیر اسیاس شیروط
تالیف ،موضوع کسب حمایت مالی به شورای پژوهشی دانشگاد ارجاع دادد شود.
 )1.1.1در خصوص تعیین تالیف یا گردآوری بودن کتاب مقرر گردید مدیریت اطلاع رسانی و تامین منابع علمی دانشگاد نسبت بیه بررسیی و ارائیه
نظر کارشناسی اقدام و جات تصمیم گیری به شورای پژوهشی دانشگاد ارجاع نماید.
 )1.1.1ترجمه و گردآوری مشمول امتیازات مذکور نخواهد شد.

 )6سیاست های حمایتی از داوری کتب  ،مقالات و پروپوزال ها
 )0.1.1جات تشویق و حمایت از اعضای هیات علمی که فعالانه در جات داوری کتب  ،مقالات ارسالی به مجلات دانشگاد و پروپوزال های ارسیالی از
شوراهای پژوهشی مشارکت دارند مقرر گردید گواهی داوری براساس آیین نامه ارتقا صادر و این گواهی ها دارای امتییاز پژوهشیی در ارتقیا
عضو هیات می باشند.

 )4سیاست های حمایتی در خصوص هزینه حق التحقیق طرح های تحقیقاتی
 )0.1.1تصمیم گیری در خصوص هزینه های مربوطه بر اساس نظر شورای پژوهشی دانشگاد خواهد بود.
 )0.1.1به اساتید راهنما و مشاوران پایان نامه های دستیاری و دانشجویی در مقاطع مختلف هزینه پزسنلی تعلق نمی گیرد.

 )8سیاست های مربوط به محدودیت زمانی عضویت در کمیتهها و شورا
 )8.1.1احکام عضویت در کمیته ها و شوراهای پژوهشی بصورت سالانه صادر خواهد شد.
 )8.1.1غیبت غیر موجه به میزان سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متفرقه موجب لغو حکم صادرد خواهد بود.

 )9سیاست های حمایتی در خصوص پروژه های مربوط به تحقیق در نظام سلامت ()HSR
 )1.1.1در پروژد های مطرح شدد از سوی محققین دانشگاد اعم از اعضاء هیات علمی یا غیر هیات علمی که به تایید معاونت مربوطیه رسییدد باشید
پس ازتوافق با آن معاونت تامین اعتبار خواهد شد.
 )1.1.1در خصوص الزام یا عدم الزام چاپ مقاله در این پروژد ها با توافق معاونت مربوطه تصمیم گیری خواهد شد.

 )91سیاست های حمایتی از کمیته تحقیقات دانشجویی
در راستای حمایتهای منطقی از طرح های تحقیقاتی دانشجویی و تشویق و توانمند سازی دانشجویان در امر پژوهش ،حمایتهای
مصوب از طرح های تحقیقاتی دانشجویی بصورت زیر خواهد بود:
 )11.1.1در مورد طرح های تحقیقاتی دانشجویی بدون تعاد مقاله و به شرط ارائه گزارش ناایی میزان حمایت برای دانشجویان مقطع دکتری
تخصصی و دستیار تخصصی تا سقف  11میلیون ریال ،دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفهای تا سقف  11میلیون ریال ،و
دانشجویان مقطع کارشناسی تا سقف  11میلیون ریال خواهد بود.
 )11.1.1در مورد طرحهای تحقیقاتی دانشجویی با تعاد ارائه مقاله حمایتهای مصوب بر حسب برونداد پژوهشیی مطیابق بیا سیاسیت هیای حمیایتی
دانشگاد از طرح های تحقیقاتی خواهد بود.
 )11.1.1برای شرکت دانشجویان فعال در کمیته تحقیقات دانشجویی در کنگرد های داخلی هزینه اییاب ذهیاب و اسیکان تیا سیقف  0میلییون رییال
پرداخت خواهد شد (حمایت تا سقف  11نفر در سال صورت خواهد گرفت) .دانشجویان اسیتعدادهای درخشیان بیا معرفیی  EDCدانشیگاد
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مشمول این موارد می گردند.
 )11.1.1برای چاپ پوستر دانشجویان در کنگرد های داخلی  111هزار ریال و برای ثبت نام  1.1میلیون ریال پرداخت خواهد شد.

 )11.1.1برای شرکت حداکثر دو نفر از دانشجویان فعال کمیته تحقیقات دانشجویی جات شرکت در کنگرد های خارج از کشور (یک میورد پوسیتر و
یک مورد سخنرانی) سقف حمایت مطابق مقر رات کمیته تحقیقات دانشجویی (طرح مصوب کمیتیه بیودد و دارای تائیدییه شیورای پژوهشیی
باشد) صورت خواهد گرفت.
 )11.1.0برای مقالات تمام متن اصیل چاپ شدد با آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی در صورتیکه دانشجو مجری دوم مربوط به طرح باشید ،بیا فیول
تکست انگلیسی  Scopusمبلغ  11میلیون ریال ،با نمایه  PubMedو  ISIمبلغ  11میلیون ریال ،مقالات با فیول تکسیت فارسیی  11میلییون
ریال مشروط به مصوب بودن در کمیته تحقیقات دانشجویی به دانشجوی مذکور به عنوان حقالتالیف پرداخت خواهد شد.
 )11.1.0برای مقالات تمام متن اصیل چاپ شدد با آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی در صورتیکه دانشجو نفر دوم یا بعد باشید ،در مقالیات بیا نماییه
 Scopusمبلغ  1میلیون ریال و با نمایه  PubMedو  ISIمبلغ  8میلیون ریال به دانشجوی مذکور به عنوان حیق التیالیف پرداخیت خواهید
شد.
 )11.1.8برای تشویق دانشجویان به مشارکت در فعالیتهای پژوهشی ،هر  0ماد یکبار مسابقه پروپوزال نویسی در قالب رویداد پژوهشی توسط کمیتیه
تحقیقات دانشجویی برگزار و به  1تیم برتر به شرح ذیل جوایز نقدی پرداخت خواهد شد :تییم اول  11میلییون رییال ،تییم دوم  11میلییون
ریال ،تیم سوم  11میلیون ریال و تیم چاارم  11میلیون ریال
تبصره  :1هر دانشجو میتواند فقط یک طرح دانشجویی بدون تعاد مقاله ثبت کند.
تبصره  :2پایان نامه های دانشجویی شامل حمایت های مذکور برای دانشجویان نگارندد پایان نامه نخواهد بود.
تبصره  :3در راستای حمایت هر چه بیشتر همکاری پژوهشی بین اساتید و دانشجویان ،هر عضیو هیئیت علمیی میتوانید تیا سیقف  1طیرح
دانشجویی در کمیته تحقیقات دانشجویی ثبت کند که این تعداد جزء محدودیت تعداد طرحها و پایاننامههای مجاز برای عضو هیئیت علمیی
محاسبه نمیشود.

 )99سیاست گزاری در خصوص گرنت های اکتسابی خارج از منابع دانشگاه
 )11.1.1اعضای هیات علمی که موفق به دریافت گرنت گردند میتوانند بدون چاپ مقالیه میرتبط بیا گرنیت از منیابع آن جایت تجاییز آزمایشیگاد
مربوطه و یا تامین اقلام مصرفی استفادد نمایند.
 )11.1.1در راستای تشویق و حمایت از اعضای هیات علمی مقرر گردید تا  11درصد گرنت جذب شدد با تاییید شیورای پژوهشیی دانشیگاد توسیط
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاد از منابع مالی خود به عضو هیات علمی اختصاص یابد.
 )11.1.1مقالات چاپ شدد در صورتیکه منابع مالی طرح آن بطور کامل از گرنت های خارج از دانشگاد تامین شدد باشد مشمول  11درصید افیزایش
در حق التالیف مقاله یا مقالات مربوطه مندرج در بند دو خواهد شد.
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