آییننامهتخصیصاعتباراتویژهپژوهشي(گرنت) 

دردانشکدهعلومپزشکيبهبهان 
اعتبار ويژه (گرنت) مبلغي است كه به موجب اين آيیننامه ،جهت حمايت از برنامههای تحقیقاتي ،پرداخت
حقالتحقیق و اجرای طرحهای پژوهشي به منظور تشويق محققان در اختیار آنها قرار ميگیرد .اين دستورالعمل بر
اساس مصوبه شورای پژوهشي دانشکده مورخ  6931/4/8در ارتباط با گرنتهای پژوهشي تدوين شده است و از تاريخ
فوق به بعد قابل اجرا است.

اهداف:
.6
.2
.9
.4
.5
.1
.7
.8

ارتقا جايگاه دانشکده در سطح كشور
امکان برنامهريزی ،ارزيابي و نظارت بیشتر بر فعالیتهای پژوهشي دانشکده
افزايش میزان بهرهوری و استفاده بهینه از اعتبارات پژوهشي دانشکده
اعطای اختیارات بیشتر به محققین در انجام امور پژوهشي
سرعت بخشیدن به روند فعالیتهای پژوهشي محققین از طريق كاهش مکاتبات و تشريفات اداری
تشويق و ترغیب محقق به انجام فعالیتهای پژوهشي و طرحهای تحقیقاتي مورد قرارداد با خارج از دانشکده
ارتقاء كیفي و كمي بررون داد پژوهشري دانشرکده نظیرر مقرا،ت ،نتراي پژوهشهرای بنیرادی ،كراربردی و
توسعهای
فراهم آوردن زمینه ،زم جهت برنامهريزی مدون و دقیقتر محققان در خصرو فعالیتهرای پژوهشري ،برا
عنايت به تخصیص میزان معیني اعتبار در يک دوره زماني خا

تعریف :
 -6محقق :تمام پژوهشگران داخل و خارج از دانشکده اعم از هیأت علمي و غیر هیأت علمي (دانشجو و
پرسنل )... ،كه مشمول شرايط اين آيیننامه باشند.

 -2فراخوان :اطالعرساني عمومي ،از طريق وبسايت معاونت آموزش ،تحقیقات و فرهنگي دانشجويي
دانشکده تا محققین جهت ارائه مستندات ،زم برای استفاده از گرنت پژوهشي اقدام نمايند.
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دستورالعملاعطایگرنتهایپژوهشيدرسال 6931
ردیف 

نامگرنت 

شرایطاحراز 



اين گرنت به محققي كه تاكنون هیچ
قرارداد طرح پژوهشي با معاونت
پژوهشي دانشکده علوم پزشکي بهبهان
منعقد نکرده و برای اولین بار است كه
يک طرح پژوهشي ارائه ميدهد تعلق
ميگیرد

گرنتاولین
6

پروپوزال
ارسالي 



2

گرنتاولین برای محقق وابسته به دانشکده (رسمي
مقالهمنتشر پیماني) كه اولین مقاله خود را در سال
شدهدر 2161 ،ISIمیالدی با نام نويسنده اول يا
یا  pubmedمسئول و با  Affiliationدانشکده علوم
scopus

9

4

گرنتارتباط
باصنعت 

يا  pubmed, scopusمنتشر كرده
باشد.

گرنتطرح
مرور
نظاممند»
« 

مبلغ گرنت طبق پروپوزال ارسالي  -6ارائه پروپوزال به معاونت
محقق و برحسب آيیننامه طرحهای پژوهشي
تحقیقاتي دانشکده و سقف تعهدات  -2درخواست كتبي برای گرنت
مورد تقاضا
مرتبط به آن ميباشد

-6ارائه پروپوزال به معاونت
مبلغ گرنت طبق پروپوزال ارسالي پژوهشي
محقق و برحسب آيیننامه طرحهای  -2درخواست كتبي برای گرنت
تحقیقاتي دانشکده و سقف تعهدات مورد تقاضا  -9ارائه كپي صفحه
اول مقاله چاپ شده
مرتبط به آن ميباشد
 -4تأيیديه واحد علمسنجي
معاونت تحقیقات دانشکده

به ازای آورندگي تا  91میلیون تومان
از صنعت (خارج دانشکده) به دانشکده
تمام پژوهشگران داخل و خارج از
گرنتي به مبلغ پروپوزال پیشنهادی
دانشکده اعم از هیأت علمي و غیر هیأت
محقق و برحسب آيیننامه طرحهای
علمي
تحقیقاتي دانشکده و سقف تعهدات
مرتبط به آن تعلق خواهد گرفت

 -6نامه تائیديه از دفتر ارتباط
با صنعت
-2ارائه پروپوزال به معاونت
پژوهشي
 -9درخواست كتبي برای گرنت
مورد تقاضا

مبلغ گرنت طبق پروپوزال ارسالي
محقق و برحسب آيیننامه طرحهای
تحقیقاتي دانشکده و سقف تعهدات
مرتبط به آن ميباشد
متقاضیان اين گرنت موظفاند تمامي
مقا،ت چاپ شده خود را در يک نوبت
به مديريت پژوهشي ارسال نمايند

 -6ارائه پروپوزال به معاونت
پژوهشي
 -2درخواست كتبي برای گرنت
مورد تقاضا
 -9ارائه كپي صفحه اول
مقا،ت چاپ شده
 -4تأيیديه واحد علمسنجي
معاونت تحقیقات دانشکده

هر محققي كه  9مقاله طي سال 2161
گرنتانتشار
در  ISIيا  pubmed, scopusبا
حداقل9مقاله  affiliationدانشکده علوم پزشکي
طيسال 2661بهبهان چاپ كرده باشد.
درISIیا
حداقل در يک مقاله از مجموع مقا،ت
pubmed,
ارسالي به عنوان نويسنده اول يا مسئول
 scopus
باشد.


5

پزشکي بهبهان در يکي از بانکهای ISI

خصوصیاتگرنت 

نحوهاقدام 

مبلغ گرنت طبق پروپوزال ارسالي  -6ارائه پروپوزال به معاونت
همه محققیني كه قصد انجام طرح مرور محقق و برحسب آيیننامه طرحهای پژوهشي
نظاممند ( )Systematic Reviewتحقیقاتي دانشکده و سقف تعهدات  -2درخواست كتبي برای گرنت
مورد تقاضا
مرتبط به آن ميباشد
را دارند

2

ردیف 

نامگرنت 

شرایطاحراز 






گرنت
1

دانشجویان 

گرنتانتشار

7



دانشجوی مشغول به تحصیل در
دانشکده علوم پزشکي بهبهان


دانشجوی دانشکده علوم پزشکي بهبهان
باشد

اولینمقاله
در اولین مقاله چاپ شده affiliation
دانشجویانبا
دانشکده علوم پزشکي بهبهان را ذكر
affiliation
كرده باشد
دانشکدهعلوم
پزشکي
بهبهان 

8

بوميسازی


مقالهدر
مجالت-Q6
سرآمدبه

3

عنوان
نویسندهاول



ارسال طرح مصوب از سوی كمیته
تحقیقات دانشجويي به معاونت
پژوهشي 

مبلغ گرنت طبق پروپوزال ارسالي  -6ارائه پروپوزال به معاونت
محقق و برحسب آيیننامه طرحهای پژوهشي
تحقیقاتي دانشکده و سقف تعهدات  -2درخواست كتبي برای گرنت
مورد تقاضا
مرتبط به آن ميباشد 
 -9ارائه كپي صفحه اول
مقا،ت چاپ شده
-4تأيیديه واحد علمسنجي
معاونت تحقیقات دانشکده
نوآوری مذكور بر اساس طرح مصوب
دانشگاه بوده باشد.
مبلغ گرنت طبق پروپوزال ارسالي
محقق و برحسب آيیننامه طرحهای
تحقیقاتي دانشکده و سقف تعهدات
مرتبط به آن ميباشد

مبلغ گرنت طبق پروپوزال ارسالي
محقق و برحسب آيیننامه طرحهای
هر محققي كه طي سال  2161در
تحقیقاتي دانشکده و سقف تعهدات
مجالت -Q6سرآمد به عنوان نويسنده
مرتبط به آن ميباشد
اول يا مسئول با  affiliationدانشکده
علوم پزشکي بهبهان يک مقاله چاپ
كرده باشد.

 -6ارائه پروپوزال به معاونت
پژوهشي
 -2درخواست كتبي برای گرنت
مورد تقاضا
 -9ارائه كپي صفحه اول مقاله
چاپ شده
-4تأيیديه واحد علمسنجي
معاونت تحقیقات دانشکده 

پژوهشگران وابسته به دانشکده

فنآوری 


گرنتانتشار

مبلغ گرنت برحسب آيیننامه
طرحهای دانشجويي كمیته تحقیقات
دانشجويي

یامسئول 

گرنتبهافراد
 66

باh-index
باالی 5


 -6ارائه پروپوزال به كمیته
تحقیقات دانشجويي و تصويب
در اين كمیته
 -2درخواست كتبي برای گرنت
مورد تقاضا 

 -6ارائه پروپوزال به معاونت
پژوهشي
 -2درخواست كتبي برای گرنت
مورد تقاضا
 -9ارسال مدارک مربوط به
نوآوری ،اكتشاف و بوميسازی
فنآوری و ثبت اختراع با تائید
معاونت پژوهشي دانشکده

گرنتنوآوری،
اكتشافو

خصوصیاتگرنت 

نحوهاقدام 

پژوهشگرانوابستهبهدانشگاه 

مبلغ گرنت طبق پروپوزال ارسالي
محقق و برحسب آيیننامه طرحهای
تحقیقاتي دانشکده و سقف تعهدات
مرتبط به آن ميباشد

 -6ارائه پروپوزال به معاونت
پژوهشي
 -2درخواست كتبي برای گرنت
مورد تقاضا
-9تأيیديه واحد علمسنجي
معاونت تحقیقات دانشکده
3

ردیف 

نامگرنت 

شرایطاحراز 
هر محققي كه مقالهای به عنوان

 66

گرنتارجاعبه
مقاله 

نويسنده اول يا مسئول با affiliation
دانشکده علوم پزشکي بهبهان داشته
باشد كه در سه سال قبل  61ارجاع
داشته باشد (خوداستنادی لحاظ
نميگردد) 

خصوصیاتگرنت 
مبلغ گرنت طبق پروپوزال ارسالي
محقق و برحسب آيیننامه طرحهای
تحقیقاتي دانشکده و سقف تعهدات
مرتبط به آن ميباشد

نحوهاقدام 
 -6ارائه پروپوزال به معاونت
پژوهشي
 -2درخواست كتبي برای گرنت
مورد تقاضا
-9تأيیديه واحد علمسنجي
معاونت تحقیقات دانشکده


مالحظات:
 تبصره:6پرداخت گرنت منوط به ارائه پروپوزال طرح تحقیقاتي (نه پاياننامه) ميباشد و صاحب گرنت بايد
مجری مسئول طرح باشد.
 تبصره:2فرد ميتواند از چند گرنت همزمان استفاده نمايد.
 تبصره :9اخذ تأيیديه مشاورين آمار اختیاری است.
 تبصره :4پیوست فرم رضايتنامه آگاهانه ،فرم پرسشنامه در صورت وجود به همراه پروپوزال الزامي است.
 تبصره :5تسويه حساب طرحهای تحقیقاتي كه با استفاده از گرنت انجام شده نیز طبق آيیننامه طرحهای
تحقیقاتي دانشکده ميباشد.
 تبصره :1پروپوزالها بايد در كمیته اخالق در پژوهشهای زيستي دانشکده مطرح شوند و مورد تأيید قرار
گیرند.
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