بازنگری شیوه ناهه اختصاصی اعطای گرانت
تحقیقاتی
هعاونت تحقیقات و فن آوری
دانشگاه علوم پسشكی و خدهات بهداشتی درهانی اراك
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ای كه با ناهت جهان آغاز شد

دفتر ها هن به ناهت باز شد

"آينده جائي نيست كه به آنجا مي رويم بلكه جائي است كه آن را به وجود
ميآوريم"
"راههايي كه به آينده ختم مي شوند يافتني نيستند بلكه ساختني اند"

سند چشم انداز 4141

شیىه نامه اختصاصی اعطای گرانت تحقیقاتی
معاونت تحقیقات و فن آوری
دانشگاه علىم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اراك

مقدمه
ایي ضیَُ ًبهِ ثِ هٌظَر تزٍیج فزٌّگ پضٍّص ٍ ٍ تزغیت اعضبی ّیبت علوی داًطگبُ علَم پشضىی اران جْت اًجبم
عزحّبی پضٍّطی در راستبی تحمك اّذاف ٍ ثزًبهِّبی داًطگبُ تذٍیي گزدیذُ است .در ایي ثزًبهِ داًطگبُ ثزای استفبدُ ثْیٌِ اس
ظزفیت هَجَد هحممبى الذام ثِ ارائِ رٍشّبیی فزاتز اس فزاخَاى عزحّبی پضٍّطی ثِ هٌظَر حوبیت اس فعبلیتّبی هحممبى هی
ًوبیذ.
گرنت :هجلغی است وِ ثِ هَجت ایي ضیَُ ًبهِ ثِ هٌظَر تطَیك هحممبى فعبل داًطگبُ ثزای اًجبم عزح پضٍّطی در اختیبر آًْب لزار
هیگیزد.
اهذاف:


افشایص هیشاى ثْزٍُری ٍ استفبدُ ثْیٌِ اس اعتجبرات پضٍّطی



ایجبد سَْلت در اجزای عزحّبی پضٍّطی



حوبیت اس پضٍّطگزاى دارای ثزًبهِ پضٍّطی هذٍى



ارتمب ویفی ٍ ووی ًتبیج پضٍّطی داًطگبُ (همبالت  -وتت ً -تبیج پضٍّطی وبرثزدی – ثٌیبدی – تَسعِای)



تطَیك اعضبی ّیبت علوی



اهىبى ثزًبهِریشی جْت ّذایت ٍ ّذفوٌذ ًوَدى فعبلیتّبی پضٍّطی

دکتر محمد ارجمندزادگان
سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پسشکی اراک

4

Sciences

University of Medical

Arak

& Technology Deputy-

Research

شیىه نامه اختصاصی اعطای گرانت تحقیقاتی
معاونت تحقیقات و فن آوری
دانشگاه علىم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اراك

گرانتهای معاونت تحقیقات و فناوری و دستورالعمل اعطای آن ها
Welcome Grant

شرایظ احراز

ایي گزاًت ثِ اعضبی ّیبت علوی تبسُ ٍارد تعلك هی گیزد.

خصوصیات گرانت

تب سمف  00/000/000ریبل

نحوه اقذام

گزاًت هذوَر ثِ عٌَاى یه پزٍصُ هستمل تعزیف ضذُ ٍ لبثل جبثجبیی ثِ سبیز پزٍصُ ّب ًیست ٍ ثبیستی تَسظ
هحمك در سبهبًِ پضٍّبى ثجت ضَد .ارائِ حىن استخذاهی ٍ هَافمت هذیز گزٍُ الشاهی است.

شیوه نامه

هْلت استفبدُ اس ایي گزًت یىسبل اس تبریخ اٍلیي حىن ّیبت علوی هی ثبضذ ٍ لبثل توذیذ ًوی ثبضذ.
در هَرد اسبتیذی وِ در حبل گذراًذى ضزیت  Kثب حىن ّیبت علوی هی ثبضٌذ  Welcome Grantلبثل پزداخت
است هطزٍط ثِ ایٌىِ در صَرت تَلف اداهِ ّوىبری فزد ثب داًطگبُ ،یه ًفز اس اعضبی ّیبت علوی ،هسئَلیت اداهِ
پزٍصُ را ثِ عْذُ ثگیزًذ .اسبتیذی وِ ثصَرت حك التذریس ثب داًطگبُ ّوىبری هی ًوبیٌذ هطوَل ایي گزًت ًوی
ثبضٌذ.
خزٍجی هَرد اًتظبر اس گزًت فَق چبح حذالل یه همبلِ اصیل در یىی اس پبیگبُ ّبی  PubMed ،ISIیب Scopus
خَاّذ ثَد.

گرنت پژوهشگران و فناوران برگسیذه دانشگاهی ،استانی و کشوری

شرایظ احراز

ایي گزاًت ثِ اعضبی ّیبت علوی هٌتخت ثِ عٌَاى پضٍّطگز ثزتز تعلك هی گیزد.

خصوصیات گرانت

تب سمف  80/000/000ریبل

نحوه اقذام

ارائِ پزٍپَسال ثِ ضَرای پضٍّطی ٍ وویتِ اخالق داًطگبُ

شیوه نامه

ثِ پضٍّطگزاى ٍ فٌبٍراى ثزگشیذُ داًطگبّی ،استبًی ٍ وطَری گزاًتی تعلك هی گیزد وِ هْلت استفبدُ اس آى تب پبیبى
ضْزیَر هبُ هی ثبضذ.
ّوچٌیي ثِ عٌَاى پبداش ثزای ایي افزاد دٍ عٌَاى پبیبى ًبهِ اضبفِ ثز سمف هصَة تعذاد آى ّب تب پبیبى ضْزیَر هبُ
اختصبظ هی یبثذ .ثِ عجبرت دیگز هزثی 4 :عٌَاى ،استبدیبر 6 :عٌَاى ،داًطیبر 8 :عٌَاى ،استبد 10 :عٌَاى.

گرنت پژوهشی مختص مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیس
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شرایظ احراز

ایي گزاًت ثِ ّز عضَ ّیبت علوی وِ لصذ اًجبم هغبلعبت هزٍر سیستوبتیه ٍ هتبآًبلیش دارد ،تعلك هی گیزد.

خصوصیات گرانت

تب سمف  10/000/000ریبل

نحوه اقذام

ارائِ پزٍپَسال ثِ ضَرای پضٍّطی ٍ وویتِ اخالق داًطگبُ

شیوه نامه

هصَثِ ضَرای پضٍّطی داًطگبُ
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گرنت ارتباط با صنعت

شرایظ احراز

ایي گزاًت ثِ ّز عضَ ّیبت علوی وِ لصذ اًجبم هغبلعبت هزتجظ ثب صٌعت دارد ،تعلك هی گیزد.

خصوصیات گرانت

در هَرد عزح ّبی تحمیمبتی سْن آٍرًذُ  0-10درصذ
در هَرد خذهبت هطبٍرُ ای ٍ آهَسضی سْن آٍرًذُ  0-10درصذ

نحوه اقذام

ارائِ پزٍپَسال ثِ ضَرای پضٍّطی ٍ وویتِ اخالق داًطگبُ

شیوه نامه

هصَثِ ضَرای پضٍّطی داًطگبُ

گرنت نوآوری ،اکتشاف و بومی سازی فناوری (اعطایی از صنذوق فناوری ریاست جمهوری)

شرایظ احراز

ایي گزاًت ثِ ّز عضَ ّیبت علوی وِ دارای عزح تحمیمبتی ثب هَضَع اًتخبثی اس اٍلَیت ّبی پضٍّطی صٌذٍق
فٌبٍری ریبست جوَْری ثبضذ ،تعلك هی گیزد.

خصوصیات گرانت

تب سمف  100/000/000ریبل

نحوه اقذام

ارائِ پزٍپَسال ثِ ضَرای پضٍّطی ٍ وویتِ اخالق داًطگبُ

شیوه نامه

اثالغی اس هعبًٍت فٌبٍری ریبست جوَْری

گرنت پژوهشی عمومی اعضای هیات علمی

شرایظ احراز

ایي گزاًت ثِ ّز عضَ ّیبت علوی هتمبضی ثب ارائِ پزٍپَسال عزح تحمیمبتی تعلك هی گیزد.

خصوصیات گرانت

ثِ ّز عضَ ّیبت علوی ثزای ثبر اٍل  7/000/000ریبل ٍ ثزای دفعبت ثعذی  10/000/000ریبل تعلك هی گیزد.
سمف پزداخت ثزای ّز ًفز  10/000/000ریبل

نحوه اقذام

ارائِ پزٍپَسال ثِ ضَرای پضٍّطی ٍ وویتِ اخالق داًطگبُ

شیوه نامه

هصَثِ ضَرای پضٍّطی داًطگبُ

گرنت پژوهشی ویژه استادیاران جوان (اعطایی از وزارت بهذاشت)

شرایظ احراز

ایي گزاًت ثِ ّز عضَ ّیبت علوی هتمبضی ثب سي ووتز اس  40سبل ثب ارائِ پزٍپَسال عزح تحمیمبتی تعلك هی گیزد.

خصوصیات گرانت

تب سمف  100/000/000ریبل

نحوه اقذام

ارائِ پزٍپَسال ثِ ضَرای پضٍّطی ٍ وویتِ اخالق داًطگبُ

شیوه نامه

اثالغی اس ٍسارت ثْذاضت

گرنت پژوهشی ویژه نویسنذگان مقاالت  01درصذ برتر

شرایظ احراز

ایي گزاًت ثِ ّز عضَ ّیبت علوی ًَیسٌذُ همبالت  10درصذ ثزتز تعلك هی گیزد.

خصوصیات گرانت

تب سمف  80/000/000ریبل

نحوه اقذام

ارائِ پزٍپَسال ثِ ضَرای پضٍّطی ٍ وویتِ اخالق داًطگبُ

شیوه نامه

هصَثِ ضَرای پضٍّطی داًطگبُ

شیىه نامه اختصاصی اعطای گرانت تحقیقاتی
معاونت تحقیقات و فن آوری
دانشگاه علىم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اراك
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