شماره:

تاریخ:

آئین نامه پژوهشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه
آئین نامه شورای پژوهشی در مورخهی  9311/8/02با حضور رئیس محترم دانشکده علوم پزشکی مراغه جناب آقای
دکتر تنومند  ،معاون محترم پژوهشی جناب آقای دکتر سلیمانی و مدیر محترم پژوهشی جناب آقای دکتر حسین زادگان
و اعضای محترم شورای پژوهشی دانشکده مورد بازنگری قرار گرفته و به شرح ذیل در  03بند به تصویب رسید و از
تاریخ ( 9311/7/92اول اکتبر  )0202قابلیت اجرایی دارد.
گرنت تشویقی چاپ مقاالت
 -9محاسبه گرنت براساس فرمولهای اعطای گرنت بابت چاپ مقاالت که هر سال به تایید شورای پژوهشی می
رسد ،خواهد بود.
 -0استفاده از این گرنت محدودیت زمانی ندارد.
 -3این گرنت برای موارد ذیل قابلیت کاربرد دارد:
الف) ارائه پروپوزال تحقیقاتی با حداقل پنج میلیون تومان هزینه طرح .برای تسویه این طرحها کسب حداقل
نصف امتیاز مورد نیاز ذکر شده در آئین نامه ضروری است .این طرح بایستی به تصویب شورای پژوهشی و
کمیته اخالق رسیده باشد.
ب) پرداخت هزینه چاپ مقاالت در مجالت معتبر (صرفاً  )Q1همراه با ارائه مستندات واریز وجه به حساب مجله
(بدون سقف).
ج) شرکت در کنگرههای خارجی تخصصی به شرط ارائه مقاله (سخنرانی) .شرکت در کنگره میتواند یکبار در
سال باشد و به ازای هر همایش  922میلیون ریال قابل پرداخت است.
د) شرکت در کنگرهها و همایشهای داخل کشور (خارج از استان) :به شرط ارائه مقاله و مستندات ثبتنام32 ،
میلیون ریال به ازای هر همایش و یکبار بار در سال قابل پرداخت است .همایش مذکور نمیتواند همزمان از
حمایت مالی شرکت در کنگرههای داخلی مصوب در آئین نامه پژوهشی دانشکده استفاده کند.
ه) فرصتهای مطالعاتی در مراکز معتبر علمی و صنعتی داخل یا خارج از کشور به مدت  3-90ماه .ضروری
است پژوهشگر قبالً مجوز استفاده از فرصت مطالعاتی را از دانشکده اخذ کرده باشد.
و) با درخواست پژوهشگر و با موافقت شورای پژوهشی ،گرنت میتواند برای موارد دیگری نیز مورد استفاده قرار
گیرد.
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 -4نحوه تخصیص گرنت به همکاران مقاله :گرنت صرفاً به نفر اول یا نویسنده مسئول با افیلیشن مراغه تعلق
میگیرد .در صورتیکه هر دو نفر نویسنده اول و مسئول از دانشکده باشند ،گرنت بطور مساوی بین ایشان تقسیم
خواهد شد .در صورتیکه نفر اول و نویسنده مسئول افیلیشن مراغه نداشته باشند ،گرنت براساس آئین نامه
پژوهشی برای یک فرد (سایر همکاران) محاسبه میشود و به طور مساوی بین نویسندگان با آدرس علوم پزشکی
مراغه تقسیم خواهد شد.

نحوه محاسبه گرنت تشویقی چاپ مقاالت
 .1اعطای گرنت بابت چاپ مقاالت صرفاً به مقاالتی تعلق میگیرد که آدرس نویسنده (دانشکده علوم پزشکی مراغه،
مراغه ،ایران) یا ( )Maragheh University of Medical Sciences, Maragheh, Iranباشد.
 .2تعلق گرنت در چارچوب مصوبه کمیته ملی اخالق بوده و خارج از آن دستورالعمل هیچ گرنتی تعلق نخواهد گرفت.
 .3گرنت تشویقی برای چاپ مقاالت بر اساس فرمول زیر محاسبه میشود:
برای مقاالت تحقیقی اصیل که از بودجه پژوهشی دانشکده استفاده کردهاند ،مقاالت مروری و متاآنالیز:
)  (1 + IF × 0.2تشویقی پایه = گرنت
برای مقاالتی که از بودجه پژوهشی دانشکده استفاده نکردهاند (صرفاً شامل مقاالت تحقیقی اصیل):
)  (1 + IF × 0.5تشویقی پایه = گرنت
الزم به ذکر است گرنت مازاد (فرمول دوم) فقط به نویسندگان مسئول یا اول از دانشکده علوم پزشکی مراغه تعلق خواهد
گرفت .گرنت مذکور برای سایر نویسندگان ،معادل  72درصد مبلغ محاسبه شده برای نویسندگان اول یا مسئول با استفاده
از فرمول اولی خواهد بود.
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مبلغ پایه گرنت تشویقی چاپ مقاالت
الف) برای مقاالت با نمایه  ISIمبلغ حمایت پایه بیست و پنج میلیون ریال خواهد بود.
ب) برای مقاالت با نمایه  PubMed/Medlineمبلغ حمایت بیست میلیون ریال خواهد بود.
ج) برای مقاالت با نمایه  Scopusمبلغ حمایت هجده میلیون ریال خواهد بود.
د) برای مقاالت علمی-پژوهشی و مقاالت نمایه شده در Embase, Chemical Abstract, Biological

 Abstractو  ISCمبلغ حمایت هفت میلیون ریال خواهد بود.
ذ) به مقاالتی که  affiliationنویسنده آن مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشکده باشد ،به شرط مرتبط
بودن موضوع به گیاهان دارویی  %91مبلغ پایه ،گرنت مازاد تعلق میگیرد.
ر) به مقاالت مروری و تحقیقی اصیل که در مجالت  %01اول رشته ( )Q1به چاپ برسند ،معادل  %01مبلغ
پایه ،گرنت مازاد تعلق میگیرد.
ز) به مقاالت متاآنالیز معادل  %12مبلغ پایه ،گرنت مازاد تعلق میگیرد .این مقاالت از گرنت مازاد Q1

برخوردار نخواهند بود.
س) به مقاالت  Case reports ،Short communicationو  Letter to editorبه ترتیب  12 ،82و
 01درصد حمایت تعلق خواهد گرفت (بر مبنای فرمول اول در صفحه دوم آیین نامه).
ش) هر نویسنده حداکثر امکان دو بار دریافت گرنت بابت مقاالت  Letter to editorدر سال را دارد.
ص) اعطای گرنت به مقاالت زیر تعلق نخواهد گرفت:
 )9مقاالت چاپ شده در لیست مجالت نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت
 )0مقاالت GBD

 )3مقاالتی که در دیتابیس های بغیر از موارد فوق نمایه شده باشند (بندهای الف-د).
 .4برای دریافت گرنت در مورد مقاالت مستخرج از طرح های مصوب دانشکده ،استفاده از جمالت زیر در مقاله شرط
الزم است و در صورت عدم ثبت آن ،گرنت تعلق نخواهد گرفت:
در آثار فارسی:
از حمایت مالی دانشکده علوم پزشکی مراغه از این تحقیق در قالب طرح پژوهشی شماره  ......قدردانی میگردد.
در آثار التین:
The authors would like to acknowledge the financial support of Maragheh University of
Medical Sciences for this research under grant number ….
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طرح های تحقیقاتی
 .5حداکثرتعداد طرح های تحقیقاتی مصوب در حال اجرا که از حمایت مالی دانشکده استفاده میکنند برای هر یک از
اعضای هیئت علمی آموزشی  0طرح و برای اعضای هیئت علمی پژوهشی  4طرح خواهد بود .فرآیند تصویب طرحها
و ساز و کارهای مربوط به آن توسط معاونت پژوهشی اتخاذ میگردد.
 .6سقف تعداد طرح های دانشجویی مصوب در حال اجرا برای هر کدام از اعضای هیئت علمی دانشکده  0طرح خواهد
بود.
.7

تعهد چاپ مقاله برای طرح های آزمایشگاهی ( )Experimentalبه ازای هر ده میلیون ریال یک و نیم امتیاز و
برای سایر طرح ها دو و نیم امتیاز به ازای هر ده میلیون ریال خواهد بود.

 .8تسویه طرح فقط با امتیازات حاصل از مقاالت نمایه شده در  PubMed ،ISIو  Scopusصورت خواهد پذیرفت.
جمع امتیاز حاصل از مقاالت چاپ شده مستخرج از طرحهای تحقیقاتی مصوب ،مالک محاسبه جهت تسویه حساب
نهایی خواهد بود .همچنین مقاالتی برای تسویه طرح مورد قبول هستند که مجری طرح در آن نویسنده مسئول اول
یا نفر اول در لیست همکاران مقاله باشد .در غیر این صورت هزینه پرداختی به دانشکده عودت داده خواهد شد.
جزئیات قرارداد طرح مالک عمل در این خصوص خواهد بود.
 .9امتیازات مکتسبه بابت مقاالت نمایه شده در  PubMed ،ISIو  Scopusبه ترتیب  02 ،01و  91خواهد بود .همچنین
برای مجالت دارای ایمپکت فاکتور در  WOSبه ازای هر واحد  IFبه مقدار  1امتیاز به موارد قبلی اضافه خواهد شد.
 .11مطالعات متاآنالیز قابل ارائه به شکل طرح تحقیقاتی نبوده ولی از حمایت مازاد  %12مبلغ پایه برخوردار خواهند بود.
 .11تکمیل قرارداد تسویه طرحهای تحقیقاتی قبل از ارائه نامه اتمام طرح ،توسط درج در سامانه ترجمان دانش
) )http://news.research.ac.irبا تکمیل فرم موجود در سایت دانشکده علوم پزشکی مراغه (تحقیقات و
فناوری) و تایید در سامانه ترجمان دانش صورت خواهد پذیرفت (تسویه مقدور نخواهد شد تا زمانیکه در سامانه
ترجمان دانش ثبت گردد).
 .12در مورد طرحهای تحقیقاتی دانشجویی مقرر گردید طرحهای تا مبلغ  32میلیون ریال در شورای پژوهشی کمیته
تحقیقات دانشجویی به صورت مستقل مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و بررسی طرحهای با هزینه بیشتر از مبلغ
فوق الذکر توسط شورای پژوهشی دانشکده صورت پذیرد .روند داوری و تصویب این طرحها مطابق سایر طرحهای
پژوهشی دانشکده خواهد بود.
 .13ناظر جهت نظارت طرح های تحقیقاتی مصوب ،توسط اعضای محترم شورای پژوهشی انتخاب و روند نظارت طبق
وظایف ناظر انجام می گردد.
 .14در مورد تصویب طرح های تحقیقاتی دانش پژوهی مقرر گردید تا سقف  01میلیون ریال در شورای پژوهشی کمیته
دانش پژوهی مرکز مطالعات پزشکی به صورت مستقل مورد بررسی و تصویب قرار گیرد .و مواردی که مبلغ طرح
بیش از سقف باشد در شورای پژوهشی دانشکده مطرح شود.
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 .15سقف هزینه پرسنلی در طرحهای آزمایشگاهی نباید از  %32کل هزینه طرح تجاوز نماید .در سایر طرحها سقف هزینه
پرسنلی  %41هزینه کل طرح خواهد بود.
 .16سقف مبلغ طرح های مصوب دویست و پنجاه میلیون ریال است و در صورت نیاز به مبالغ باالتر ،طرح باید در هیات
رییسه دانشکده مطرح و مصوب گردد.
 .17افراد ماموریت آموزشی به خدمت دانشکده و بورسیه اجازه تصویب طرح و دریافت گرنت نخواهند داشت.
 .18زمان اجرای طرحهای تحقیقاتی اعضای محترم هیات علمی متعهد به خدمت ،بایستی با مدت زمان باقی مانده
تعهدشان متناسب باشد.
 .19حق الزحمه ناظر طرح تحقیقاتی  %9کل هزینه طرح بوده و به هزینه طرحها اضافه خواهد گردید.
 .21مجری طرح موظف به ارائه گزارش (هر شش ماه یکبار) به ناظر میباشد.
 .21حق التحقیق اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی به ازای هر ساعت به شرح زیر است( :مبالغ به ریال است)
غیر هیئت علمی

هیئت علمی
استاد

012222

دکتری تخصصی

912222

دانشیار

002222

استادیار

022222

کارشناس ارشد یا دکترای
عمومی
کارشناس

922222
82222

مربی

972222

کمتر از کارشناس

12222

کنگره و سمینارها
 .22در صورت پذیرش نهایی مقاله توسط کنگره بصورت پوستر یا سخنرانی ،مبلغ  1میلیون ریال به ازای همایشهای
داخل استان و  92میلیون ریال برای همایشهای خارج از استان قابل پرداخت میباشد.
تبصره  :9هر عضو هیات علمی میتواند یک بار در سال از این کمک هزینه و ماموریت با مزایا برخوردار شود .
تبصره  :0در جهت حمایت از دانشجویان ،نصف مبلغ فوق و صرفاً یک بار در سال و فقط برای مقاالت مستخرج از طرح
های مصوب اساتید دانشکده یا کمیته تحقیقات دانشجویی پرداخت خواهد شد .این هزینه میتواند شامل هزینه ایاب و
ذهاب (فقط هزینه بلیط قطار یا اتوبوس) ،اسکان و هزینه ثبت نام برای دانشجویان باشد.
 .23هر طرحی که با هزینه دانشکده علوم پزشکی مراغه انجام شده و منجر به اختراع ،اکتشاف یا پتنت شود که سودی
مادی از آن حاصل شود ،عواید آن بین مجری و دانشکده به میزان ( 12-12نصف) تقسیم خواهد شد.
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