
 قابل توجه اعضاي محترم هیأت علمی 

 خصوص اعتبار ویژه پژوهشی (گرنت)در ذکر نکات قابل

رفرایند تأیید فعالیت هاي پژوهشی و هزینه کرد گرنت ، عالوه بر مطالعه به منظور تسریع د است خواهشمند
 به موارد ذکرشده توجه فرمایید.آیین نامه اعتبار پژوهشی (گرنت)، 

 

  فعالیت :ثبت بخش اول : 

  مقاله در مجله 
 بارگذاري شده، ثبت گردد:موارد زیر باید مطابق با مقالۀ 

 عنوان مقاله (عنوان مقاله باید کامل ثبت گردد) .1

پس از ثبت عنوان مقاله، روي گزینه عناوین مشابه کلیک کرده تا مطمئن شوید این مقاله قبال ثبت 
 گردد.نشده باشد و از ثبت مقاله تکراري خودداري 

 ، صفحه شروع و پایان مقاله) Vol،Noمشخصات نشریه (عنوان نشریه، سال چاپ،  .2

ن ــهمچنیگردد. ثبت  رعایت ترتیببا  کلیه نویسندگاندر قسمت تعریف همکاران می بایست نام  .3
 مطابق با آنچه در مقاله چاپ شده، ثبت گردد.  نوع همکاري

چنانچه مقاله اي مشترك، توسط تعدادي از اعضا هیات علمی چاپ شده باشد و توسط یکی از نویسندگان  •
ثبت گردد، دیگر نیازي به ثبت مجدد توسط همکار دیگر نمی باشد و سیستم  بطور اتوماتیک آن فعالیت را 

یف ننده، در قسمت تعرثبت ک براي نویسندگان همکار ثبت خواهد کرد.  به همین دلیل الزامیست که شخصِ
 همکاران،  نام و نوع همکارخود را بطور دقیق ثبت نماید)

چنانچه مقاله اي از پایان نامه دانشجو مستخرج شده باشد باید در قسمت تعریف همکاران، گزینه  .4
 براي نام همان دانشجو فعال گردد.  فقطمستخرج از تز 

 .شودنشریه بررسی  Issnنمایه و حتماً  ،گرددچنانچه مقاله اي بعنوان نشریه جدید ثبت می  .5
به پذیرش مقاالت فقط مقاالت چاپ شده، حائز شرایط اخذ امتیاز می باشند و با توجه به اینکه  .6

 امتیازي تعلق نمی گیرد ، لطفا از ارسال مقاالت پذیرش شده خودداري فرمایید.

 اشند خودداري فرمایید.می ب Vol ،Noکه فاقد شماره صفحه،  DOIاز ارسال مقاالت داراي کد  .7

یکسال پس از چاپ مقاله می باشد(لطفا از ارسال مقاالت قدیمی خودداري  مهلت ارسال مقاالت نهایتاً .8
 ).فرمایید

  



 : مقاله در همایش     
 یپژوهش فعالیت کامل مشخصات ثبت و ارسالی مدارك تصویر وضوح به نسبت است خواهشمند

   .فرمایید دقت...)و مقاله دقیق و املک عنوان و همایش کامل نام از اعم(اطالعات تکمیل صفحه در
 

 همایش برگزار کنندهتایید اعتبار   -1

 الزامی است.توسط یکی از نویسندگان مقاله )  ( ارائه مقالهحضور و گواهی ارسال  -2
(پذیرش قطعی و ... . باشد "چاپ شده"، ارائه شده مقالۀدر فرم تکمیل اطالعات همایش، وضعیت  -3

    قابل قبول نمی باشد.)
 
 

 : کتاب 
 ارسال الکترونیکی مدارك زیر الزامی است :، در زمینه ثبت مشخصات کتاب منتشره

 شابک و ...) درج (  شناسنامه کتاب -1

  فهرست کامل کتاب -2
 طرح جلد  -3

  وابستگی سازمانی مولف/مولفین درج -4
  و رعایت ترتیب آنها در بخش مربوطهو وابستگی سازمانی ایشان نام همکاران ذکر  -5
  چاپ اول بودن -6
فرم تکمیل اطالعات  در دانشگاه گزینهباشد،  "دانشگاه خوارزمی"،درصورتی که ناشرفقط  ناشر : -7

 انتخاب گردد، در غیر اینصورت متناسب با نام ناشر، سایر گزینه هاي موجود به کار گرفته شود.

 

 

 

 

 

 

 



  دانشگاهی درون طرح هاي پژوهشی: 
 

 مراحل انجام طرح پژوهشی به شرح زیر می باشد:
 
o کده،دانش پژوهشی ورايسپس در ش و و تایید ارزیابی گروه، پژوهشی شوراي در باید پیشنهادي طرح 

 .گردد تصویب
o اساس بر باید واحدها در پژوهشی طرحهاي ارزیابی( طرح داور عنوانه ب اساتید از نفر دو انتخاب 

 )شود انجام داوري
o شوراي در و ارسال پژوهش و فناوري معاونت حوزه بهضمیمه  مدارك کلیه همراه به پیشنهادي طرح 

 .شود تصویب دانشگاه، پژوهشی
o سالیک دانشگاه مصوبات مطابق قرارداد اجراي مهلت. بود خواهد قرارداد عقد تاریخ از طرح آغاز زمان 

 .است بالمانع دیگر یکسال تا قرارداد تمدید طرفین رضایت با که باشدمی
o پرداخت طرح مجري به پرداخت پیش عنوان به طرح، قرارداد مبلغ کل از %40 قرارداد عقد از پس 

 )ستا الزامی مبلغ واریز جهت گرنت کرد هزینه فرم ارائه. (شود می
o علوم وزارت( علمی معتبر مجالت در شده پذیرفته مقالۀ یک ارائه به منوط نهایی حساب تسویه/ 

 مالی حمایت ذکر با قرارداد اجراي از حاصل (Scopus /ISI /JCR /حوزوي علمی/ بهداشت وزارت
 فرم همراه مقاله پذیرش نامه/مقاله همراه به تسویه درخواست. باشد می قدردانی بخش در کارفرما
 )است. الزامی مبلغ واریز جهت گرنت کرد هزینه فرم ارائه. (گردد ارسال دانشکده تائید با گرنت

o بازپرداخت به موظف ننماید ارائه را طرح از شده مستخرج مقاله شده، تعیین زمان در مجري چنانچه 
 .باشد می دانشگاه به پرداخت پیش مبلغ

o باشد دانشگاهی درون پژوهشی طرح دوحداکثر  مجري تواند می سالهر در علمی هیئت عضو هر. 
o رددگ می تعیین علمی هیات عضو گرنت موجودي براساس و تومان میلیون سه قراردادها مبلغ سقف. 

  داخلی طرح قرارداد تنظیم جهت نیاز مورد مدارك

  )فرم صفحه انتهاي در گروه شوراي و دانشکده امضاي با( پژوهشی طرح زالوپروپ فرم ارائه -1
   طرح) داوري(ارزیابی فرم دو ارائه -2
  دانشکده و گروه درپژوهشی  طرح تصویب صورتجلسه ارائه -3
 )داخلی طرح به مربوط تکمیل جدول( کردگرنت هزینه فرم ارائه -4
 رائه فرم عامل مالی گرنتا -5

 



   فاکتور ارائه کرد و هزینه:  دوم بخش

  

 در این بخش ارسال فیزیکی مدارك زیر الزامی می باشد:           

 فرم خوداظهاري تکمیل شده (متناسب با شرایط درج شده در قرارداد) -1

 ( متناسب با نوع هزینه کرد، فرم مربوطه تکمیل گردد.) فرم هزینه کرد -2

 فرم درخواست خریدکاال و صورتجلسه خرید کاال -3

 فاکتورهاي معتبر به نام دانشگاه یا عضو هیأت علمی ( فاکتور با نام دانشجو، قابل پذیرش نمی باشد)  -4

 ،کافی است.مقاله چاپ شدهصفحه اول جهت دریافت هزینه چاپ مقاله درمجالت معتبر، فقط ارائه  -5

جهت دریافت هزینه شرکت در همــایش ها، (مشروط به تایید اعتبار برگزار کننده همایش )، ارسال  -6
 گواهی ارائه مقاله در همایش، ضروري است.

 مجالت در شده پذیرفته مقالۀ یک ارائه به منوط طرح پژوهشی درون دانشگاهی، نهایی حساب تسویه -7
 اجراي از حاصل (Scopus /ISI /JCR /حوزوي علمی/ بهداشت وزارت/ علوم وزارت( علمی معتبر

 /مقاله همراه به طرح تسویه درخواست. باشد می قدردانی بخش در کارفرما مالی حمایت ذکر با قرارداد
 مبلغ واریز جهت گرنت کرد هزینه فرم ارائه. (گردد ارسال ،دانشکده تائیدپس از   ،مقاله پذیرش نامۀ

 )است. الزامی

 فرمهاي هزینه کرد، عامل مالی، درخواست خرید کاالوخدمات و ...)                 ( فرم ها ي مورد نیاز جهت دریافت هزینه ها کلیه *

  در دانشگاه، لینک معاونت پژوهش و فناوري درسایت پژوهشـی (آیین نامۀ گرنت و...) ، و آیین نامه هاي      

 دسترس می باشند.        

   ه خریدکاال) مطابق با فاکتور هاي ال (درخواست خریدکاال و صورتجلسدر کلیه هزینــه کردها، تکمیل فرم هاي کا *

 ارائه شده، ضروري می باشد .     

 

و به منظور مشــاهده  1362اعضاي محترم هیأت علمی جهت مشاهده و پیگیري پاداش مقاالت خود ، گزارش  *

 در سامانه گلستان را مالحظه نمایند.  712امتیازبندي شده خود، گزارش فعالیت هاي پژوهشی 

 



    هاي خارجی کنفرانس 

  
به منظور دریافت هزینه هاي مربوط به شرکت در کنفرانس هاي خارجی ارائه فیزیکی مدارك زیر 

 الزامی است.
 کپی حکم مأموریت  -1

 کپی گواهی شرکت در همایش  -2

 گزارش سفر  -3

 ارائه بلیط  -4

 ارائه هزینه هاي مربوط به ثبت نام، ویزا و بیمه   -5

 جدول مربوط به کنفرانس ها)(  گرنتتکمیل فرم هزینه کرد  -6

.............................................................................................................................. 
     کنفرانس هاي داخلی 

   اهی حضور و ارائه مقاله ارسال گوجهت دریافت هزینه هاي مربوط به شرکت در همایش داخلی،                    

 الزامی می باشد. ردکبا سایر مدارك هزینه همراه                    

 
    : گردآوري اطالعات و بر مورد تاییدــمقاله در مجالت معت شامل چاپ خدمات پژوهشی ،          

 هریک تا سقف تعیین شده تحلیل داده ها و ...        

الزامی  مقاله چاپ شده، ارائه صفحه اول  در مجالت معتبر به منظور دریافت هزینه چاپ مقاله -1
 پرداخت هزینه چاپ مقاله که دانشجو نویسنده مسئول آن باشد امکان پذیر نیست.  می باشد .

 

 توضیح :                   

 داده و یا تغییر وضعیت  ،اثر استفاده اموالی هستندکه بر ،98نت گر اقالم مصرفی، اشاره شده در قرارداد               

 در هر وب هیأت وزیران ـــب معامالت کوچک مصرصد نصاد 5/1ادل ـمعهر قلم آن، روند و می ازبین                

 .)ریال می باشد 3,750,000این مبلغ براي هر قلم کاالي مصرفی، ، 97( در سالسال می باشد               


