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داًشگاُعلَمپسشىیگٌابادواروٌاىٍپژٍّشی(،)آهَزشیعلویّیأتًاهِشروتاعضایشیَُ

ّایداخلیٍخارجیدرّوایش

 

تِ زیتا ی   تِ هٌظَز  ًاهِ ؾیَُایي        ِ  ّواٌّگی دز هیصاى پسداخت  یازًا ػلوتی خْت  وضتَز دز     ّیتت  اػضتا   کازکٌتاى ٍ  ّتا    دزخَاغت   تت

غتانًِ ٍ   ءاغاظ هَازد دازا  اهتیاش )ازتقتا  ٍ تسکؿَز  ٍ داخلّا  ػلوی خازج  ؾسک  دز ّوایؽ ًاهِ ؾیَُتس اغاظ ّا  داخلی ٍ خازخی  ّوایؽ

ؿگاُ هَزد تصَیة قساز گسفتِ اغ . ػلوی ٍ ًیص زتثِ ّیت هستثِ ػلوی ٍ دزصد ؾٌاٍز توام ٍقتی( تسا  اػضا    تٌد  پطٍّؿی دًا

 

 ّتا  ػلوتی تتا ازایتِ هقا تِ       ییّتا ٍ گسدّوتا   ّا، غتووَشیَم، غتویٌازّا ٍ کٌاتساًع    ّا، ّوایؽ گسُتِ کلیِ کٌ ًاهِ اش ایي پع ؾیَُدز ایي 

 گسدد. اعالق هی« ّوایؽ»

 

ٌوا  ازشؾیاتی فؼا ی  3-1تِ اغتٌاد تٌد :1هادُ ؿگاُ زّا ؿکدُ ّا  پطٍّؿی دًا ، دزهتاًی کؿتَز دز   ّا  ػلَم پصؾکی ٍ ختدها  تْداؾتتی    ّا ٍ دًا

ع ـ ازائِ هقا ِ دز ّوایؽدز خصَ 1397غال  ِ  تٌْتا  ،ّا ّا ٍ کٌاسًا ٍ  Scopus ، ٍproceedingًوایتِ ؾتدُ دز پایگتاُ     Conference paper تت

Abstract meeting  ًُوایِ ؾدُ دز پایگاISI/web of Science ؿگاُ اش ، گیسد اهتیاش تؼلق هی ایتي تٌتد    هؿوَلکِ  ّایی ّوایؽتس ایي اغاظ دًا

   ًواید. ووای  ها ی هی هًِا ؾیَُعثق ایي  ،ؾًَد

ؿگاُ ٍ تا هَافق  هؼاًٍ  هستَعِ تالهاًغ اغ . داف دًا    ؾسک  ػضَ ّیا  ػلوی ٍ کازکٌاى دز صَز  هَافق  هدیساى تاندغتی ٍ دز زاغتا  ّا

د دز هد  یک هیػضَ ّیت  ػلویّس -1تبصرُ بیا َرییتحىینهاهبیاّایداخلییّوایشغال وداکثس هتقاضی دٍ ًَت  ؾسک  دز  تًَا

دٍىبی ّایخارجی(بادریافتحىنهاهَرییتّایخارجی)هطابكآییيًاهِشروتدرّوایشّوایشٍ ًیص یک ًَت  دز  العادُفَق

د هی ػضَ ّیا  ػلوی پطٍّؿیتاؾد.  العادُفَق     تساتس ػضَ ّیا  ػلوی آهَشؾی دز ّوایؽ ّا ؾسک  ًواید.   2تِ هیصاى  تًَا

ّیتا  ػلوتی تتِ تثتادل اعالػتا  تتا ّوتایتاى          ِ هٌظَز تؿَیق ٍ تسغیة اػضاًثاؾد ت 1یؽ هؿوَل هادُ کِ ّوا دز صَزتی -2تبصرُ

   گیسد. ّا  داخلی ٍ خازخی تِ فسد تؼلق هی ا ؼادُ خْ  ؾسک  دز ّوایؽ فَق دٍىتیک ًَت  هاهَزی   ،داًؿگاّی خَد

ٍ اغتاد تا زاتغتِ اغتتاداهی هاتلتع اػتن اش عتسح       تادیاز، داًؿیازػلوی )دز کلیِ غغَح ػلوی اػن اش هستی، اغ ّیت کلیِ اػضا   :2هادُ

 تَاًٌد اغتاادُ ًوایٌد.   هی ًاهِ ؾیَُایي  اش تػْیال  ٍ کازکٌاى (، قسازداد ، پیواًی، زغوی آشهایؿی ٍ زغوی قغؼی Kضسیة 

تساتتس اش تػتْیال  هتادُ یتک      ثِ تِ هیصاى دٍکػة زتتا غِ غال تؼد اش )زتثِ ّا  اٍل تا غَم( تسگصیدگاى خؿٌَازُ تحقیقاتی زاش   -2-1

   گسدًد. هٌد هی تْسُ

تتدٍى  ٍ داٍز    ّتا  ػلوتی   ّا  ػلوی ٍ کویتِ یػِ ّوایؽ، اػضا  پاًلئز ّیت یا  ازائِ غاٌساًی تِ ػٌَاى غاٌساى کلید  هدػَ -2-2

  .پریس اغ  ا ؼادُ اهکاى ازائِ هقا ِ تا هاهَزی  تا فَق

ِ  ؾتیَُ ًؿػتِ داًؿگاُ تِ ػٌَاى غاٌساى هدػَ ٍ یا ازایِ دٌّتدُ هقا تِ غتا یاًِ یکثتاز اش تػتْیال  ایتي       ػلوی تاش ّیت اػضا   -2-3  ًاهت

 هٌد خَاٌّد ؾد.   تْسُ

 اغتاادُ ًکسدُ تاؾٌد. هتؼْد خَاٌّد تَد کِ خْ  ازائِ هقا ِ هستَعِ اش غایس تػْیال  دٍ تی ًاهِ ؾیَُهؿوَ یي ایي  -2-4
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هماالتارائِشدُدرّوایشّایویفیشاخص-3هادُ

ّا ٍ هساکص  داًؿگاُّا  هصَب  ًاهِ یا پایاىتاید اغتاساج ؾدُ اش یک عسح تحقیقاتی  (Originalّا  اصیل پطٍّؿی ) هقا ِ -3-1

 ٍ ػضَ هتقاضی تس اغاظ هػتٌدا  دز آى هؿازک  داؾتِ ٍ ؾسایظ ًَیػٌدگی زا داؾتِ تاؾد. تاؾدکؿَز تحقیقاتی 

گٌاتاد، داًؿگاُ ػلَم پصؾکی  آدرسفارسی:]اٍل فسد هتقاضی تاید تِ ًام داًؿگاُ ػلَم پصؾکی گٌاتاد (Affiliation)آدزظ-3-2

  تاؾد. [.Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran آدرساًگلیسی:] [گٌاتاد، ایساى.

یگس اًدام ؾدُ تاؾد ًام داًؿگاُ ػلَم پصؾکی گٌاتاد تِ ّا یا هَغػا  د صَز  هؿتسک تا داًؿگاُِ کِ هقا ِ ت دز صَزتی -3-3

 ػٌَاى افیلیؿي اٍل فسد هتقاضی ضسٍز  اغ .

خْ  کِ دز هدال  داخلی ٍ خازخی تِ چاج زغیدُ اًد تِ خص دز هَزد غاٌساًاى هدػَ  ّوایؽازائِ هقانتی کِ قثل اش تازیخ  -3-4

 هداش ًاَاّد تَد.  ،اًد دػَ  ؾدُ ّوایؽغاٌساًی یک هَضَع ػلوی تِ یک 

 د.ٌازائِ ًؿدُ تاؾ یّوایؿتػْیال  صسفاً تِ هقانتی تؼلق خَاّد گسف  کِ قثال دز ّیچ  -3-5

 )ًَیػٌدُ تا غْن تیؿتس( دز ّوایؽ تؼلق خَاّد گسف . هقا ِ دٌّدُ ازائِاى گًَیػٌد شیکی اتِ تػْیال  صسفاً  -3-6

 
ّایخارجیّوایششروتدردستَرالعول-4هادُ

ووای  خَاٌّد  غایس کؿَزّا دزّا ٍ ازائِ هقا ِ  ّوایؽػلوی داًؿگاُ تِ هٌظَز ؾسک  دز  ّیت ًاهِ اش اػضا   ؾیَُایي  -4-1

 تدص کؿَزّایی کِ تَغظ ٍشاز  اهَز خازخِ ٍ یا غایس هساخغ قاًًَی غاس ایساًیاى زا تِ آى غیس هداش اػالم کسدُ تاؾٌد. ،ًوَد

 اغ :  شیسهداهغ خازخی تس اغاظ هیصاى اهتیاش کػة ؾدُ تِ ؾسح  هَافق  تا وضَز دز -4-2

  .اُ(گکاز گصازکٌٌدُا تسی) ٍ کلید   هدػَ غاٌساى صَز  تِ خاهغ غاٌساًی ازائِ -

 .ایٌدکع ؾدُ تاؾد Proceeding تِ صَز   Scopusیا   ISIدز  کِ یا پَغتس غاٌساًی صَز  تِ هقا ِ ازائِ -

  .ایٌدکع ؾدُ تاؾدAbstract Meeting تِ صَز   Scopusیا   ISIدز  کِ یا پَغتس ٌساًیغا صَز  تِ هقا ِ ازائِ -

ؾسک  دز  خْ  غرا( ،، اغکاىزف  ٍ تسگؿ  تلیظ ،ثث  ًام )ؾاهل ّصیٌِ ػلوی ّیت   اػضاتسا  دز ًظس گسفتِ ؾدُ یٌِ صکوک ّ -4-3

  .خَاّد تَد 1خدٍل تِ ؾسح  ّوایؽ خازخی 
 

  ّا  خازخی دز ّوایؽ ًظس گسفتِ ؾدُ خْ  ؾسک  اػضا  ّیت  ػلویدز کوک ّصیٌِ .1جدٍل

 22500000 کؿَزّا  ّوػایِ، وَشُ خلیح فازظ ٍ ٌّد

 30000000 کؿَزّا  ازٍپایی، آغیا  هیاًِ، ها ص ، تایلٌد ٍ ؾوال آفسیقا

 37500000 هسیکاآکؿَزّا  ؾسق دٍز، ضاپي، چیي، تایَاى ٍ کؿَزّا  ؾوال 

 52500000 ا  خٌَتی ٍ آفسیقا  هسکص  ٍ خٌَتی ٍ اقیاًَغیِکؿَزّا  آهسیک

 تاؾٌد. یه یالهثا غ تِ ز*

 

 پسداخ  خَاّد ؾد. هتقاضی ػضَ ّیا  ػلوی تِکوک ّصیٌِ ؾسک  دز ّوایؽ  -4-4
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ؾتًَد تتا تصتوین ؾتَزا       گصاز هی( تسWebinarصَز  غیسوضَز  )ِ ا وللی کِ ت ّا  تیي ّا  ثث  ًام دز کٌاساًع پسداخ  ّصیٌِ -4-5

 تاؾد.   پطٍّؿی داًؿگاُ هی

 تاؾد. کٌٌدُ هی تس ػْدُ فسد ؾسک  تسگصاز ؾًَدُ دز عی ّوایؽ ّا  آهَشؾی ّا  ؾسک  دز کازگاُ پسداخ  ّصیٌِ-4-6

 

ّایداخلیّوایششروتدردستَرالعول-5هادُ

غرا، ثث  ًام( تسا  ؾسک  دز ّوایؽ  ،)ؾاهل ّصیٌِ تلیظ، اغکاى ویػل ّیت دز ًظس گسفتِ ؾدُ خْ  ؾسک  اػضا   یٌِصکوک ّ -5-1

ّتس  کٌٌدُ دز  قاتل ذکس اغ  کل هدوَع پسداختی )ّصیٌِ ثث  ًام تؼالٍُ کوک ّصیٌِ غاس( تِ ؾسک  خَاّد تَد. 2تِ ؾسح خدٍل  داخلی

 تَهاى ًاَاّد تَد.   هیلیَى 1 ّوایؽ تیؽ اش

 ّا  داخلی دز ّوایؽ ْ  ؾسک  اػضا  ّیت  ػلویدز ًظس گسفتِ ؾدُ خ کوک ّصیٌِ.2جدٍل

  3000000تاّسیٌِثبتًامدرّوایشووه



ووهّسیٌِسفر

هیساىحوایتهالی فاصلِتاشْرگٌاباد

 3000000تا  کیلَهتس 300کوتس اش 

 5000000تا  کیلَهتس 800تا  300اش 

 8000000تا  کیلَهتس 1200تا  800 شا

 10000000تا    تسکیلَه 1200تیؽ اش 

 ِد.ٌهی تاؾ زیالهثا غ ت 

 هتقاضی پسداخ  خَاّد ؾد.ٍ کازکٌاى کوک ّصیٌِ ؾسک  دز ّوایؽ تِ ػضَ ّیا  ػلوی  -5-2

ا ؼادُ صتادز خَاّتد ؾتد ٍ کلیتِ      ّا تا ازائِ هقا ِ دز عَل یک غال هداش ٍ فقظ هتهَزی  تدٍى فَق ؾسک  تیؽ اش دٍ تاز دز ّوایؽ -5-3

  ْدُ هتقاضی خَاّد تَد.ّا تِ ػ ّصیٌِ

ؾتًَد تتا تصتوین ؾتَزا       ( تسگصاز هیWebinarصَز  غیسوضَز  )ِ ا وللی کِ ت ّا  تیي ّا  ثث  ًام دز کٌاساًع پسداخ  ّصیٌِ -5-4

  پسداخ  ؾَد.پطٍّؿی داًؿگاُ 

 تاؾد. ٌٌدُ هیک تس ػْدُ فسد ؾسک  تسگصاز ؾًَدُ دز عی ّوایؽ ّا  آهَشؾی ّا  ؾسک  دز کازگاُ پسداخ  ّصیٌِ-5-5

 دریافتتسْیالتهراحلاجرایی-6هادُ

زٍش ٍ  7 )ّوتایؽ داخلتی   دزخَاغ  خَد ّوساُ تا فسم ثث  ًام دز ّوتایؽ ٍ پتریسؼ هقا تِ زا تتِ هؼاًٍت  پطٍّؿتی       تایدهتقاضی  -6-1

 ازائِ کٌد.   (قثل اش ّوایؽ زٍش کاز  30ّوایؽ خازخی 

 هقدٍز ًاَاّد تَد.  ًاهِ ؾیَُتستیة اثس دادُ ًاَاّد ؾد ٍ اغتاادُ اش تػْیال  ایي  وایؽّّا  ٍاصلِ پع اش تسگصاز   تِ دزخَاغ  -6-2

 ّا  داخلی داًؿگاُ خَاّد تَد. ّا  اتالغی ٍشاز  هتثَع ٍ غیاغ  ًاهِ ووای  اش افساد هتقاضی عثق آییي -6-3
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 ضَاتظ تالهاًغ اغ . ػلوی عثق  ّیت تَغظ اػضا  هحتسم  ّوایؽدزخَاغ  هسخصی قثل ٍ یا تؼد اش  -6-4

  خَاّد تَد. 3خدٍل  اغاظّا  خازخی ٍ داخلی تس  تسا  ّوایؽ ا ؼادُ تدٍى فَقعَل دٍزُ هتهَزی   -6-5

 

ّا  خازخی ٍ داخلی ّوایؽؾسک  دز تسا   ػضَ ّیا  ػلوی ا ؼادُ تدٍى فَق عَل دٍزُ هتهَزی  .3جدٍل

 

 

خارجیّوایش

 ّا  ّوایؽ  زٍش تؼالٍُ تؼداد زٍش 2  ٌّدکؿَزّا  ّوػایِ، وَشُ خلیح فازظ ٍ 

 (زٍش تؼد اش ّوایؽ 1زٍش قثل ٍ  1)

کؿَزّا  ازٍپایی، آغیا  هیاًِ، ها ص ، تایلٌد ٍ 

 ؾوال آفسیقا

  ّا  ّوایؽ زٍش تؼالٍُ تؼداد زٍش 2

(زٍش تؼد اش ّوایؽ 1زٍش قثل ٍ  1)

کؿَزّا  ؾسق دٍز، ضاپي، چیي، تایَاى ٍ 

 هسیکاآکؿَزّا  ؾوال 

 ّا  ّوایؽ  زٍش تؼالٍُ تؼداد زٍش 4

(زٍش تؼد اش ّوایؽ 2زٍش قثل ٍ  2)

کؿَزّا  آهسیکا  خٌَتی ٍ آفسیقا  هسکص  ٍ 

 خٌَتی ٍ اقیاًَغیِ

 ّا  ّوایؽ  زٍش تؼالٍُ تؼداد زٍش 4

(زٍش تؼد اش ّوایؽ 2زٍش قثل ٍ  2)

 ّا  ّوایؽ  زٍش تؼالٍُ تؼداد زٍش 2ّاّوِاستاىّوایشداخلی

(زٍش تؼد اش ّوایؽ 1ش قثل ٍ زٍ 1)



 

ِب5/6/1331ٍهَرخبِتصَیبشَرایپژٍّشیداًشگاُ03/04/1331تْیٍِدرهَرخبٌد24ٍتبصرُ2،هادُ6ایيآییيًاهِدر

باشد.الزماالجراهیتاریخایيرسیدُوِازتصَیبشَرایداًشگاُ
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ٍخارجیدرّوایشداخلیعلویاعضاّیاتشروتجْتهدارنهَردًیاز



لبلازشروتدرّوایشداخلی

 هَافق  هؼاٍى هستَعًِاهِ  -1

تکویل فسم ؾسک  دز ّوایؽ داخلی هَخَد دز غای  هؼاًٍ  تحقیقا   -2

 (.ک فسمٌ یفٌاٍز  )ٍ 

فسد هتقاضی کوی هػتٌدا  هستَط  تِ پریسؼ هقا ِ )پریسؼ تاید تِ ًام  -3

، ًام ّوایؽ ٍ تازیخ تسگصاز  آى تاؾد(.ّوساُ تا خالصِ هقا ِ



پسازبازگشتازّوایشداخلی

 کوی گَاّی ؾسک  ٍ ازایِ هقا ِ دز ّوایؽ.  -1

 کوی خالصِ هقا ِ چاج ؾدُ دز کتاتچِ خالصِ هقان . -2

 فسم تکویل ؾدُ هاصَـ ؾسک  کٌٌدگاى دز ّوایؽ داخلی. -3

 تسگ هاهَزی . -4

 خ .  اصل فیؽ ثث  ًام ٍ اغکاى دز صَز  پسدا -5

فسم تکویل ؾدُ گصازؼ ؾسک  دز ّوایؽ.  -6



لبلازشروتدرّوایشخارجی

تکویل فسم ؾسک  دز ّوایؽ خازخی هَخَد دز غای  هؼاًٍ  تحقیقا   -1

 (. یٌک فسم)ٍ فٌاٍز  

کوی هػتٌدا  هستَط  تِ پریسؼ هقا ِ ) پریسؼ تاید تِ ًام فسد هتقاضی  -2

ایؽ ٍ تازیخ تسگصاز  آى ّوساُ تا خالصِ هقا ِ پریسفتِ ؾدُ، ًام ّو

تاؾد(.



پسازبازگشتازّوایشخارجاز

وشَر

 کوی گَاّی ؾسک  ٍ ازایِ هقا ِ دز ّوایؽ.  -1

 کوی خالصِ هقا ِ چاج ؾدُ دز کتاتچِ خالصِ هقان . -2

 فسم تکویل ؾدُ هاصَـ ؾسک  کٌٌدگاى دز ّوایؽ خازج اش کؿَز. -3

 .تسگ هاهَزی  -4

 اصل فیؽ ثث  ًام.  -5

 گصازؼ ؾسک  دز ّوایؽ. فسم تکویل ؾدُ  -6

 نؾِ تلیظ.  -7

کوی گرزًاهِ تا هْس ٍزٍد ٍ خسٍج. -8






