
 1400سال دانشجویی در شرایط قرارداد طرح تحقیقاتی 

)لذا ارائه گواهی مقدور می باشد.  قبل ازفارغ التحصیلی تا و فقط با دانشجوی عضو کمیتهامکان انعقاد قرارداد طرح تحقیقاتی  .1

 اشتغال به تحصیل در زمان عقد قرارداد الزامی است(

دانشجو، نباید قبال توسط  ارسالی پروپوزالسامانه پژوهان ثبت کنند.  پروپوزال طرح تحقیقاتی خود را در بایددانشجویان  .2

و و یا در مراکز دیگر ثبت شده باشد های گذشته در کمیته  در سال جاری یا سال یا همکارانشاستاد راهنمای دانشجو 

 یا بعدا ثبت گردد.

به در انتخاب ایشان  درلذا  امضا کننده قرارداد طرح خواهد بود نیز (دانشگاهعضو هیئت علمی ) مجری دوم طرح .3

  .ودن استاد برای امضا توجه نماییددسترس ب

ذا شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی ل از طریق سامانه پژوهان پذیرفته خواهند شد.فقط پروپوزال طرح های دانشجویی  .4

 موجود در این سامانه معیار تماس ما با شما خواهد بود.

 ممنوع می باشد.به عنوان طرح تحقیقاتی در کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی  عنوان پایان نامه دانشجو یا بخشی از آنثبت  .5

باشد. لذا به دلیل مسئولیت علمی و اخالقی  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیای دانشجو باید استاد راهنم .6

  امضای تعهد نامه عقدقرارداد طرح توسط دانشجو و استاد راهنمای طرح الزامی است.انتشار نتایج تحقیق،  

در زمان عقد قرارداد از پرداخت خواهد شد. لذا دت قرارداد تا پایان م چاپ شده مقاله یک فقط درصورت ارائه طرح اعتبار مالی .7

  .تعهد گرفته می شوددر این خصوص دانشجو 

 دانشجو نفر اول و استاد راهنمای طرح، نویسنده طرف مکاتبهبرای تسویه حساب می بایست  مقاله منتج از طرحدر  .8

ولیت مسئ تحت هیچ عنوانی دانشجو نمی تواند مسئول مکاتبات باشد.. (ستیمسئول مشترک قابل قبول ن سندهینو)باشد

 ی دانشگاه میباشد.و فناور قاتیتحق تهیکمبررسی و پایش این امر به عهده سرپرست و دبیر 

مقام  1396دستورالعمل اخالق در انتشار آثار پژوهشی مصوب  1-1) موضوع ماده باید چهار شرط نویسندگی  کلیه نویسندگان .9

های نویسندگی نامشان در کر نام افرادی که بدون داشتن همه شرطرا داشته باشند. مسؤولیت اخالقی و حقوقی ذ عالی وزارت(

های نویسندگی نامشان از لیست نویسندگان حذف شده است با همه زمره نویسندگان مقاله آمده و یا با وجود داشتن شرط

 باشد.نویسندگان مقاله می



نشانی  دانشگاه به عنوان ییدانشجو یفناور و قاتیتحق یها تهیکم، باید آدرس سازمانی در مقاله منتج از طرح برای تسویه حساب .10

ضروری  . )مجددا تاکید میگردد تحت هیچ شرایطی دانشجو نمی تواند مسئول مکاتبات باشدباشد  دانشجو اصلی و اول

 در بخش تقدیر و تشکر به شماره طرح و حمایت مالی صورت گرفته اشاره گردد. است

 scopus, pubmed, web of scienceله ایندکس شده در سایت های دیدن افیلیشن کمیته، و تقدیر و تشکر در مقا .11

 مالک تسویه حساب با طرح شما خواهد بود.

 (تا قبل از عقد قرارداد کد را ارائه کنید )می توانید .داشته باشند IRCTطرح های کارآزمایی بالینی باید کد  .12

صدور "، معاون تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 6/2/96مورخ  700د//421بر اساس نامه شماره  .13

یه اخالقی برای پژوهش هایی که قبل از گرفتن تاییدیه کمیته اخالق انجام آنها شروع شده است، اعم از اینکه تایید

. لذا پژوهشگر دانشجویی و استاد راهنمای "پژوهش پایان یافته باشد و یا در حال انجام باشد؛ مطلقاً ممنوع است

حداقل  لذا به این دلیل باید ام یا پایان یافته نمی باشد.ایشان در این طرح متعهد می شوند که این طرح  در حال انج

تسویه حساب با مقاالتی  که زودتر از نیمی از مدت قرارداد طرح باید گذشته باشد تا مقاله پذیرفته یا چاپ شود. 

 ید.لذا  در انتخاب مدت قرارداد خود دقت نمای نیمی از مدت قرارداد پذیرفته یا چاپ شوند مقدور نخواهد بود.

 پروپوزال : ارسال براینکات قابل توجه  .14

 ( دانشجوهر پروپوزال یک مجری اصلی) ، یا به عبارتی مجری دوم )عضو هیات علمی دانشگاه( و  یک مجریفقط

  تعدادی همکار دارد. از ذکر بیش از یک نفر به عنوان مجری جداً خودداری فرمایید.

  هیچکدام انتخاب شود. نوع گرنتدر قسمت چکیده 

  حتماً تکمیل شود.  ضرورت اجراقسمت و  حخالصه طرقسمت تمام قسمت ها  به خصوص در قسمت چکیده 

 حتماً نوشته شود. گلیسیعنوان صحیح طرح به زبان ان 

  تمام پروپوزالهای دریافتی پس از بررسی اولیه برای داوری و سپس برای بررسی در کمیته اخالق ارسال خواهند شد. لذا

به سبک ونکور نوشته  امل و دارای رفرنسبررسی متون کباشد.  بیان مسئله کامل و دارای رفرنسدقت نمایید 

 برای داوراندولوژی به طور کامل، با جزییات و بدون ابهام متبخش شود. تعاریف و متغیرها و فرضیات ذکر شود. 

 .نوشته شود

 طرح تکمیل شود.  و مدت زمان هزینه هاخش ب 

  و یکبار به عنوان مرکز همکار ثبت گردد. به عنوان مرکز اصلی یکبار کمیته پژوهشی بخش دانشکده/ مرکز ،در 



 : مقاله باید دارای شرایط زیر باشد تا موجب پرداخت هزینه طرح شود .15

 قابل قبول مقاله برای تسویه حساب طرح در این صورت  قبل از تاریخ عقد قرارداد باشد. نبایدمقاله  یا پذیرش تاریخ چاپ

 نخواهد بود.

 تمام مقاالت و گزارش های  ی طرح نیست.. نیازی به تحویل گزارش نهایز طرح مورد قرارداد باشدمنتج ا باید مقاله(

 (داوری خواهند شددریافتی برای تسویه حساب 

 نویسنده مسئول مشترک قابل قبول نیست. .مجری دوم طرح حتماً باید نویسنده مسئول یا مکاتبه کننده باشد 

  موظفی پایان نامه نباشد. ، مقاله چاپ یا پذیرش شدهمقاله 

این مقاله منتج مبنی بر اینکه ذکر شود  متن مورد نظر کمیته در بخش تشکر و قدردانیباید در مقاله منتج از طرح مورد قرارداد  .16

شکی شهید بهشتی )به شماره ثبت از طرح تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پز

  دبیرخانه( بوده است.

میلیون ریال و بیست  صدیک بدون توجه به مقطع تحصیلی و نوع مقاله ای که ارائه خواهند داد،مبلغ قرارداد کلیه دانشجویان،  .17

ه در زمان پرداخت هزینه طرح، معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه مختار است بسته به نوع نمایه مجلخواهد بود و 

 میلیون ریال تقلیل دهد.  پانزدهتا ، مبلغ طرح را شماره یکای که مقاله در آن چاپ شده، و با توجه به جدول 

مدت قرارداد فقط یک پنجم کل  توسط دانشجو تعیین می شود لذا در در این مورد توجه و دقت نظر داشته باشید. مدت قرارداد .18

 .قابل تمدید خواهد بود

ضروری است حداکثر ظرف  ،امضا نمایدآن را که مجری دوم طرح باید ما تعهدنامه ای داده می شود در زمان عقد قرارداد به ش .19

 روز کاری تعهد نامه امضا شده توسط مجری دوم طرح را به دفتر کمیته بازگردانید. لذا در انتخاب مجری دوم طرح دقت نمایید. دو

 خواهد شد.موجب ابطال قرارداد عدم تحویل تعهد نامه در موعد مقرر 

حتماً مربوط به شخص شماره حساب باید  خود را اعالم نمایید. شماره حساب رفاه همراه ،ضروری است در زمان عقد قرارداد .20

 افتتاحنسبت به  ،قبل از حضور برای عقد قرارداد الزامی است. در صورتیکه دارای حساب بانکی در بانک رفاه نیستید شما باشد

 یید.حساب مورد نظر اقدام نما

 دانشجویان پژوهشی کمیته پژوهشی شورای 119-23/6/1400بنا به درخواست مکرر دانشجویان و بر اساس مصوبه  .21

در صورت عدم ارائه مقاله شورای پژوهشی دانشگاه، 24/5/1400 مورخ 423 اجرایی شماره و مصوبه کمیته دانشگاه،

وانند با ارائه گزارش نهایی می ت قطع دکترای تخصصیپایین تر از مدر پایان مهلت قانونی قرارداد، دانشجویان مقاطع 



میلیون ریال  پانزدهمقاطع به این اقدام به تسویه حساب نمایند. در این صورت مبلغ قرارداد برای دانشجویان طرح 

 این مصوبه شامل دانشجویان مقاطع باالتر نمی شود.. تقلیل خواهد یافت

 های مالیانواع دانشجویان مشمول حمایت

 مولیعضو مع 

 کند. استفاده می کمیتههای مالی دانشجویی از دانشگاه است که از حمایت« عضو معمولی»

  عضو فعال 

 است؛ آمدکم با یکی از شرایط پیدست کمیتهشامل دانشجویان عضو « عضو فعال»

 به عنوان مجری در سال قبل یا امسال؛ کمیتهکم دو طرح مصوب دارای دست 

 ی حداقل شده با نمایهپشده یا چاپذیرشکم یک مقاله دارای دست«scopus » در سال قبل یا امسال؛ کمیتهبا نشانی 

 در سال قبل یا امسال؛ کمیتهکم یک کارگاه مصوب دارای گواهی تدریس در دست 

 کمیته با تایید سرپرست کمیتههای ستادی دارای گواهی مشارکت در فعالیت. 

  عضو ویژه 

 با یکی از شرایط زیر است: کمیتهن عضو شامل دانشجویا« عضو ویژه»

  در )در صورت ارائه گواهی  ؛ های رویش این بنیادی جشنوارهیا برگزیده )مشمول تسهیالت بنیاد ملی نخبگان(عضو بنیاد نخبگان

 (زمان عقد قرارداد

 (در زمان عقد قرارداددر صورت ارائه گواهی ) عضو استعداد درخشان در دانشگاه؛ 

 (در زمان عقد قرارداد)در صورت ارائه گواهی پزشکی رازی جشنواره علومی برگزیده  

  5 عضو دارایH-index≥  با ارائه مستندات توسط دانشجو و )به گزارش وب سایت اسکوپوس  ؛≤500یا مجموع استنادات

 (و شورای پژوهشی کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه کمیتهمدیر تایید 

  در  .کمیته سرپرستها و با تایید ماه فعالیت از ابالغ حکم آن 6ها و مراکز تحقیقاتی با حداقل دانشکدهو دبیران  کمیتهدبیر کل(

 (در زمان عقد قراردادصورت ارائه گواهی 

  (کمیتهبا تایید مدیر ) )در صورت دانشجو بودن(. کمیتهکارشناسان دفتر مرکزی 

 

 باشد. 1400توجه : تاریخ صدور گواهی ها باید سال 

 

 های مالیرح حمایتش

 است.  1های مالی دفتر مطابق با جدول حمایت

 است. کمیتهمعمولی( از ی ی عضویت )حداقل با درجههای مالی دفتر از عضو، منوط به داشتن شمارهحمایت :1یادآوری 



ت دارای نشانی سازمانی کمیته به مقاال فقط( دانشجویان یعملکرد پژوهش یها یا گرنت یطرح تحقیقاتهای مالی )حمایت :2یادآوری 

«(Student Research Committee)»شده  الزم به تاکید است که مقاله چاپگیرد. باشد، تعلق میصورت صحیح نوشته شده، که به

. درج نشانی سازمانی کمیته به عنوان نشانی سازمانی دوم، قابل قبول نیست .شود دیده 1 جدول در شده اشاره های باید در نمایه

ای از دفتر مرکزی کمیته گیرد و به مفهوم شعبهنشانی یادشده، پیش یا پس از نام دانشکده یا مرکز تحقیقاتی و پیش از نام دانشگاه قرار می

 در دانشکده یا مرکز تحقیقاتی است.

 نامهالت موظفی مستخرج از این پایاندانشجویی یکسان باشد و مقا هاینامهبا عناوین پایان نبایدهای دانشجویی عناوین طرح: 3یادآوری 

 های دانشجویی ارائه شود.برای تسویه طرح تواندنمیها 

 گیرد. می تعلق مالی حمایت ،شود ارائه آنها از منتج مقاله چاپی سند که صورتی در فقط دانشجویی های طرح به :4یادآوری 

 با قرارداد طرح  .باشد داشته حضور مشترک مجری عنوان به باید دانشگاه لمیهیات ع عضو یک و است دانشجو طرح ها، در اصلی مجری :5یادآوری 

 می شود.  پرداخت دانشجو به مستقیماً مالی حمایت های مبالغ و شده منعقد دانشجو

 کننده باشد. علمی، مکاتبهها، دانشجو باید نفر اول و عضو هیاتشده از طرحدر مقاالت استخراج :6یادآوری 

 .است ضروری مصوب طرح قرارداد ثبت شماره درج طرح، از شده استخراج مقاله »سپاسگزاری «بخش  در :7یادآوری 

 جشنواره رازی، خصوص در .باشد مالی های حمایت از استفاده جاری سال به مربوط باید ویژه عضو به مربوط های گواهی صدور تاریخ :8یادآوری 

 می گیرد. تعلق امتیاز بار یک فقط یادشده، جشنواره در برگزیدگی بار هر به .ستا قبول قابل هم جاری سال از قبل سال گواهی

دارد،  بر در را مبلغ بیشترین که ای سنجه است، ) 1 جدول( بودن ویژه سنجه چند یا دو مشمول همزمان طور به که عضوی برای :9یادآوری 

 .شود می محسوب

 است. Scopusپایگاه استنادی ، Hخص مبنای محاسبات مجموع استنادها و شا :10یادآوری 

 .کنندبرخوردار نمیهای مالی طرح دانشجو را از حمایت «Case report»و مقاالت ، «Editorial»و « Letter»مقاالت :11یادآوری 

 و پس می شود ارائه هکمیت آن به فصل هر در دانشگاه دانشجویان تحقیقات کمیته تحت نظر دانشجویان پژوهشی فعالیت های مجموعه :12یادآوری 

 .می شود مصوب پژوهشی عملکرد گرنت دانشجویان، تحقیقات کمیته پژوهشی شورای توسط بررسی از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1400در سال  های مالی کمیته تحقیقات دانشجویان دانشگاهحمایت .1جدول   

 طبقه مبلغ تشویقی )تومان(
فعالیت 

 پژوهشی
 نوع عضو

 ارائه گزارش 1500000

 طرح تحقیقاتی 

)منتهی به گزارش پایانی بدون مقاله چاپشده، شامل دکترای 

طرح  تخصصی نمیشود(.

 تحقیقاتی

 عضو عادی
000 000 9  طرح تحقیقاتی Scopus  نمایه 

شده()منتهی به مقاله چاپ  000 000 12 PubMed یا ISI نمایه   

 برای هر گرنت 6 000 000 سقف تا

یک میلیون و پانصد  Pubmedو  ISIمقاالت با نمایه  گرنت برای  )اعتبار

 یک میلیون تومان است( Scopusهزار تومان و 

 گرنت گرنت عملکرد پژوهشی دانشجویی

های تکثیر، خرید کتاب، مانند بنهای مالی از عضو معمولی، همراه با تسهیالت اضافی نسبت به عضو معمولی همانند حمایت

 افزار و خدمات آزمایشگاه جامع.نوشت
 عضو فعال 

در عدد عضو معمولی 2ضریب  پزشکی رازیعلوم برگزیده جشنواره   

 عضو ویژه 

 

 ضریب 1/5در عدد عضو معمولی

 

 دبیر کل کمیته

H-index≥10 

 

 

 ضریب 1/3 در عدد عضو معمولی

 

مرکز تحقیقاتی و کارشناسان دفتر مرکزییا  دبیر دانشکده  

 ≤500مجموع استنادات: 

 عضو بنیاد نخبگان یا استعداد درخشان دانشگاه

 

10>H-index≥5 



 : می باشدموارد زیر به عنوان تبصره ها و جزییات اجرایی آیین نامه فوق 

 علق می گیرد که آدرس به مقاالتی که در مجالت فارسی زبان دارای ایندکس اسکوپوس چاپ می شوند در صورتی تشویقی ت

 سازمانی کمیته  در چکیده انگلیسی آن مقاله در وب سایت اسکوپوس دیده شود.

  در نظر گرفته خواهند شد و مشمول  1400چاپ شده باشند به عنوان مقاالت سال  2021کلیه مقاالتی که در ماه مارچ سال

 می شوند. 1400آیین نامه حمایت مالی سال 

  اشد، مقاله دارای اشکال ب آدرس سازمانی دانشگاهشرایط تسویه حساب طرح را دارا باشد ولی در صورتیکه مقاله کلیه

 قابل قبول نخواهد بود

 :بخش تقدیر و تشکر مقاله باید به صورت زیر باشد
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

در بخش تقدیر و تشکر نوشته شود : این مقاله حاصل طرح مصوب شورای پژوهشی کمیته پژوهشی دانشجویان  توجه: در مقاالت فارسی

شماره ثبت ........ می باشد. از کمیته پژوهشی دانشجویان، و معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به 

 علوم پزشکی شهید بهشتی برای حمایت مالی از این مطالعه قدردانی می شود.

ت به همین صورت، و شماره ثب در مقاله فارسیمی باشد در این صورت  4001ص//4235 بطور مثالشماره ثبت قرارداد طرح شما  توجه :

 .نوشته می شود 4235/4001به صورت  در مقاله انگلیسی

 تذکر : شماره ثبت قرارداد با شماره پژوهان و شماره پرونده متفاوت هست دقت کنید این شماره ها اشتباه نشود.

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 شماره ثبت قرارداد در اینجا نوشته می شود



Affiliation  در مقاالت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یا آدرس سازمانی کمیته پژوهشی دانشجویان

 شما  :

 .تهران، ایران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،، کمیته پژوهشی دانشجویان، گروه / دانشکده .........  فارسی :

 

 

  انگلیسی :

 
Student Research Committee, (Department and Faculty of ….........), Shahid Beheshti University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran. 


