
۶۲۳۸۳/د/۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۶/۲۷

ندارد

رییس محترم پژوهشکده ...
رییس محترم دانشکده ...

رییس محترم مرکز تحقیقاتی ...
رییس محترم مرکز توسعه تحقیقات بالینی ...

سالمٌ علیکم

 احتراماً به اطالع میرساند در راستای برنامه عملیاتی دانشگاه، برنامه اعالم فراخوان گرنت به استادیاران جوان 

برتر علوم پزشکی به منظور تشویق محققان تدارک دیده شده است. 

در این برنامه، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت با درنظر گرفتن اعتبارات خود و با توجه به شاخصهایی به شرح 

ذیل اقدام به تشویق استادیاران جوان برتر نموده است: (شاخص ها به شرح ذیل):

الف) سن کمتر از ۴۰ سال (با توجه به تاریخ اعالم فراخوان)

ب) عضو هیات علمی دانشگاه (استادیار یا مربی)

ج) نویسنده اول یا مسئول مقالهای با هر سه شرط زیر: 

(systematic or narrative) یا مروری (original article) نوع مقاله: مقاله اصلی .۱

زمان انتشار: منتشر شده در سال ۲۰۱۷ یا ۲۰۱۸ میالدی (پذیرش یا acceptance مقاله کافی نیست  .۲

و در هنگام ارسال مدارک میبایست مقاله منتشر شده باشد)

محل انتشار: مجلهای با شاخص IF (impact factor) معادل ۳ و یا باالتر (سال ۲۰۱۶ میالدی) و یا  .۳

مجله قرار گرفته در فهرست ۵% برتر رشتههای موضوعی مبتنی بر CiteScore (در سامانه منبعیاب، 

بخش رتبه بندی Scopus با محدود کردن شاخص Percentile به Top 5%، میتوانید قرار داشتن 

مجله در فهرست ۵% را بیابید)

الزم به ذکر است داشتن همه موارد فوق الزامی است. 
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میزان اعتبار گرنت ۱۵۰ میلیون ریال میباشد که با ارائه قرارداد متقاضی با معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 

مبنی بر تصویب یک پروژه تحقیقاتی ۱۵۰ میلیون ریالی ارائه به دانشگاه تخصیص اعتبار داده خواهد شد.

خواهشمند است فهرست متقاضیان واجد شرایط طبق جدول زیر به همراه تصویر حکم عضو هیات علمی، تکمیل و 

ارسال گردد.

مهلت ارسال مدارک تا تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱ میباشد.

تذکر: ارسال مدارک به صورت ناقص یا پس از موعد مقرر قابل بررسی نخواهد بود.

IF مجله در 

سال ۲۰۱۶

مشخصات مقاله به فرمت زیر (فرمت ونکوور):

Guo F, Klauer SG, Fang Y, Hankey JM, Antin JF, Perez 
MA, Lee SE, Dingus TA. The effects of age on crash risk 
associated with driver distraction. International Journal 
of epidemiology. 2017 Feb 1;45(1):258-658
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(استادیار/ 

مربی)*

تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف

 * ارسال تصویر حکم عضو هیات علمی در نامه رسمی ارسالی به ستاد الزامی است.

رونوشت:رونوشت:


