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 علمی هیأت  اعضاي به پژوهشی اعتبار تخصیص ي نحوه دستورالعمل

 سبزوار پزشکی علوم دانشگاه

 انجام به دانشگاه هیأت علمی اعضاي ترغیب و تشویق منظور به نامه آیین این

 .است شده تدوین پژوهشی اعتبارات بهینه کرد هزینه و هدفمند پژوهشی فعالیتهاي

 : اهداف -1ماده

 اعتبارات مدیریت صحیح و پژوهشی عتبارا نمودن هدفمند 

 کشور پژوهشی مشکالت رفع به کمک 

 و پژوهشی فعالیتهاي بهتر چه هر انجام به دانشگاه علمی هیأت اعضاي تشویق و ترغیب 

 دانشگاه هاي برنامه و اهداف تحقق براي مناسب شرایط آوردن فراهم

 اعضاي مناسب تشویق و بانیپشتی منظور به سالم هايرقابت ایجاد و علمی گذاري ارزش  

 پژوهشی فعالیتهاي در دانشگاه علمی هیأت

 در پژوهشی مالی منابع از بهینه استفاده و علمیهیأت   اعضاي وريبهره میزان افزایش 

 دانشگاه پژوهشی فعالیتهاي ارتقاء جهت

 تقویت و حفظ و علمیهیأت  اعضاي هدفمند پژوهشی هايفعالیت ماندن پایدار به کمک 

 ها دانشگاه در پژوهشی کرتف

 مشاوره تحت دانشجویان و علمی هیأت    اعضاي پژوهشی جاري هايفعالیت تسهیل 

 دانشگاه از خارج هايسازمان و مراکز با علمی هیأت    اعضاي همکاري تسهیل 

 ،فناوري و علم تولید به دانشگاه علمی هیأت    اعضاي تشویق و حمایت هدایت 

 پژوهشی هايفعالیت اجراي روند تسریع منظور به الزم تسهیالت ایجاد 

 دانشگاه در محوري پژوهش رویکرد تحقق به کمک 

 افراد علمی سوابق و ظرفیتها براساس دانشگاه پژوهشی اعتبارات توزیع در عدالت رعایت 

 :تعاریف -2ماده

 :پژوهشی اعتبار -
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 از شده کسب امتیازهاي میانگین اساس بر و دستورالعمل این موجب به که است مالی اعتباري

 پژوهشی اعتبارات میزان به توجه با و علمی هیأت   عضو قبل سال 2 فناوري و پژوهشی عملکرد

 و قوانین رعایت با پژوهشی هايفعالیت انجام زمینه در تا گیردمی قرار وي اختیار در دانشگاه

 فناوري، هاي طرح يباستثنا ) پژوهشی طرح هر انجام پس، این از. کند هزینه مربوط ضوابط

 مراکز تحقیقاتی، پژوهش هاي فرهنگی دانشجویی، تحقیقات کمیته هاي طرح آموزش، در پژوهش

 .میباشد پذیر امکان طریق این از صرفا HSR)هاي طرح و

 :میباشد ذیل شرح به  1394 سال در بودجه سقف
 ریال 000/000/000/1: فناوري هاي طرح

 الری HSR  000/000/000/1: هاي طرح

  ریال 000/000/500طرح هاي پژوهش در آموزش: 

 ریال 000/000/000/1  :دانشجویی تحقیقات کمیته هاي طرح

 ریال 000/000/300 :علمی هیأت   غیر اعضاي

 500000000واحد تحقیقات بالینی: 

 1000000000مرکز تحقیقاتی سالمندي: 

 1000000000مرکز تحقیقات سلولی ملکولی:  

 (500000000هر کدام ) 2000000000سایر مراکز: 

 

 

 :فناوري و پژوهشی علمی، آثار ارزیابی کمیته

 هايواحد مسئول کارشناس پژوهشی، امور مدیر آوري،فن و تحقیقات معاون از متشکل يکمیته

 هیأت   اعضاي فناوري و پژوهشی علمی، آثار ارزیابی مسئولیت ارزشیابی و انتشارات ها،طرح

 .دارد عهده بر دستورالعمل این در مندرج ابطضو براساس را علمی

 ،(قطعی و آزمایشی) رسمی علمی هیأت   اعضاي : دستورالعمل این مشمول افراد - 3ماده

 سبزوارزشکی لوم پع دانشگاه در شاغل طرحیو  پیمانی قراردادي،
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 اجرا نحوه و اجرایی مقررات - 4ماده

 پژوهشی فعالیتهاي براي اعتبار عنوان به دانشگاه پژوهشی اعتبارات از بخشی سال هر در -

 و درج ضمن و پیشنهاد دانشگاه پژوهشی شوراي توسط آن ریالی میزان که یابدمی تخصیص

 کمتر نباید شده یاد مبلغ  .رسدمی نیز رئیسه هیأت تصویب به دانشگاه تفصیلی بودجه در تصویب

 .باشد دانشگاه پژوهشی اعتبارات درصد 30 از

 ساالنه درکارنامه مندرج هايشاخص به توجه با علمی هیأت اعضاء امتیازات تعیین روش -

 پژوهشی اعتبار از استفاده اجرایی دستورالعمل طبق دانشگاه ارزشیابی نامه آیین و پژوهشی

 .گردد می تعیین دانشگاه، در مصوب

 تصویب و  - (Peer Review)داوري  پروپوزال، ارسال و تهیه اعتبار، پرداخت براي الزم شرط

 طرحهاي با اولویت است هییبد است. نیازمورد و کمیته اخالق  دانشگاه پژوهشی درشوراي آن

 .بود خواهد دانشگاه فناوري و تحقیقات معاونت يحوزه شده مشخص ماموریتهاي با همسو

 رجمند ضوابط براساس) پژوهشی اعتبار از استفاده براي علمی، هیأت اعضاي امتیازات که آنجا از -

 شود،می استخراج معاونت ارزشیابی واحد و بهسان در شده ثبت مستندات از (دستورالعمل این در

 دانشگاه آوريفن و تحقیقات معاونت به شده وتعیین مقرر مهلت در مستندات این است الزم لذا

 .گردد ارسال

 مستندات اساس بر و سال هر ماه اردیبهشت پایان تا است موظف آوري فن و تحقیقات معاونت -

 هر پژوهشی اعتبار میزان ارزشیابی، واحد و پژوهان سامانه در شده ثبت پژوهشی هايفعالیت

 فناوري و تحقیقات معاونت پورتال در تفکیک به و نماید ابالغ و محاسبه را علمی هیأت   عضو

 .دهد قرار دانشگاه

 

 پژوهشی اعتبار از استفاده موارد - 5ماده

 شرط) مقررات رعایت ضمن را خود به مختص پژوهشی اعتبار تواندمی علمی هیأت عضو هر

 سوي از ابالغی ماموریتهاي و پژوهشی هاي اولویت راستاي در و (دستورالعمل 4 ماده در مندرج

 :نماید هزینه ذیصالح، مراجع
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 ... و سازي تجاري و تولید اختراع، ثبت مقاله، تولید به منجر که پژوهشی هاي طرح کلیه انجام -

 .شود می

 هزینه پرداخت تحقیقاتی، آزمایشگاهی لوازم و تجهیزات خرید افزار، نرم خرید هزینه پرداخت -

 در پژوهشی هاي فعالیت انجام جهت مصرفی مواد خرید و میدانی و آزمایشگاهی خدمات هاي

 .شده تهیه پروپوزال قالب

  معتبر علمی نشریات در ملدستورالع این مشمول تحقیقاتی طرحهاي از حاصل مقاالت چاپ-

Open access  
 هیأت    عضو خود انتخاب با که) ژهروپ دستیاران یا و دانشجویان به التحقیق حق پرداخت -

 .اندداشته همکاري پژوهشی طرح در (علمی

 

 اجرایی مقررات -6ماده

 اعتبار، زا استفاده مشمول علمی هیأت اعضاي) پژوهشی اعتبار از استفاده اجرایی دستورالعمل

 هیأت   و پژوهشی شوراي در تصویب از پس (...و کرد هزینه بر نظارت نحوه و پرداخت چگونگی

 وزارت فناوري و تحقیقات معاونت به اطالع براي آن از نسخه یک و بوده االجرا الزم دانشگاه یسهئر

 .شود می ارسال متبوع

 سبزوار پزشکی علوم دانشگاه علمی تهیأ اعضاي به پژوهشی اعتبار تخصیص و امتیاز تعیین نحوه

 سوابق مبناي بر دانشگاه پژوهشی معاونت که علمی هیأت  عضو هر پژوهشی اعتبار (1

 وي به (جاري) سال طی را گذشته سال2 در شده اخذ امتیازات میانگین و محقق پژوهشی

 به مقرر موعد در پروپوزال ارایه عدم صورت در و بوده سال همان به مربوط نماید می اعطاء

 .نمیشود منتقل بعد سال به وجه هیچ

 

 :نحوه محاسبه(  2



5 

 

که معاونت تحقیقات و  {A+ 100/000 تومان×امتیاز محاسبه شده )}اعتبار پژوهشی=

 هیأت    عضو هر به سال یک طی در پژوهشی هاي طرح ارائه قالب در را رقم این دانشگاه فناوري

 .نماید می اعطاء علمی

  همایشها، کتب( + میانگین امتیازات داوري ها، مقاالت، ) :شامل محاسبه شدهامتیاز

(Ci t at i on   10تقسیم بر  کل( + )h-i ndex  + )جوایز دریافتی از جشنواره ها( + )

 )اختراعات و ...( می باشد.

براي اعضاي هیات علمی که بیشتر از یک سال  1394 سال در”A“معادل ریالی  :1تبصره

 و یک مقاله به عنوان نویسنده اول و یا مسئول دارند،  شگاه را دارندسابقه ي همکاري با دان

  پژوهشی شوراي تصویب با مقدار این که است بدیهی. میگردد تعیین ریال میلیون یس مبلغ

  .بود خواهد تغییر قابل آتی سالهاي براي دانشگاه

 

 ل در دانشگاهعلمی طرحی که سابقه حضور کمتر از یک سا هیأت  ي اعضاي برا :2تبصره

 در”A“معادل ریالی  علوم پزشکی داشته و یک مقاله به عنوان نویسنده اول و یا مسئول دارند،

این  و در نظر گرفته میشود welcome grantبه عنوان مبلغ پنجاه میلیون ریال  1394 سال

 می باشد. ذخیرهقابل  )فقط یک سال( سال بعد راياعتبار براي این گروه افراد ب

  

در دانشگاه علوم  ایشاناساس زمان شروع به کار  اي افراد برمیانگین امتیازات بر: 3رهتبص

پزشکی محاسبه می گردد. بدین صورت که: افرادي که بیشتر از یکسال و نه ماه از شروع به کار 

سال از  9/1تا  6/1می شود، افرادي که بین  2آنها می گذرد جمع کل امتیازات تقسیم بر 

تا  3/1می شود، افرادي که بین  8/1آنها می گذرد جمع کل امتیازات تقسیم بر  شروع به کار

می شود، افرادي که  5/1سال از شروع به کار آنها می گذرد جمع کل امتیازات تقسیم بر  6/1

  .می شود 2/1سال از شروع به کار آنها می گذرد جمع کل امتیازات تقسیم بر  3/1تا  1بین 

                  

 .شد خواهد محاسبه ذیل توضیحات و جداول اساس بر علمی هیأت عضو هر امتیاز (3
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 گرچه) شوند ارائه دانشگاه پژوهشی معاونت به سال هر پایان تا که تحقیقاتی هاي طرح کلیه  (4

 همان پژوهشی اعتبار از (باشند نگردیده دانشگاه پژوهشی شوراي مصوب سال، همان پایان تا

 .نمود خواهند استفاده اردادقر طرف مجري سال

 به که هایی طرح نیز و (دانشگاه پژوهشی شوراي تایید با) ملی تحقیقاتی هاي طرح اعتبار (5

 علمی هیأت   عضو پژوهشی اعتبار از شوندمی انجام دانشگاه فناوري و تحقیقات معاونت سفارش

 .گردندنمی کسر

 وجود با) معاونت ارزشیابی واحد در وهشیپژ فعالیتهاي مستندات وجود عدم صورت در صرفا (6

 پذیر امکان امتیازات مجدد بررسی امتیازات، محاسبه در نقص یا و (مجري سوي از آن ارسال

 .بود خواهد

 

 :امتیازدهی و محاسبات

مجالت  شده در نمایه مقاله یک حداقل پذیرش ارائه با، مربوط امتیازات محاسبه جهت الزم شرط

 .میباشد آن مسئول یا و اول نویسنده علمی هیأت   عضو که دباش میعلمی پژوهشی 

 آنها در دانشگاه آدرس که میگیرند قرار نظر مد امتیاز محاسبه در مستنداتی: الزم شرط دیگر

 کسب را آنها به مربوط امتیاز سالیانه ارزشیابی در دانشگاه یا و باشد شده درج صحیح بصورت

 .باشد کرده

  .گیردمی صورت ذیل هايشاخص اساس بر علمی هیأت اعضاي شیپژوه اعتبار محاسبه -

 شوراي تایید با پژوهشی اعتبار محاسبه در جدید معیارهاي شدن اضافه شودمی یادآوري

 .باشدمی پذیر امکان دانشگاه پژوهشی

 

 پژوهشی – علمی مجالت در شده چاپ مقاالت به امتیازدهی نحوه  (1

شودمی محاسبه نویسندگان امتیاز ضرایب اساس بر و زیر جدول طبق مقاالت امتیاز.
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سایر براي و گرفته تعلق مقاله کامل امتیاز مقاله اول یا مسئول نویسندگان از یک هر به 

 .شد خواهد محاسبه مقاله امتیاز ارتقاء جدول اساس بر نویسندگان

که باشد شده ذکر قالهم تشکر و تقدیر قسمت در در مقاالت منتج از پایان نامه در صورتی که 

.گرددمیاعمال  5/1ضریب  ،"است دانشجویی نامه پایان از منتج مقاله این"

و  مسئول نویسندگان که است ايمقاله نویسندگان از دانشگاه علمیهیأت  عضو صورتیکه در

 دگیر می تعلق دانشگاه علمیهیأت  عضو به مقاله امتیاز %70،باشند می دانشگاه از خارج آن اول

از جدول ارتقاء جهت کسب  علمیهیأت   اعضاي از نفر یک از بیش مشارکت صورت در)

(.میشود امتیازات استفاده

نمایه در شده نمایه مجالت در شده منتشر مروري مقاالت امتیاز ISI   و PubMed  4/1در 

 هاي ایهنم در و 2/1 ضریب در 2 سطح هاي نمایه سایر و Scopous در ، (دهم چهار ممیز) یک 

.میگردد  ضرب 1/1 در 3 سطح

 مقاالت امتیاز Brief Communication /Rapid Communication /Short 

communication گردد ضرب می /.5 در.

 موردي گزارش مقاالت امتیاز  (Case Report)  موردها سري و(Case Series) به نامه و  33/0در 

.گردد می ضرب Editor)   (Letter to 25/0ر سردبی

هاي شماره در که ها کنگره و ها همایش مقاالت خالصه به supplement منتشر مجالت 

.گیرد نمی تعلق مذکور همایش امتیاز بجز امتیازي است شده

لیست آخرین عمل مالك IF سایت در مجالت JCR سایت( میباشد در موجود (معاونت. 

   

 (میشود گرفته نظر در نمایه ینباالتر * )مجالت در شده چاپ مقاالت امتیاز

 

 مقاله امتیاز *نمایه نوع

 
ISI 25+5  برابرIF 
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PubMed , Medline 25 

Biological Abstract , Embase , Chemical Abstract , Scopus 15 

 10 تخصصی سایتهاي سایر در شده ایندکس

 5 المللی بین نشده ایندکس

 5 داخلی نشده ایندکس پژوهشی – علمی

 

هیات    (Citation) ارجاعات تعداد "همچنین  و محقق H-Indexعددي  میزان به :1تبصره

 .میشود اضافه وي امتیازات به " 10 بر تقسیم کنون تا علمی 

 به ازاي عدد حاصله از این پایگاه SCOPUSدر پایگاه اطالعاتی  H-Index *با در نظر گرفتن

 آن سال اضافه می شود. متیازابه 

 میگردد. اضافه وي  امتیازات به امتیاز 5 مرجع کتب در مقاالت به ارجاع مورد هر ازاي به:2تبصره

 تحقیقاتی هاي طرحمقاالتی که منتج از ) بودجه درخواست بدون که مقاالتی امتیاز :3 تبصره

می باشند و مجریان آن طرح ها بابت انجام طرح هیچگونه بودجه اي از  مصوب دانشگاه

 .گردد می اضافه مجري امتیازات مجموعبه  2ضریب  با باشد (ت ننموده انددانشگاه درخواس

 هاي براي طرح دانشگاه از خارج منابع از بودجه جذب ریال 000/000/10به ازاي هر  :4تبصره

 جمع سر به امتیاز یک (مالی مستندات اساس ر)بعلوم پزشکی سبزوار  تحقیقاتی مصوب دانشگاه

 .شد خواهد اضافه یعلم هیأت   عضو امتیازات

 2 در شده دفاع هاي نامه پایان تعداد  :دانشجویی هاي نامه پایان در همکاري میزان :5 تبصره

 مشاور و راهنما اساتید براي امتیاز 1 و 5 بترتیب شده دفاع نامه پایان هر ازاي به گذشته، سال

 (باشد می گاههاسبزوار و سایر دانش .پ.ع دانشگاه دانشجویان هاي نامه پایان منظور)

نکته: اساتید راهنما در صورت تمایل میتوانند از گرنت خود براي پایان نامه هاي دانشجویی 

 استفاده نمایند.

سال  2حقیقات دانشجویی در طی تطرح هاي مصوب کمیته  میزان همکاري در :6تبصره

و راهنما در مشاور  امتیاز براي اساتید 2و  5/0به ترتیب  گذشته به ازاي هر طرح پایان یافته 

 گرفته می شود.نظر
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 ویا   علوم پزشکی سبزوار دانشگاه طرحهاي تحقیقاتی داوري مورد یک هربه ازاي   :7تبصره

(Peer Reviewer)داوري  امتیاز 5/0علوم پزشکی سبزوار  دانشگاه پژوهشی-علمی مجالت ،

   .گردد می محاسبهمتیاز ( ا1( و امتیاز داوري گزارش نهایی معادل یک )5کتاب معادل پنج )

 

 :ها همایش در شده ارائه مقاالت به امتیازدهی نحوه (2

 گردد. می محاسبه زیر جدول طبق ها همایش در شده ارائه مقاالت امتیاز 

 گواهی( ارائه مقاله)با کننده ارائه به صرفاً پوستر یا سخنرانی بصورت شده ارائه مقاله امتیاز 

 .گیرد می تعلق

 مدعو  کلیدي سخنران عنوان به که هیأت علمی اعضاء امتیاز (Key Speaker  در(

 مدعو، سخنران عنوان به نامه دعوت ارائه کنند درصورت می شرکت خارجی هاي همایش

 .شود می گرفته نظر در همایش آن در سخنرانی امتیاز برابر دو معادل

 

 کنفرانسها و ها همایش در شده ارائه مقاالت امتیاز

 

 ازامتی  عنوان

 5/0 داخلی همایشهاي در پوستر بصورت شده ارائه مقاالت

 5/0 داخلی همایشهاي در سخنرانی بصورت شده ارائه مقاالت

 شده ارائه مقاالت - داخلی المللی بین همایشهاي در سخنرانی بصورت شده ارائه مقاالت

I شده در ایندکس SI  , Abst ract  meet i n 

3 

 5/0 خارجی همایشهاي در پوستر بصورت شده ارائه مقاالت

 ارائه مقاالت-در  شده ارائه مقاالت - خارجی همایشهاي در سخنرانی بصورت شده ارائه مقاالت

Iدر  شده SI  بصورت PROCEEDI NG  

3 

 

 شده: ترجمه یا تألیف کتب به امتیازدهی حوهن( 3
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شد.کتب تالیفی کتاب مورد ارزیابی درج اسم نویسنده با آدرس دانشگاه روي جلد می با مالك

 امتیاز دارد. تجدید چاپ نصف امتیاز کتاب را خواهد داشت. 20امتیاز و کتب ترجمه  30

تبصره: در صورتی که تعداد نویسندگان کتب بیش از یک نفر باشد نحوه امتیاز دهی بر اساس 

 .خواهد بودذیل جدول 

 

 

 جدول توزیع امتیاز براي فعالیتهاي پژوهشی مشترک

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي نشان و معتبر هاي جشنواره از دریافتی جوایز به امتیازدهی نحوه (4

 پژوهشی – علمی

 

 .شود می گرفته نظر در امتیاز زیر جدول طبق معتبر هاي جشنواره از دریافتی جوایز براي

 

 امتیاز پژوهشگر برتر دانشگاه معتبر هاي جشنواره سایر امتیازهاي  امتیازجشنواره رتبه

 براي فعالیتهاي پژوهشی مشتركتوزیع امتیاز 
 تعداد

 نویسندگان
 نفر ششم

 نفر دوم نفر سوم نفر چهارم نفر پنجم
یا )و نفراول 

 (مسئول

     100% 1 

    60% 90% 2 

   50% 50% 80% 3 

  40% 40% 40% 70% 4 

 5/32% 5/32% 5/32% 5/32% 60% 5 

 نفر و باالتر 6 55% 28% 28% 28% 28% 28%
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 رازي و خوارزمی

 

 ريکشو (آموزشی یا) پژوهشی

 . و مطهري شهید جشنواره نظیر

 

1 60 20 10 

2 40 15 7 

3 20 10 5 

 

 نوین نظرات ارائه و شده ثبت اکتشافات اختراعات، امتیازدهی نحوه (5

 معتبر مراجع از گواهینامه داراي نوآوري کشف، ،(مربوطه قوانین رعایت به مشروط) اختراع ثبت -

 امتیاز 20حداکثر  :بر اساس مستندات  لیالمل بین

 مراجع و ها سازمان تایید مورد داخلی معتبر مراجع از گواهینامه داراي نوآوري اختراع، ثبت -

 (امتیاز 20حداکثر  : سالمت یا و بهداشتی مشکل حل صورت در)امتیاز 10حداکثر :ذیصالح

 امتیاز 15 :المللی بین ذیربط مراجع تایید با جدید نظریه ارائه -

 امتیاز 10 :داخلی ذیربط مراجع تایید با جدید نظریه ارائه -

 امتیاز 20 :فرهنگی انقالب عالی شوراي تایید با پردازي نظریه کرسی احراز -

 نسبت کننده تأیید مرجع که زیر جدول معیارهاي با منطبق پژوهش از حاصل نتایج کاربرد براي

 پژوهشی اعتبار امتیازات به باشد، کرده نظر اظهار جامع و صریح طور به تحقیق نتایج کاربرد به

 .شود می اضافه شده محاسبه

 درثبت اختراعات مشترك سهم اشتراك مد نظر است. :1 تبصره

 

 حداکثر امتیاز کننده تایید مرجع

 

 پزشکی خون، صالحیت)انتقال داراي کشوري هاي سازمان و دانشگاه

 قانونی(

30 

 60  وزیر معاونین و وزرا
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  .باشد می دانشگاه فناوري و تحقیقات معاونت با ذیربط مراجع تشخیص :2 تبصره

تصویب هیأت  و پژوهشی شوراي پیشنهاد به میتواند امتیاز، هر به یافته اختصاص مبلغ: 3تبصره 

 .میگردد تعیین دانشگاه رئیسه

ال قابل انتقال به سال مقدار اعتبار پژوهشی باقی مانده هر هیات علمی در پایان س :4تبصره 

 بعد نخواهد بود.

بر اساس توافق قبلی قرار : در طرحهاي پژوهشی که بیش از یک نفر مجري دارد و 5تبصره

مسئول  است اعتبار طرح از اعتبار پژوهشی برخی یا تمامی همکاران آن طرح تأمین گردد، 

توافق طرفین در   موظف است که درصد مشارکت هر کدام از مجریان  را طبق طرح اجرایی

پروپوزال مشخص نماید. حائز اهمیت است، با توجه به اینکه قرارداد فقط با مسئول اجرایی 

طرح منعقد میشود کلیه پرداختی هاي مربوط به طرح به حساب مسئول اجرایی واریز خواهد 

 متعاقباً تعهدات قرارداد مربوطه نیز از مسئول اجرایی طرح وصول خواهد شد. شد.

در مورد طرحهایی که نیاز به خرید وسایل غیر مصرفی دارند مصوب شد که : 6ه تبصر

 پژوهشگر به یکی از دو روش ذیل عمل نماید:

گرنت پژوهشگر ر پروپوزال طرح مذکور قید گردد که در این صورت از مبلغ خرید دستگاه د -1

 .خواهد شدکسر 

و در یک پروپوزال توجیهی جداگانه،  مبلغ خرید دستگاه در پروپوزال طرح مذکور قید نشود -2

پس از کارشناسی و در  .ابتدا درخواست خرید دستگاه به معاونت تحقیقات و فناوري ارائه شود

 .نخواهد شدصورت تائید معاونت جهت خرید دستگاه، مبلغ مذکور از گرنت پژوهشگر کسر 

 

سبزوار  پزشکی علوم اهدانشگ پژوهشی جلسه شوراي تبصره در 16ماده و  6در این آئین نامه

 .گردید تصویب 23/7/93مورخ 
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سبزوار مورخ  پزشکی علوم دانشگاه جلسه هیأت رئیسه تبصره در 16ماده  و 6این آئین نامه در

 .گردید تصویب 15/9/93

 


