
  

  معاونت پژوهش و فناوري ٨اطالعيه شماره 
  

  اعضا محترم هيئت علمي و مدرسان گرامي دانشگاه 

 با سالم و احترام

 و آرزوي قبولي طاعات و عبادات 

محور دانشگاه (با محوريت همكاري با وزارت -با توجه به در نظر گرفتن ضرايب افزايشي براي فعاليت هاي پژوهشي ماموريت
م هيات در سي و دومين نشست عادي از دوره چهارو تصويب اين آئين نامه  ٩٩گرنت سال آئين نامه آموزش و پرورش) در 

شماره فعاليت ثبت شده در  استاجراي آن از تاريخ تصويب، خواهشمند و ضرورت  ٢٧/٠٩/١٣٩٨امناي دانشگاه در تاريخ 

براي كارشناسان پژوهش ايميل ١٣٩٩  ارديبهشت ٢٠با شرايط مندرج در جدول زير را حداكثر تا تاريخ شنبه  سامانه گلستان

 فرماييد. 

رديف فعاليت 
در آئين نامه 

  ٩٩گرنت 

  ياز در گرنتشرط تاييد فعاليت و محاسبه امت  عنوان فعاليت

رويكرد  اب JCRمجالت چاپ شده در  مقاله  ١-٦
  آموزش و پرورش

  چاپ شده باشد.  ١٣٩٨ /٢٩/١٢الي  ٢٧/٠٩/١٣٩٨مقاله در بازه 

 ISIو  Scopusچاپ شده در مجالت  مقاله  ١-١١

Master List رويكرد آموزش و پرورش اب  
  چاپ شده باشد. ١٣٩٨ /٢٩/١٢الي  ٢٧/٠٩/١٣٩٨مقاله در بازه 

مجري طرح برون دانشگاهي خاتمه يافته در سطح   ٦-٢و  ٢-٤
(كارفرما وزارت آموزش و پرورش  استاني يا ملي

  و سازمان هاي تابعه)

  خاتمه يافته باشد.  ١٣٩٨ /٢٩/١٢الي  ٢٧/٠٩/١٣٩٨طرح در بازه 

درسي منتشر شده توسط سازمان  تاليف كتاب  ٦-٤
پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، وزارت آموزش و 

  پرورش

  منتشر شده باشد.  ١٣٩٨ /٢٩/١٢الي  ٠٩/١٣٩٨/ ٢٧كتاب در بازه 

 هبپايان نامه دكترا منجر  يا مشاورهراهنمايي   ٦-٧و  ٧-٢
 رونبدريافت حمايت مالي و يا عقد قرارداد 

رورش و سازمان وزارت آموزش و پ ابدانشگاهي 
  هاي تابعه

 ١٣٩٨ /٢٩/١٢الي  ٠٩/١٣٩٨/ ٢٧در بازه يا خاتمه طرح تاريخ دفاع 
  باشد.

پايان نامه كارشناسي ارشد  يا مشاورهراهنمايي   ٦-٧و  ٧-٤
 نروبدريافت حمايت مالي و يا عقد قرارداد  هبمنجر 

وزارت آموزش و پرورش و سازمان  ابدانشگاهي 
  هاي تابعه

 ١٣٩٨ /٢٩/١٢الي  ٠٩/١٣٩٨/ ٢٧در بازه يا خاتمه طرح تاريخ دفاع 
 باشد.

 جشنواره هاي مليرتبه يك تا سه در  بكس  ٨-٤
   وزارت آموزش و پرورش

صورت گرفته   ١٣٩٨ /٢٩/١٢الي  ٠٩/١٣٩٨/ ٢٧كسب رتبه در بازه 
  باشد. 

 

  پژوهش و فناوري تمعاون


