
  بسمه تعالي

  

  اروميهدانشگاه علوم پزشكي 1396هاي پژوهشي سال  ستورالعمل اجرايي اعطاي گرنتد

با توجه به مصوبات شوراي محترم پژوهشي دانشگاه و دستورالعمل وزارت در خصوص اعطاي گرنت تحقيقاتي و در راستاي توسعه 

پژوهشي اين دستورالعمل به عنوان آيين نامه اجرايي داخلي دانشگاه در خصوص شيوه اعطاي گرنت هاي تحقيقاتي اعالم فعاليت هاي 

مي گردد. طبق اين دستورالعمل به مديريت امور پژوهشي دانشگاه (مديريت تحقيقات و فنĤوري دانشگاه) تفويض اختيار داده مي شود تا 

 1396سبت به اخذ قراردادهاي پژوهشي پس از طي مراحل قانوني اقدام نمايد. اين شيوه نامه براي سال مفاد اين آيين نامه را اجراء و ن

هرگونه تغيير براي سنوات بعدي الزم به ذكر است تدوين شده و بدون داشتن تغييرات براي سنوات بعدي نيز جاري و ساري خواهد بود. 

  خواهدشد.اعالم به عنوان سياست گذاري و دستورالعمل جديد 

  

  : اتمقدم

برنامه گرنت هاي تحقيقاتي براي توسعه تحقيقات و افزايش توليدات علمي در سطح دانشگاه و در راستاي توليدات علمي دانشگاه در 

پايش ساالنه براي كليه اعضاء هيات و سطوح بين المللي در دانشگاه علوم پزشكي اروميه تدوين گرديده است. مطابق اين دستورالعمل 

  اير محققين دانشگاه صورت گرفته و نسبت به اعالم امتياز پژوهشي اقدام خواهد كرد. س

  

  ريف:اتع

شده به عنوان اعتبار به حمايت مالي اطالق مي گردد كه كه بر اساس شرايط احراز : عبارت گرنت در اين دستورالعمل  )Grant( گرنت

اين حمايت بر اساس قوانين مصرح مالي مالياتي كشور بوده و از نظر مالي تابع نطام مالي به محقق دانشگاه تعلق خواهد گرفت. پژوهشي 

  دانشگاه مي باشد. 

: مقدار كميت محاسبه شده براي هر محقق با وابستگي سازمان با دانشگاه مي باشد كه بر اساس  )Research creditاعتبار پژوهشي (

سال متوالي قبل از سال تخصيص براي هر فرد محاسبه و اعالم مي گردد.  3راي شاخص هاي اعالمي و سياست هاي تدوين شده ب

  ارهاي مورد ارزيابي در اين دستورالعمل آورده شده است. يمع

(آموزشي پژوهشي، پژوهشي) ، محققين غيرهيات علمي، محقق در اين دستورالعمل شامل كليه اعضاء هيات علمي :  )Researcherمحقق (

  ال عضو كميته تحقيقات دانشجويي مي باشند. و دانشجويان فع

): هرگونه توليدات علمي (چاپي، غيرچاپي) اعم از انواع مقاالت، انواع خالصه مقاالت، روش Research productsمحصوالت پژوهشي (

معاونت پژوهشي مشخص و هاي مدون شده درماني دارويي، شيوه هاي تحليلي، و ساير مواردي است كه در قرارداد في مابين محقق و 

  اعالم خواهد شد.

موضوع همكاري بين المللي به عنوان يك شاخص باالدستي عبارت از داشتن آدرس علمي فرد يا  ) : Internationalهمكاري بين المللي (

ر مقاالت منتشر شده دافرادي از دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پژوهشكده ها، و ساير موسسات علمي پژوهشي از هر كشوري غير از ايران 

در حال حاضر هيچگونه انتخاب و يا گزينش خاص در خصوص كشورهاي همكار لحاظ مي باشد. عضو هيات علمي يا محققين دانشگاه 

نشده است ليكن اين نوع همكاري بايد با آگاهي و اطالع فرد مذكور بوده و فاقد هرگونه تعارض منافع حقيقي يا حقوقي از سوي نامبرده 

  يا نامبردگان باشد. 

تصويب گرنت هاي دانشگاه بوده و شامل معاون تحقيقات و فنĤوري دانشگاه، مديريت شوراي گرنت دانشگاه: اين شورا براي تسهيل روند 

نفر از اعضاء هيات علمي دانشگاه به انتخاب معاون تحقيقات و فنĤوري  3تحقيقات و فنĤوري دانشگاه، معاونين پژوهشي دانشكده ها، 

   دانشگاه مي باشند. 

  

  گرنت پژوهشي:زمينه هاي احراز براي 

پژوهشي و توجه به توسعه فراگير از براي موارد زير گرنت هاي پژوهشي صورت از گروه هاي مختلف به ضرورت حمايت با توجه 

  خواهد گرفت

 



 .اولين پروپوزال ارساليبراي گرنت  •

 .با آدرس دانشگاه و گروه مرتبط PubMedيا  ISIاولين مقاله چاپ شده در نمايه هاي انتشار جهت يك پروپوزال به گرنت  •

 .نظام مند يگرنت طرح مرور •

 .در مجالت سرآمدمقاالت منتشر شده گرنت  •

 .جشنواره رازيمربوط به برندگان جوايز گرنت پژوهشي  •

 .پژوهشي Lineعلمي داراي  هياتگرنت شش مقاله در يك سال براي اعضاي  •

 ).hot paperداغ (گرنت مقاالت  •

 .گرنت مقاالت پر استناد سال گذشته •

 .باال (Citation/paper)علمي داراي استناد به ازاي هر مقاله  هياتگرنت اعضاي  •

 : گرنت مقاالت با همكار بين المللي •

 گرنت كتاب يا فصل كتاب چاپ شده با آدرس دانشگاه: •

 دو نمره در طی يک سال: H-indexء محققين با ارتقا •

  پروپوزال ارسالي: نگرنت اولي

كه در همان سال به استخدام (پيماني، قراردادي) دانشگاه در آمده  اه استت علمي دانشگااين گرنت مختص اعضاي محترم هي •

 .اند تعلق خواهد گرفت

 عنوان و پيشنهاد طرح تحقيقاتي بايد در طي يكسال پس از آغاز به كار عضو هيات علمي بر حسب حكم كارگزيني باشد. •

 اين گرنت براي سنوات بعدي قابل ذخيره و استفاده نمي باشد •

علمي شدن)  هياتكه تاكنون هيچ قرارداد طرح پژوهشي (چه در دوران قبل يا بعد از دانشگاه علمي  هيات ايعضااين گرنت به  •

مستند مورد نياز گواهي  در دانشگاه منعقد نكرده و براي اولين بار است كه يك طرح پژوهشي ارائه مي دهد، تعلق مي گيرد.

 اداره پژوهش مي باشد.

 ميليون ريال است. 30مبلغ  1396گرنت در سال سقف مبلغ اين  •

•  

  :PubMedيا  ISIدر نمايه هاي محقق گرنت اولين مقاله چاپ شده 

با دانشگاه ارتباط  پيماني دانشگاهيا رسمي و محققيني است كه بصورت علمي و  هياتاين گرنت مختص اعضاي محترم  •

 استخدامي دارند مي باشد.

با آدرس صحيح دانشگاه، دانشكده، مسئول باشد نويسنده مقاله مورد نظر بايد اولين مقاله شخص بعنوان نويسنده اول يا  •

يك سال گذشته نسبت به درخواست گرنت چاپ شده است. بازه زماني ميالدي و پژوهشكده ، و يا مركز تحقيقاتي دانشگاه بوده 

 خواهد شد. منطبق بر بازه زماني سال هجري شمسي تلقي

 IFيا  ميليون ريال بوده و بر حسب ضريب نفوذ  20بصورت پايه براي مقاالت با نمايه هاي مذكور معادل سقف مبلغ اين گرنت  •

)impact factor در ) بصورت پلكاني افزايش يافته و به ازاء هر افزايشIF  و تاIF  به مبلغ پايه اضافه خواهد ميليون ، ده  5برابر

 ميليون ريال خواهد بود.  20اين مبلغ براي هر افزايش معادل  10تا  6بين  IFشد. براي موارد 

 در سامانه طرح هاي بارگذاري نمايد. يك يا چند طرح را براي سقف تعيين شده مي تواند همزمان مجري  •

  

  مند:نظام يمروربراي استخراج مقاله گرنت طرح 

منجر به توليد طرح تحقيقاتي خاتمه يافته  سهعلمي دانشگاه است كه حداقل  هياتت مختص آن دسته از اعضاي محترم اين گرن •

 مي باشد. داشته اند در طي سه سال گذشته  PubMedيا  ISIنمايه هاي مقاالت معتبر در 

 قابل قبول نخواهد بود.در خواست گرنت براي توليد مقاله مروري نظام مند خواهد بود و مستخرجات ديگر  •

 شروط مقاالت مروري در اين حالت توسط محقق مطالعه و تعهد الزم براي رعايت آن بايد داده شود. •

 مقاالت مروري كوكران اهميت خاصي در اين دسته گرنت ها دارا مي باشند. •



ه براي مقاالت مروري كوكران اين بوده ك ميليون ريال 50براي يك مقاله مروري نظام مند  1396سقف مبلغ اين گرنت در سال  •

 ميليون ريال خواهد بود.  70رقم برابر 

 مي تواند در صورت داشتن يك مقاله مروري قبلي درخواست دو طرح تحقيقاتي اين قسمت را اعالم نمايد. مجري  •

اعتبار پژوهشي محقق براي اين نوع طرح هاي بايد بر اساس محاسبات امتيازات مقاالت در ارزشيابي وزارت متبوع بايد در طي  •

 امتياز باشد.  40سال گذشته حداقل  3

با عنوان در يكي از مجالت مربوط به گرنت مقاله مروري نظام مند پذيرش گرنت جديد منوط به انتشار نتيجه طرحهاي قبلي  •

 مي باشد. PubMedيا  ISIنمايه شده در هاي حاوي مروري و با 

 

  گرنت انتشار مقاله در مجالت سرآمد:

 تبه منظور حمايت و تشويق پژوهشگران به انتشار مقاله در مجالت معتبر و پر بازديد با هدف ارتقاء كيفيت مقاالت و افزايش تعداد استنادا

 اهد شد. اين نوع گرنت طراحي و اجراء خو ،دانشگاه

 خواهد گرفت. تعلق موضوع گرنت مجالت  چاپ شده در(يا مروري) اين گرنت به نويسنده اول و مسئول مقاالت اصيل پژوهشي  •

 Journal سايتآخرين سال ميالدي در دسترس بوده كه در  SNIPشاخص ارزيابي اين گرنت داده هاي علم سنجي بر اساس  •

Metrics  سايتScopus  به نشانيhttps://journalmetrics.scopus.com  .خواهد 

 شرايط احراز با توجه به ارزيابي واحد علم سنجي دانشگاه خواهد بود •

 ميزان گرنت تخصيص يافته به هر مقاله بر اساس جدول زير تعيين خواهد شد. •

  مبلغ گرنت  آخرين سال در دسترس  SNIPرتبه بندي مجالت براساس شاخص   رديف

  ميليون ريال 200  علميانتشارات درصد اول كل گروههاي  پنج  1

 ميليون ريال 150  علميانتشارات پنج درصد دوم كل گروههاي   2

 ميليون ريال 100  انتشارات علمي پنج درصد سوم كل گروههاي   3

  

 مقاله درج كرده باشد.در نويسنده اول يا مسئول مقاله بايد آدرس صحيح وابستگي به دانشگاه را علمي بعنوان  هياتعضو  •

 دانشگاه تعلق مي گيرد.درج شده آدرس صحيح با يكي از نويسندگان اول يا مسئول به فقط در صورت تعدد نويسندگان، گرنت  •

 امكان پذير نخواهد بود.استفاده ساير نويسندگان از گرنت 

رسمي و پيماني محقق علمي يا  هياتو اگر هردو نويسنده اول و مسئول آدرس صحيح دانشگاه را داشته باشند و هر دو عض •

نسبت مساوي (يا نسبت تعيين شده در توافق كتبي هر دو مي تواند بر حسب توافق كتبي آنان به  دانشگاه باشند مبلغ گرنت

 تعلق گيرد.آنان نويسنده) به 

رسمي و  محققعلمي يا  هياتاگر هر دو نويسنده اول و مسئول آدرس صحيح دانشگاه را داشته باشند ولي يكي از آنان عضو  •

 با تعلق به دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود.پيماني دانشگاه نباشند مبلغ گرنت بطور كامل به نويسنده 

در صورتي كه نويسنده مسئول يا اول از دانشگاه يا موسسه ديگر باشد، گرنت فقط براي عضو هيات يا محقق دانشگاه تعلق  •

 مي گيرد.

 تعلق مي گيرد.و ارزيابي آن محقق شده باشد چاپ ميالدي قبل  سالدر تي كه به مقاالمذكور رنت گ •

 قابل ذخيره به سنوات بعدي نمي باشد. حائز شرايط اين گرنت براي افراد  •

 .مدت زمان استفاده از اين گرنت و ارسال طرح/ طرحهاي تحقيقاتي مرتبط حداكثر يك سال پس از تاريخ چاپ مقاله خواهد بود •

 درصورتيكه در اين مدت درخواست و اقدامي صورت نپذيرد اعتبار اين گرنت ازبين خواهد رفت.

 امكان انتقال اعتبار اين گرنت به طرحهاي ديگر مجري وجود ندارد. •

 گرنت مذكور قابل واگذاري به ساير نويسندگان و يا همكاران هيات علمي و محققين نمي باشد.  •

 

  : گان جوايز جشنواره رازيپژوهشي مربوط به برند گرنت



تشويق محققين دانشگاه با توجه به اهميت موضوعات مطروحه در جشنواره رازي و ارزش آن براي ارتقاء علمي پژوهشي دانشگاه 

هر فرد براي ارسال مستندات ارزشمند به جشنواره مذكور به برندگان دانشگاه در اين جشنواره گرنت هاي زير تعلق خواهد گرفت. 

علمي (رسمي، پيماني) كه بتواند جوايز نفرات ذيل را به خود اختصاص دهد گرنت پژوهشي و جايزه دانشگاه به وي اعطاء هيات 

  خواهد شد.

  ميليون ريال پاداش 20ريال گرنت پژوهشي و  000/000/200مبلغ : جشنواره  نفر اولبرگزيده 

  ميليون ريال پاداش  10هشي و ريال گرنت پژو 000/000/150مبلغ  :برگزيده نفر دوم جشنواره 

  ميليون ريال پاداش 5ريال گرنت پژوهشي و  000/000/100مبلغ  :برگزيده نفر سوم جشنواره 

  ميليون ريال پاداش  10: جشنواره  پژوهشگر برگزيده

  ميليون ريال پاداش  10: جشنواره محققين جوان

  .ميليون ريال پاداش 20: وسط كميته در جشنواره فعال كميته تحقيقات دانشجويي در صورت كسب مقام اول تمحقق 

  ميليون ريال پاداش. 15محقق فعال كميته تحقيقات دانشجويي در صورت كسب مقام دوم توسط كميته در جشنواره : 

  ميليون ريال پاداش. 10محقق فعال كميته تحقيقات دانشجويي در صورت كسب مقام سوم توسط كميته در جشنواره : 

  است كه محقق فعال مربوط به كميته تحقيقات دانشجويي توسط سرپرست كميته انتخاب و معرفي خواهند شد. الزم به ذكر

  :گذشته با محوريت تحقيقاتي ويژهدر يكسال تحقيق اصيل مقاله  پنجگرنت 

ت ذيل را در قالب محققين دانشگاه در انجام تحقيقات محور مشخص پژوهشي (الين پژوهشي) دانشگاه مصمم است تشويقاجهت تشويق 

  اعطاء گرنت اجرايي نمايد.

 ISIدر نمايه هاي استنادي رسمي و پيماني دانشگاه است كه محققين علمي و  هياتمحترم آن دسته از اعضاي ويژه اين گرنت  •

ايي دارند كه در يك راستاي تحقيقاتي مي مقاله نمايه شده  پنجداقل حدرطول سال ميالدي گذشته (سال ارزيابي)،  PubMedيا 

 باشد. 

 اين گرنت به مقاالت اصيل منتشر شده تعلق خواهد گرفت.  •

 .نويسنده اول يا مسئول باشدمقاله از مجموعه مقاالت مذكور فرد درخواست كننده گرنت بايد حداقل در دو  •

 بوده باشند. )Salamiي نتايج يا ساالمي (مقاالت مذكور بايد در يك راستاي پژوهشي بوده و فاقد شرايط خرد ساز •

 مالك ارزيابي ساالمي شدن كميته فني و داوري مقاالت توسط گروه هاي همكار مي باشد. •

 استفاده از گرنت مذكور در طي پنج سال فعاليت گذشته خود را داشته باشد.مي تواند فقط يكبار تقاضاي محقق هر  •

 يليون ريال به عنوان گرنت طرح تحقيقاتي تعلق خواهد گرفت. م 50به محققين داراي شرايط مذكور مبلغ  •

  : )hot paper( داغ مقاالتگرنت 

 بايا مقاالت  رسمي و پيماني دانشگاه است كه داراي مقالهمحققين علمي و  هياتاين گرنت مختص آن دسته از اعضاي محترم  •

در مجالت  مورد استناد 10حداقل داراي  Scopusاي سال جاري ارزيابي براساس شاخص هآدرس اعالمي دانشگاه بوده و در 

 معتبر و فاقد شرايط بالك ليست باشند. 

 خواهند شد.حذف نبوده و موارد مذكور موارد خوداستنادي ات مورد نظر دربرگيرنده استناد •

 فرد بايد نويسنده اول يا مسئول مقاله باشد. •

 مي باشد. ميليون ريال 200، مبلغ 1396مبلغ اين گرنت در سال  •

 در سقف مبلغ تعيين شده قابل تأمين اعتبار خواهد بود.يا چند طرح براي واجدين شرايط، يك طرح  •

  گرنت مقاله پر استناد سال گذشته:

 بايا مقاالت  رسمي و پيماني دانشگاه است كه داراي مقالهمحققين علمي و  هياتاين گرنت مختص آن دسته از اعضاي محترم  •

 10حداقل داراي  Scopusبراساس شاخص هاي  قطعي) ارزيابيگذشته ميالدي (سال گاه بوده و در سال آدرس اعالمي دانش

 در مجالت معتبر و فاقد شرايط بالك ليست باشند.  مورد استناد

 خواهند شد.حذف نبوده و موارد مذكور موارد خوداستنادي ات مورد نظر دربرگيرنده استناد •



 مقاله باشد. فرد بايد نويسنده اول يا مسئول •

 مي باشد. ميليون ريال 100، مبلغ 1396مبلغ اين گرنت در سال  •

 براي واجدين شرايط، يك طرح يا چند طرح در سقف مبلغ تعيين شده قابل تأمين اعتبار خواهد بود. •

  باال: (Citation/paper)علمي داراي استناد به ازاي هر مقاله  هياتگرنت اعضاي 

رسمي و پيماني دانشگاه كه متوسط تعداد استنادات به ازاي مقاله محققين علمي و  هياتاعضاي محترم اين گرنت به آن دسته از  •

 تعلق خواهد گرفت. باشدمورد  30، حداقل Scopusآنها براساس بانك اطالعاتي 

ساس بانك اطالعاتي برااين افراد  H indexو بوده  با تقسيم كل استنادات بر كل تعداد مقاالت قابل احتساب استمذكور شاخص  •

Scopus باشد. 15حداقل  بايد 

 ميليون ريال است. 300: 1396مبلغ اين گرنت در سال  •

  خواهد بود. اعتبارطرح در سقف مبلغ تعيين شده قابل تأمين  يا چند طرح براي واجدين شرايط، يك •

 گرنت مقاالت با همكار بين المللي :

سال گذشته داراي مقاالتي با نمايه بين  3اين گرنت به اعضاء هيات علمي يا محققين رسمي و پيماني تعلق خواهد گرفت كه در   •

ساير كشورها با آدرس مرتبط يا محققين مي باشند كه در آن فردي از اعضاء هيات علمي  Scopus، و يا ISI ،Pubmedالمللي 

 .شده باشد ذكررسمي با گروه آموزشي يا پژوهشي 

 منبع استخراج مقاالت مذكور گروه علم سنجي دانشگاه مي باشد. •

ميليون ريال براي انجام طرح هاي تحقيقاتي در نظر گرفته خواهد شد. در  50به افراد واجد شرايط گرنت تحقيقاتي معادل  •

ميليون ريال قابل افزايش مي  60اين مبلغ به  دانشگاه آدرس مركز تحقيقاتي را عنوان كرده باشدوابسته به صورتيكه نويسنده 

 باشد. 

ارايه طرح  هر فرد مي تواند بر اساس تعداد مقاالت داراي همكاري بين المللي، نسبت به ارايه پيشنهاد طرح تحقيقاتي اقدام نمايد. •

  هاي بصورت همزمان نيز امكان پذير مي باشد. 

 نشگاه:گرنت كتاب يا فصل كتاب چاپ شده با آدرس دا

  

گرنت مذكور با افراد تعلق خواهد گرفت كه در سه سال گذشته به عنوان نويسنده كتاب يا فصلي از كتاب داراي شماره بين  •

 المللي مي باشند.

 باشد. Scopusتاب چاپ شده بايد داراي نمايه بين المللي در سامانه ك •

بر حسب تعداد نويسندگان، جايگاه نويسنده وابسته به  كتاب يا فصل كتاب چاپ شده به شوراي گرنت تسليم و شوراي گرنت •

 دانشگاه، نوع، ميزان مطالب، اثر گذاري آن، سطح انتشار و ضرايب نفوذ نسبت به اتخاذ ميزان گرنت اقدام خواهد كرد.

مي ريال ميليون  300و حداكثر آن ميليون ريال  30ميزان گرنت بر حسب تصميم گيري شوراي گرنت بوده و حداقل آن مبلغ  •

 باشد.

در كتب با نويسندگان اصلي و فرعي ، در صورتيكه عضو هيات علمي نويسنده اصلي و نيز نويسنده فصلي از كتاب باشد در  •

 فرآيند  داوري به عنوان نويسنده اصلي كتاب با موضوع رفتار خواهد شد.  

ساختار نويسندگي حضور دارند بر اساس در صورتيكه نويسندگان كتاب يا فصلي از كتاب بيش از يك نفر بوده و همه آنها در   •

  توافق نويسندگان ميزان گرنت مورد اقدام قرار خواهد گرفت. در صورت عدم توافق بطور مساوي بين آنان تقسيم خواهد شد. 

 ل ذخيره براي سنوات بعدي نمي باشد. اين گرنت قابل واگذاري به غير يا قاب •

مواردي كه حوزه علمي پژوهشي فرد وسيع كتاب يا فصل تاليفي از كتاب بايد در حوزه علمي پژوهشي نويسنده بوده و در  •

  باشد بر اساس نظر شوراي گرنت عمل خواهد شد. 

 دو نمره در طي يك سال:  H-indexمحققين با ارتقاء 



خود  hنمره شاخص  2اين گرنت براي اعضاء هيات علمي يا محققين رسمي پيماني دانشگاه كه در طي يك سال پژوهشي بتوانند  •

 را ارتقاء دهند تعلق خواهد گرفت

 گزارش و تاييديه واحد علم سنجي دانشگاه خواهد بود. hمالك ارزيابي شاخص  •

 بود. ميليون ريال خواهد 80مبلغ اين گرنت معادل  •

 



  

 

  :نکات مھم

  

ارائه و شوراي گرنت پروپوزالهايي كه در قالب گرنت ارائه مي شوند مي بايست مستقيماً به حوزه معاونت تحقيقات و فناوري  •

 .گردند

 .و نسبت  به ساير طرحها اولويت بيشتري دارندشده ري بررسي تسرعت بيش بابصورت خارج از نوبت و اين پروپوزالها  •

 پروپوزالهاي ارايه شده بصورت خارج از محدوديت عمومي تعداد ثبت در سامانه پژوهشيار در نظر گرفته خواهد شد.تعداد  •

 مطروحه بايد ملزوم به رعايت نكات اخالق در پژوهشي هاي زيستي پزشكي بوده و داراي كد اخالقي خواهند بود.موضوعات  •

 باشند.  اهاولويتهاي پژوهشي دانشگموضوعات نبايد در خارج از  •

 با توجه به تسريع اعطاي گرنت بودجه بندي طرح بايد واقعي و بدور از درشت نگاري باشد. •

بر اساس قوانين مربوط به ساير  كميته اخالق دانشگاه پرداخت گرنت پس از تصويب پروپوزال در شوراي پژوهشي دانشگاه و •

 طرح هاي تحقيقاتي انجام خواهد شد.

 د ساير قراردادها بوده و به جز مبلغ مربوط به ماليات كل مبلغ بصورت يكجا پرداخت خواهد شد.قراردادهاي پژوهشي همانن •

 تسويه حساب طرح منوط به رعايت مفاد قرارداد از جمله تعهدات مجري در بخش انتشار نتايج طرح مي باشد.  •


