
 اعتبار پژوهشی مجریان طرح های تحقیقاتی دانشگاه (cut off) ه برشـنقط
 

معاونت تحقیقات و فناوزی دانشگاه علوم پصشکی کسمانشاه دز زاستای ازتقاء کیفی طسحهای تحقیقاتی کازبسدی و 

اعالم  اولویت های پژوهشی دانشگاهپایه، آمادگی خود زا بسای پریسش پسوپوشال طسحهای تحقیقاتی و منطبق با 

منطبق با میدازد. لرا اعضای هیات علمی و محققان غیس هیات علمی دانشگاه علوم پصشکی کسمانشاه می توانند 

اش پیشنهادی خود زا  (فسم تائید عنوان دز طسحهای ثبت بیمازی هاو یا  خالصه پسوپوشال)لیه، پسوپوشال اوفلوچازت

باشه شمانی دوزه کامل ، اش طسیق سامانه پژوهان ثبت و ازسال نمایند. سال جازی  1311/5/20تا  1311/5/1تازیخ 

 میباشد. 11آذز  30تا  11فساخوان، اش اول مسداد 

شگاٌ،  ( اعتبار پژيَشی برای تمام مجریان طرحُای تحقیقاتی داو cut offبا تًجٍ بٍ تُیٍ وقطٍ برش) 

کٍ در کاروامٍ اعتبار پژيَشی آوُا در ساماوٍ پژيَان قابل مشاَذٌ می باشذ، صرفا افرادی می تًاوىذ در 

آوُا در مقایسٍ با جذيل زیرکمتر از عذد مشخص شذٌ در گريٌ  cut offایه فراخًان شرکت کىىذ کٍ 

شرکت در فراخًان باشىذ، َر ، افراد مجاز بٍ  cut offضمىا در صًرتیکٍ بر اساس مرتبط با آوُاست. 

اعضای َیات علمی داوشگاٌ علًم پسشکی  ..ومایذ submitفردی حذاکثر می تًاوذ یک خالصٍ پريپًزال 

 خالصٍ پريپًزال ارائٍ ومایىذ. 2می تًاوىذ تا  51باالتر از Hکرماوشاٌ با رتبٍ استادی ي یا  با 

 ( اعتبار پژيَشی برای مجریان طرحُای تحقیقاتی در سطًح مختلف cut offوقطٍ برش )

 نقطه برش سطح ردیف

 022 گاه علوم پزشکی کرمانشاهنشاد استاد 1

 152 گاه علوم پزشکی کرمانشاهنشاد دانشیار 0

 122 گاه علوم پزشکی کرمانشاهنشاد استادیار 3

 52 گاه علوم پزشکی کرمانشاهنشاد مربی 4

 052 گاه علوم پزشکی کرمانشاه با رتبه استادینشاهیأت علمی پژوهشی د 5

 022 هیأت علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با رتبه دانشیاری 6

 152 استادیاریهیأت علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با رتبه  7

 32 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کارکنان غیر هیات علمی 8

 52 دانشگاههاهیات علمی سایر اعضای  9
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