
 : 6اطالعیٍ فراخًان شمارٌ 

معايوت تحقیقات ي فىايری داوشگاٌ علًم پششکی کزماوشاٌ در راستای ارتقاء کیفی طزحُای تحقیقاتی کاربزدی ي پایٍ، آمادگی 

اعالم میذارد. لذا اعضای َیات  ايلًیت َای پژيَشی داوشگاٌخًد را بزای پذیزش پزيپًسال طزحُای تحقیقاتی ي مىطبق با 

)خالصٍ ، پزيپًسال ايلیٍفلًچارتمىطبق با علمی ي محققان غیز َیات علمی داوشگاٌ علًم پششکی کزماوشاٌ می تًاوىذ 

، اس سال جاری  20/11/99تا  1/11/99اس تاریخ پیشىُادی خًد را  پزيپًسال ي یا فزم تائیذ عىًان در طزحُای ثبت بیماری َا(

 میباشذ. 1400 تیز 30تا  99 بُمهباسٌ سماوی ديرٌ کامل فزاخًان، اس ايل ماوٍ پژيَان ثبت ي ارسال ومایىذ. طزیق سا

 

( اعتبار پژيَشی برای تمام مجریان طرحُای تحقیقاتی داوشگاٌ،  کٍ در  cut offبا تًجٍ بٍ تُیٍ وقطٍ برش) 

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

مقایسٍ با در  )قابل مشاَذٌ در پريفایل شخصی افراد، مًجًد در ساماوٍ پژيَان(آوُا cut offشرکت کىىذ کٍ 

، افراد  cut offضمىا در صًرتیکٍ بر اساس مرتبط با آوُاست.  سطح برایجذيل زیر، کمتر از عذد مشخص شذٌ 

اعضای َیات  ..ومایذ submitمجاز بٍ شرکت در فراخًان باشىذ، َر فردی حذاکثر می تًاوذ یک خالصٍ پريپًزال 

ي پريپًزال  2می تًاوىذ حذاکثر تا   51باالتر از  Hیا  با علمی داوشگاٌ علًم پسشکی کرماوشاٌ با رتبٍ استادی ي 

 ارائٍ ومایىذ. در ایه فراخًان خالصٍ پريپًزال 3تا  حذاکثر می تًاوىذاعضای َیات علمی پژيَشی ایه داوشگاٌ 

 ( اعتبار پژيَشی بزای مجزیان طزحُای تحقیقاتی در سطًح مختلف cut offوقطٍ بزش )

 وقطٍ بزش  سطح ردیف

  استاد داوشگاٌ علًم پششکی کزماوشاٌ 1

200 

  داوشیار داوشگاٌ علًم پششکی کزماوشاٌ 2

150 

  استادیار داوشگاٌ علًم پششکی کزماوشاٌ 3

100 

 50 مزبی داوشگاٌ علًم پششکی کزماوشاٌ 4

َیات علمی پژيَشی داوشگاٌ علًم پششکی  5

 کزماوشاٌ با رتبٍ استادی

250 

داوشگاٌ علًم پششکی َیات علمی پژيَشی  6

 کزماوشاٌ با رتبٍ داوشیاری

200 

َیات علمی پژيَشی داوشگاٌ علًم پششکی  7

 کزماوشاٌ با رتبٍ استادیاری

150 

کارکىان غیز َیات علمی داوشگاٌ علًم پششکی  8

 کزماوشاٌ

50 

 50 اعضای َیات علمی سایز داوشگاَُا 9



 

 


