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 0931 / 10 / 01جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 

مصوبه كميته ملی اخالق در پژوهشهای زيست پزشكی مصوب گرديد تخصيص امتياز از جمله  "ب"بند  5. مطابق ماده 2بند 

مجالتی و يا  ESCIصرفا محدود به مجالت علمی پژوهشی داخلی نمايه شده در  ESCIپاداش نقدی به مقاالت نمايه شده در 

باشد كه توسط ناشران معتبر بين المللی منتشر می شوند و هيچ گونه پاداش يا امتياز مادی و معنوی به ساير مقاالت كه صرفا 

( نيز نمايه PubMed, Scopusمنتشر می شوند تعلق نخواهد گرفت. در صورتيكه مقاله در ساير پايگاه ها ) ESCIدر نمايه 

 تعيين گرديد. 0931/  10/  21از و پاداش لحاظ خواهد شد. تاريخ اجرای اين مصوبه شود، نمايه سطح بعد جهت امتي

 

. مقرر گرديد به مقاالت منتج از طرح های تحقيقاتی كه در هر يک از مجالت دانشگاه علوم پزشكی شهركرد چاپ می 9بند 

 گردد، امتياز گرنت پژوهشی معادل اسكوپوس تعلق گيرد.

 

 0931/  10/  29شگاه مورخ جلسه شورای پژوهشی دان

معاون محترم تحقيقات و فناوری درخصوص مصوبات كميته ملی  0931/  19/  01/ د مورخ  011/  0100. نامه شماره 0بند 

اخالق در پژوهش در جهت ارتقاء رعايت استانداردهای اخالق در پژوهش های علوم پزشكی كشور مجدد اطالع رسانی گرديد 

 :همين راستا مصوب گرديد يوست صورتجلسه( درپ)

  .الف( منبعد مفاد اين آيين نامه جهت حمايت های مالی و معنوی فعاليت های پژوهشی مبنا قرار گيرد

مصوبه كميته ملی اخالق در پژوهش   "ج"بند  0( بر اساس ماده 2103)نهم آوريل  0931/  10/  21ب( مقرر گرديد از تاريخ 

وزارت متبوع ، پرداخت پاداش و امتياز به مقاالت منتشر شده  گذاری، اعتبار و ارزشيابی(های زيست پزشكی )شاخصهای ارزش 

در مجالت نامعتبر و جعلی ممنوع گردد. در صورتيكه از تاريخ ذكر شده به اينگونه مقاالت پاداشی پرداخت شده باشد نويسنده 

شد اين بند جهت بررسی و اجراء به معاونت محترم ملزم به بازپرداخت پاداش به حساب دانشگاه می باشد. همچنين مقرر 

 .آموزشی جهت طرح در هيات مميزه ارسال گردد

 .ج( مقرر گرديد در مراكز/كميته ها و شوراهای پژوهشی نسبت به رعايت مصوبه مذكور اهتمام ويژه مبذول گردد

س از نمايه شدن در پايگاه های علمی، در د( متقاضيان پاداش مقاالت متعهد می گردند در صورتيكه مقاله در آينده حتی پ

 .ليست مجالت نامعتبر قرار گرفت پاداش تخصيص يافته را عودت دهند

 

 0931/  19/  20جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 

. مقرر گرديد پرسنل طرح نيروی انسانی شاغل در دانشگاه با حداقل مدرک كارشناسی ارشد منوط به ارائه سفته/ چک 2بند 

 ( اجرا نمايند.HSRه الضمان بتوانند با شرايط مشابه ساير پرسنل دانشگاه طرح تحقيقاتی نظام سالمت )وج

 

 0931/  19/  5جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 

. مصوب گرديد برای طرح های تحقيقاتی كه نمونه گيری يا محيط انجام مطالعه خارج از استان چهارمحال و بختياری می 9بند 

باشد صرفا هزينه پرسنلی در نظر گرفته شود. تصميم گيری جهت تامين اعتبار طرح های تحقيقاتی كه تجهيزات و امكانات الزم 

 باشد بر عهده شورای پژوهشی دانشگاه خواهد بود. در پژوهشكده علوم پايه سالمت موجود نمی

 

 0931/  12/  11جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 

. به منظور ترغيب و حمايت از طرح های تحقيقاتی با موضوعات قرآن و عترت )ع( مصوب گرديد هر عضو هيات علمی بتواند 0

ارچوب شيوه نامه حمايت مالی طرح های تحقيقاتی )شيوه ساليانه يک طرح تحقيقاتی مصوب كميته طب اسالمی خارج از چه

 نامه گرانت های تحقيقاتی( )با رعايت سقف هزينه طرح های مصوب اين كميته( اجرا نمايد.

 

 0931/  10/  01جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 

  افزايش يابد. 0931درصد در سال  21زان . مصوب گرديد حداكثر اعتبار تخصيص يافته به طرح های تحقيقاتی مصوب دانشگاه به مي0
 


