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  درخواست سرپرست دانشکده پرستاری بروجن جهت تشکیل شورای پژوهشی در آن دانشکده مطرح و مورد موافقت قرار

 (1399/  02/  30) گرفت.

 

 مطرح و  نشريه ايندكس از فارسی به انگلیسی با هدف ارتقاء تغییر زبان انتشار مجله بالینی پرستاری و مامايی درخواست

 (1399/  04/  24) مقرر گرديد اين بند جهت تائید نهائی به هیات رئیسه محترم دانشگاه ارجاع گردد.مورد موافقت قرار گرفت. 

 

  به منظور سوق دادن پژوهشگران به اخذ گرنت های پژوهشی خارج از دانشگاه مصوب گرديد معادل گرنت جذب شده از

 (1399/  04/  24) ود.خارج دانشگاه به سقف اعتبار پژوهشی مجری طرح های تحقیقاتی اضافه ش

 

  معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت متبوع در خصوص الزام ثبت  99/  03/  18/ د مورخ  700/  852نامه شماره

قبل از شروع نمونه گیری اطالع رسانی گرديد. مصوب گرديد منبعد عقد قرارداد طرح های  IRCTكارآزمائی های بالینی در 

 (1399/  04/  24) باشد. IRCTكارآزمائی بالینی مشروط به اخذ كد 

 

 در موارد ضروری مشکالت و معضالت سالمت داخل استان مصوب گرديد با اولويت بخشیدن تحقیقات دانشگاه جهت رفع ،

مونه گیری از ساير استان ها انجام گیرد، الزم است مجری طرح درخواست خود را با ذكر داليل نمونه گیری از كه الزم است ن

خارج استان به معاونت تحقیقات و فناوری اعالم كند و صرفا در صورت تشخیص شورای پژوهشی دانشگاه انجام طرح تحقیقاتی 

 (1399/  04/  24) بالمانع است.

 

 و اندازی راه جهت دانشگاه، سالمت فناوری رشد مركز محترم سرپرست 1399/  05/  07 مورخ/  99/  99241 شماره نامه 

 محصول تولید سمت به آنان دهی جهت و دانشگاه در خالق استعدادهای پرورش منظور به شتابدهی و نوآوری مركز تاسیس

 الزم مقدمات مالی؛ برآورد و دانشگاه فناوری شورای در موضوع طرح ضمن گرديد مقرر. گرديد موافقت موضوع كلیات با و مطرح

 (1399/  05/  28) .شود پیگیری مركز اندازی راه جهت

 

  درخصوص شركت مجازی در همايش ها مقرر گرديد منبعد به  1393/  02/ 14پیرو مصوبه قبلی شورای پژوهشی دانشگاه مورخ

ارائه می گردد در صورت نمايه شدن مقاالت  "الکترونیکی"كه بصورت مجازی  مقاالت ارائه شده در همايش های داخلی و خارجی

)سی میلیون( ريال و برای مقاالت  30000000برای مقاالت ارائه شده بصورت سخنرانی تا سقف مبلغ  Scopusهمايش در پايگاه 

)پانزده میلیون( ريال به عنوان هزينه ثبت نام و ارائه مقاله؛ پس از تائید در شورای  15000000ارائه شده بصورت پوستر حداكثر مبلغ 

مشروط به داشتن مجوزهای الزم و ارائه اله بصورت مجازی در ساير همايش ها پژوهشی دانشگاه پرداخت گردد. در خصوص ارائه مق

)سه میلیون( ريال پرداخت می گردد. الزم به ذكر است در صورت ارائه چند مقاله  3000000صرفا هزينه ثبت نام تا سقف مستندات 

 (1399/  07/  08) در يک همايش فقط برای يک مقاله هزينه درنظر گرفته خواهد شد.

 

 به شرح پیوست شماره  دستورالعمل اجرايی فعالیت های مربوط به بین المللی سازی پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شهركرد

 يک صورتجلسه به تصويب رسید. 

 

 مولکولی  سلولی تحقیقات توسط مركز "درمانی ژن رويکرد با ها بیماری درمان" عنوان با آنالين ملی با برگزاری كنگره

 (1399/  10/  24) موافقت گرديد. مقرر گرديد اقدامات الزم جهت اخذ مجوز اين كنگره ملی صورت پذيرد.دانشگاه 

  مصوب گرديد مجريان طرح تحقیقاتی قبل از ارائه پروپوزال درخصوص امکان انجام طرح و شرايط جمع آوری داده ها بررسی

يط جمع آوری نمونه ها بر عهده مجری طرح می باشد. در همین اولیه انجام دهد و مسئولیت عدم همکاری يا فراهم نبودن شرا

/  11/  28) راستا معاونت تحقیقات و فناوری نیز رايزنی الزم جهت همکاری بین بخشی در مجموعه دانشگاه انجام خواهد داد.

1399) 
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  گرديد سالیانه در دو نوبت به منظور حمايت از طرح های تحقیقاتی كه منتج به حل مشکل نظام سالمت می گردند؛ مصوب

)ترجیحا خرداد و آذر( فراخوان طرح های تحقیقاتی بدون محدوديت هزينه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه انجام 

گردد. اين فراخوان بر اساس نیاز سنجی انجام شده از معاونت های دانشگاه و با محوريت معاونت تحقیقات و فناوری و شورای 

 (1399/  12/  12) گاه انجام خواهد شد.پژوهشی دانش

 

  درخصوص انجام طرح های تحقیقاتی مشترک )بین دانشگاهی يا با صنعت( بحث و تبادل نظر صورت پذيرفت. مصوب گرديد

درصد هزينه كل طرح متناسب با آيین نامه های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه  50طرح های تحقیقاتی مشترک تا سقف 

حمايت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه قرار گیرند. فرآيند انجام اين گونه طرح ها همانند ساير طرح های تحقیقاتی با مورد 

ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشیار و انجام امور كارشناسی و داوری انجام خواهد شد. حقوق معنوی در طرح های تحقیقاتی 

ن و میزان استفاده از تجهیزات و امکانات دانشگاه بر حسب مورد در قرارداد مشترک مشترک متناسب با سهم مشاركت مالی طرفی

 (1399/  12/  12) تعیین خواهد شد.

 

  در صورتی كه طرح تحقیقاتی منتج به انتشار مقاله/ مقاالت متناسب با تعهدات مندرج  1400مصوب گرديد از ابتدای سال

قاتی گردد، همان مقاله به عنوان گزارش پايان طرح تحقیقاتی پذيرفته و با مجری در آيین نامه حمايت مالی از طرح های تحقی

طرح تسويه حساب شود. اين مقاله می بايست در برگیرنده كلیه اهداف پروپوزال باشد و درصورتیکه كلیه اهداف موجود در 

له را در قالب چکیده طرح به همراه پروپوزال مصوب در مقاله منتشر نشده باشد، مجری موظف است گزارش كلیه نتايج حاص

 مقاله مربوطه در سامانه پژوهشیار ارسال كند.

امتیاز  1/  5ثال: طبق آيین نامه حمايت مالی از طرح های تحقیقاتی، برای يک طرح تحقیقاتی صد میلیون ريالی كسب حداقل م

از نتايج  PubMedنتشار يک مقاله با نمايه پژوهشی طبق شاخص های مشخص شده در آيین نامه مذكور الزامی می باشد لذا ا

طرح مذكور )به عنوان نويسنده اول يا نويسنده مسئول( منطبق با كلیه اهداف پروپوزال به عنوان گزارش پايانی طرح قابل قبول 

 (1399/  12/  12)می باشد. 

 

 صويب طرح های تحقیقاتی مقرر در راستای تخصصی شدن الين های تحقیقاتی و افزايش دقت و نظارت تخصصی علمی بر ت

گرديد منبعد كلیه طرح های تحقیقاتی الزاما در مركز تخصصی مرتبط با موضوع پژوهش ثبت و مورد كارشناسی و داوری دقیق 

 و تخصصی قرار گیرند.

بیماران  در همین راستا كلیه كارآزمايی های بالینی با موضوع سرطان و طرح های تحقیقاتی كه جامعه آماری مورد مطالعه

سرطانی می باشند )پايان نامه های مقاطع پزشکی عمومی و دستیاری تخصصی( الزاما در مركز تحقیقاتی سرطان و ساير 

 كارآزمايی های بالینی مداخله ای الزاما در مراكز توسعه تحقیقات بالینی مورد بررسی و تصويب قرار می گیرند.

تحقیقاتی دانشگاه و پژوهشکده علوم پايه سالمت بستر الزم جهت انجام تحقیقات همچنین مقرر گرديد روسای محترم كلیه مراكز 

 (1399/  12/  19) مشترک بین مركزی را مهیا سازند.
 

 ما  سئولوافقت ممصوب گرديد مشاركت پرسنل غیر هیات علمی دانشگاه در اجرای طرح های تحقیقاتی صرفا مشروط به م

 (1399/  12/  19) انجام گیرد. خارج از ساعات موظف اداریو  فوق


