
 1400برخی مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه در سال 
 

 .(1400/  02/  28)اولین فراخوان مشکالت و موضوعات اولویت دار قابل پژوهش  برنامه ریزی و تصویب برگزاری. 1

 

 از فصلی یا کتاب در خصوص تخصیص حق الزحمه چاپ 1400/  01/  18شورای انتشارات دانشگاه مورخ  10. مصوبه بند 2

 Scopus ریال و نمایه 480000 صفحه هر ازای به Pubmed ریال؛ نمایه 600000صفحه  هر ازای به ISI های نمایه در کتاب

ریال مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. در صورتیکه تعداد نویسندگان آن کتاب یا فصل کتاب با  360000 صفحه هر ازای به

/  30هیئت رئیسه مصوب ) (1400/  02/  28) افیلیشن دانشگاه بیش از یک نفر باشد این مبلغ بین ایشان تقسیم خواهد شد.

03  /1400) 

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی به عنوان زیر مجموعه صیانت از جمعیت  ارزشیابی و پژوهش ،تشکیل کمیته پایشتصویب . 3

اجرای طرحهای مطالعاتی جمعیتی و پژوهشهای کاربردی بررسی سیاستهای فرزندآوری و عوامل جهت تصویب و  موثر بر سالمت

 (1400/  02/  28) آنمرتبط با 

 

 در کمیته تحقیقات دانشجویی با شرایط خاص ریال میلیون 70 هزینه سقف تا تحقیقاتی های طرح فراخوانتصویب برگزاری . 1

(12  /05  /1400) 

 

هیئت رئیسه مصوب ) (1400/  05/  12) درصد منابع مالی پایان نامه ها از محل اعتبارات معاونت آموزشی 30تامین  تصویب. 4

30  /03  /1400). 

 

  (1400/  06/  23) 1401و بصورت آنالین در اردیبهشت ماه سال  "کنگره بین المللی ژن درمانی" برگزاری تصویب. 2

 

کارآفرینی )ایده شو( توسط مرکز رشد فناوری سالمت دانشگاه با همکاری دانشکده فناوری های برگزاری رویداد تصویب . 3

 (1400/  06/  23)رگزیده ایده ها و تیم های ب و حمایت از نوین،

 

هیئت مصوب ) (1400/  07/  20) شیوه نامه پذیرش و حمایت از طرح های فناورانه در مرکز رشد فن آوری سالمتتصویب . 1

 (1400/   08/  23رئیسه 

 

با اولویت شیوه نامه همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در فرآیند اجرای پایان نامه دانشجویان سایر دانشگاه ها تصویب . 2

 (1400/  07/  20)ارائه خدمت به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

 

)سی  30000000حداکثر اعتبار تخصیص یافته به طرح های تحقیقاتی مصوب کمیته تحقیقات دانشجوئی به مبلغ افزایش . 4

با  دانشجویان مقاطع دکترای تخصصی و دکترای تخصصی پژوهشیو صدور مجوز اجرای طرح تحقیقاتی توسط میلیون( ریال 

 (1400/  07/  20)شرایط خاص 

 

 

موضوعات بیوانفروماتیک ضمن تاکید بر استفاده از زیرساخت های موجود در پژوهشکده  . درخصوص طرح های تحقیقاتی با2

 علوم پایه سالمت جهت اجرای طرح، مقرر گردید در مورد هزینه به شرح زیر اقدام شود:

. هزینه میلیون ریال مورد حمایت قرار گیرند 60طرح های تحقیقاتی با موضوعات بیوانفورماتیک با هزینه پرسنلی تا سقف 

 50معادل  ISI (ESCI)اینگونه طرح های تحقیقاتی در پایان طرح و با ارائه مقاله منتج از طرح با نمایه اسکوپوس یا پابمد یا 



 1400برخی مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه در سال 
 

درصد هزینه کل طرح تحقیقاتی  ISI  100در نمایه اسکوپوس یا  Q1درصد و مقاله  75معادل  ISI (JCR)درصد، مقاله 

 (1400/  08/  18) پرداخت خواهد شد.

 

 کاربرگ تائید به مشروط دانشجو نامه پایان از دفاع مجوز صدور گردید مقرر ها نامه پایان نظارت فرآیند ساماندهی منظور به. 2

 (1400/  09/  21) .باشد( پژوهشیار سامانه در) ناظر توسط نظارت های

 

 تشخیص پیشگیری،" موضوع با سالمت پایه علوم پژوهشکده مگاپروژه اولین های پروپوزال پیش فراخوان برگزاری موافقت با. 6

 (1400/  09/  21) "بختیاری و چهارمحال استان در بروسلوز درمان و

 

 (1400/  10/  21) دانشگاه تحقیقاتی های طرح از مالی حمایت نامه شیوهبازنگری . 1

 
 (1400/  10/  21) دانشگاه در پژوهشی دکترای پسا دوره پذیرش نامه شیوهتصویب . 2

 
. مقرر گردید طرح های تحقیقاتی )پایان نامه ای و غیر پایان نامه ای( که نیاز به هزینه مواد، وسایل و تجهیزات خاصی ندارند 1

میلیون ریال در شورای پژوهشی دانشگاه مورد تصویب قرار گیرند. این هزینه پس  60بدون نیاز به طرح در کمیته مالی با مبلغ 

 تحقیقاتی و به شرح زیر تخصیص می یابد: از اجرای طرح

 درصد، 100؛ معادل ISIمنتج از طرح در نمایه اسکوپوس یا  Q1الف( با ارائه مقاله 

 درصد؛ 75معادل  ISI (JCR)ب( با ارائه مقاله 

 درصد، 50معادل  ISI (ESCI)ج( با ارائه مقاله در نمایه اسکوپوس یا پابمد یا 

 درصد )این آیتم حداکثر دو طرح درسال( 30یا ارائه مقاله سایر نمایه ها معادل د( با ارائه گزارش پایانی 

: درصورتی که این گونه طرح های تحقیقاتی منتج به حل مسئله، حل مشکل، تولید فناوری یا تولید محصول گردد، 1تبصره 

 (1400/  12/  03) بود. تصمیم گیری درخصوص نحوه پرداخت بصورت موردی برعهده شورای پژوهشی دانشگاه خواهد

 

 (1400/  12/  03) بسته حمایتی مرکز رشد فناوری سالمت از واحدهای فناور دانشجوییتصویب . 2

 

 (1400/  12/  03)ان نامه ای و غیر پایان نامه ای( بهبود فرآیند داوری پروپوزال های طرح های تحقیقاتی )پای مصوباتی جهت. 3

 
 (1400/  12/  03)لیست امتیازات پژوهشی قابل ثبت اعضای محترم هیأت علمی در سامانه نگاه جهت ترفیع پایه تصویب . 4


