
 9911ترین مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه در سال مهم

 

 : 9011/  30/  03شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  6بند مصوبه 

د. این تصویب رسی شرح زیر به پیشنهادات مطرح شده جهت ارتقای کیفیت مقاالت مجالت دانشگاه و کسب نمایه های بین المللی به

 مصوبه تا زمان اخذ نمایه اسکوپوس برای هر یک از مجالت دانشگاه الزم االجراست و پس از آن لغو می گردد.

 .می گردند به مقاالتی که در هر کدام از مجالت دانشگاه چاپ Scopusالف( اعطای گرنت پژوهشی معادل 

از دانشگاه  Affiliationر یکی از مجالت انگلیسی زبان دانشگاه چاپ می گردد ب( در صورتی که نویسنده اول یا مسئول مقاله ای که د

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد را دارد، گرنت  Affiliationها یا مراکز علمی خارج از کشور داشته باشد برای آن نویسنده مقاله که 

از دانشگاه ها و مراکز علمی  Affiliation گان مقاله دارایو در صورتی که یکی از سایر نویسند ISIپژوهشی معادل یک مقاله با نمایه 

 محاسبه خواهد شد. PubMed خارج از کشور باشد، این گرنت پژوهشی معادل یک مقاله با نمایه

 امتیازات فوق جهت انتخاب پژوهشگر برتر نیز لحاظ گردد. مقرر گردیدج( 

پیشنهاد گردد امتیازات فوق را در ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه لحاظ د( مقرر گردید به کمیته ارتقاء اعضای محترم هیئت علمی 

 نماید یا اینکه کمیته ارتقاء جهت مقاالت مجالت دانشگاه سقف امتیاز ممکن را در نظر بگیرد.

کترای ارشد و د ه( مقرر گردید به شورای تحصیالت تکمیلی پیشنهاد گردد جهت محاسبه نمره مقاله پایان نامه دانشجویان کارشناسی

محاسبه گردد و در صورتی  Scopusکه در مجالت دانشگاه چاپ می گردند معادل  ایشانحرفه ای، امتیاز مقاالت منتج از پایان نامه 

 محاسبه گردد. ISIاز دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور باشد امتیاز مقاله معادل  Affiliationمقاله دارای نویسنده بااین که 

چنین بر پیگیری بیشتر سردبیران محترم مجالت دانشگاه و تعامل ایشان جهت جذب مقاالت با کیفیت، تعامل با دانشگاه های همسطح هم

 جهت تبادل مقاالت، افزایش کیفیت داوری مقاالت و انتخاب داوران با کیفیت، تقدیر از داوران برتر تاکید شد.

 
 : 9011/  32/  02شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  0بند مصوبه 

 گردید.ت موافق نشریه ایندکس از فارسی به انگلیسی با هدف ارتقاء تغییر زبان انتشار مجله بالینی پرستاری و مامایی درخواست با

 
 : 9011/  32/  02شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  6بند مصوبه 

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

  به سقف اعتبار پژوهشی مجری طرح های تحقیقاتی اضافه شود.

 
 : 9011/  32/  02شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  7بند مصوبه 

معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت متبوع در خصوص الزام ثبت کارآزمائی های  99/  70/  82/ د مورخ  777/  258. نامه شماره 7

قبل از شروع نمونه گیری اطالع رسانی گردید. مصوب گردید منبعد عقد قرارداد طرح های کارآزمائی بالینی مشروط  IRCTبالینی در 

  باشد. IRCTبه اخذ کد 

 
 : 9011/  32/  02شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  99بند مصوبه 

مصوب گردید با اولویت بخشیدن تحقیقات دانشگاه جهت  8092/  70/  75صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  0. پیرو بند 88

، در موارد ضروری که الزم است نمونه گیری از سایر استان ها انجام گیرد، الزم است مجری مشکالت و معضالت سالمت داخل استان رفع

کند و صرفا در صورت تشخیص  طرح درخواست خود را با ذکر دالیل نمونه گیری از خارج استان به معاونت تحقیقات و فناوری اعالم

  شورای پژوهشی دانشگاه انجام طرح تحقیقاتی بالمانع است.

  



 9911ترین مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه در سال مهم

 : 9011/  30/  02شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  0بند مصوبه 

 :گردد لحاظ زیر امتیازات دانشگاه در های بیماری ثبت های برنامه مسئولین جهت گردید مقرر

 پژوهشی؛ همکاری گواهی ساعت 877 سقف تا سالیانه( الف

  سالیانه، پژوهشی گرنت( ریال میلیون 877) معادل امتیاز 8( ب

  فناوری و تحقیقات معاونت نظر با هدیه کارت قالب در ساالنه کار حجم و فعالیت میزان به بسته پژوهش هفته در مالی حمایت( ج

 .رددگ ارائه دانشگاه پژوهشی شورای جلسات در تناوب به برنامه مسئولین توسط ها بیماری ثبت های برنامه پیشرفت گزارش گردید پیشنهاد

 

 : 9011/  30/  02شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  6بند مصوبه 

 لمحصو تولید سمت به آنان دهی جهت و دانشگاه در خالق استعدادهای پرورش منظور به شتابدهی و نوآوری مرکز تاسیس و اندازی راه

 مرکز اندازی راه جهت الزم مقدمات مالی؛ برآورد و دانشگاه فناوری شورای در موضوع طرح ضمن گردید مقرر. گردید موافقتمورد 

 .شود پیگیری
 

 : 9011/  37/  32شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  0بند مصوبه 

درخصوص شرکت مجازی در همایش ها مقرر گردید منبعد به مقاالت ارائه  8090/  78/ 81پیرو مصوبه قبلی شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 

 Scopusارائه می گردد در صورت نمایه شدن مقاالت همایش در پایگاه  "الکترونیکی"بصورت مجازی  شده در همایش های داخلی و خارجی که

پوستر حداکثر مبلغ  )سی میلیون( ریال و برای مقاالت ارائه شده بصورت 07777777برای مقاالت ارائه شده بصورت سخنرانی تا سقف مبلغ 

)پانزده میلیون( ریال به عنوان هزینه ثبت نام و ارائه مقاله؛ پس از تائید در شورای پژوهشی دانشگاه پرداخت گردد. در خصوص  85777777

)سه  0777777صرفا هزینه ثبت نام تا سقف مشروط به داشتن مجوزهای الزم و ارائه مستندات ارائه مقاله بصورت مجازی در سایر همایش ها 

میلیون( ریال پرداخت می گردد. الزم به ذکر است در صورت ارائه چند مقاله در یک همایش فقط برای یک مقاله هزینه درنظر گرفته خواهد 

  شد.

 : 9011/  37/  32شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  0بند مصوبه 

 به تصویب رسید.  دستورالعمل اجرایی فعالیت های مربوط به بین المللی سازی پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 

 : 9011/  31/  00شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  9بند مصوبه 

  پژوهشگران برتر سالانتخاب 

 

 9011/  93/  02شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  2بند مصوبه 

گاه موافقت دانش مولکولی سلولی تحقیقات توسط مرکز "درمانی ژن رویکرد با ها بیماری درمان" عنوان با آنالین ملی با برگزاری کنگره

 گردید. مقرر گردید اقدامات الزم جهت اخذ مجوز این کنگره ملی صورت پذیرد.

 

 9011/  99/  02شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  0بند مصوبه 

ا بررسی اولیه انجام مصوب گردید مجریان طرح تحقیقاتی قبل از ارائه پروپوزال درخصوص امکان انجام طرح و شرایط جمع آوری داده ه

دهد و مسئولیت عدم همکاری یا فراهم نبودن شرایط جمع آوری نمونه ها بر عهده مجری طرح می باشد. در همین راستا معاونت 

 تحقیقات و فناوری نیز رایزنی الزم جهت همکاری بین بخشی در مجموعه دانشگاه انجام خواهد داد.

 

9011/  90/  90پژوهشی دانشگاه مورخ شورای  9بند مصوبه   

به منظور حمایت از طرح های تحقیقاتی که منتج به حل مشکل نظام سالمت می گردند؛ مصوب گردید سالیانه در دو نوبت )ترجیحا خرداد 

این فراخوان بر اساس  و آذر( فراخوان طرح های تحقیقاتی بدون محدودیت هزینه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه انجام گردد.

 نیاز سنجی انجام شده از معاونت های دانشگاه و با محوریت معاونت تحقیقات و فناوری و شورای پژوهشی دانشگاه انجام خواهد شد.
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9011/  90/  90پژوهشی دانشگاه مورخ شورای  0بند مصوبه   

رح های دید طخصوص انجام طرح های تحقیقاتی مشترک )بین دانشگاهی یا با صنعت( بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت. مصوب گر در

درصد هزینه کل طرح متناسب با آیین نامه های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه مورد حمایت معاونت  57تحقیقاتی مشترک تا سقف 

تحقیقات و فناوری دانشگاه قرار گیرند. فرآیند انجام این گونه طرح ها همانند سایر طرح های تحقیقاتی با ثبت پروپوزال در سامانه 

ار و انجام امور کارشناسی و داوری انجام خواهد شد. حقوق معنوی در طرح های تحقیقاتی مشترک متناسب با سهم مشارکت پژوهشی

 مالی طرفین و میزان استفاده از تجهیزات و امکانات دانشگاه بر حسب مورد در قرارداد مشترک تعیین خواهد شد.

 

 

 9011/  90/  90پژوهشی دانشگاه مورخ شورای  0 بندمصوبه 

در صورتی که طرح تحقیقاتی منتج به انتشار مقاله/ مقاالت متناسب با تعهدات مندرج در آیین نامه  8177مصوب گردید از ابتدای سال 

حمایت مالی از طرح های تحقیقاتی گردد، همان مقاله به عنوان گزارش پایان طرح تحقیقاتی پذیرفته و با مجری طرح تسویه حساب 

وپوزال باشد و درصورتیکه کلیه اهداف موجود در پروپوزال مصوب در مقاله منتشر شود. این مقاله می بایست در برگیرنده کلیه اهداف پر

نشده باشد، مجری موظف است گزارش کلیه نتایج حاصله را در قالب چکیده طرح به همراه مقاله مربوطه در سامانه پژوهشیار ارسال 

 کند.

امتیاز پژوهشی  8/  5یقاتی، برای یک طرح تحقیقاتی صد میلیون ریالی کسب حداقل مثال: طبق آیین نامه حمایت مالی از طرح های تحق

از نتایج طرح مذکور )به  PubMedطبق شاخص های مشخص شده در آیین نامه مذکور الزامی می باشد لذا انتشار یک مقاله با نمایه 

 عنوان گزارش پایانی طرح قابل قبول می باشد. عنوان نویسنده اول یا نویسنده مسئول( منطبق با کلیه اهداف پروپوزال به

 

 9011/  90/  91شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  0 بندمصوبه 

در راستای تخصصی شدن الین های تحقیقاتی و افزایش دقت و نظارت تخصصی علمی بر تصویب طرح های تحقیقاتی مقرر گردید منبعد 

 در مرکز تخصصی مرتبط با موضوع پژوهش ثبت و مورد کارشناسی و داوری دقیق و تخصصی قرار گیرند. کلیه طرح های تحقیقاتی الزاما

در همین راستا کلیه کارآزمایی های بالینی با موضوع سرطان و طرح های تحقیقاتی که جامعه آماری مورد مطالعه بیماران سرطانی می 

ی تخصصی( الزاما در مرکز تحقیقاتی سرطان و سایر کارآزمایی های بالینی باشند )پایان نامه های مقاطع پزشکی عمومی و دستیار

 مداخله ای الزاما در مراکز توسعه تحقیقات بالینی مورد بررسی و تصویب قرار می گیرند.

قات یهمچنین مقرر گردید روسای محترم کلیه مراکز تحقیقاتی دانشگاه و پژوهشکده علوم پایه سالمت بستر الزم جهت انجام تحق

 مشترک بین مرکزی را مهیا سازند.

 

 9011/  90/  91شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  0 بندمصوبه 

ارج خو  ما فوق سئولوافقت ممصوب گردید مشارکت پرسنل غیر هیات علمی دانشگاه در اجرای طرح های تحقیقاتی صرفا مشروط به م

 انجام گیرد. از ساعات موظف اداری


