مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (مورخ  39/5/51لغایت  )39/55/51در خصوص تسهیالت
برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 .1در خصوص چاپ مقاالت حاصل از پایان نامه های دانشجویی در راستای پژوهش در آموزش که مرتبط با کمیته
آموزشی دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ( )EDCمی باشد مقرر گردید پایان نامه هایی
با این موضوع در شورای پژوهشی  EDCمصوب گردد و افیلیشن دانشجو باعنوان"عضو کمیته آموزش دانشجویی
مرکز مطالعات دانشگاه" قید گرددو حق التشویقی آن پس از تائید  EDCاز معاونت تحقیقات و فناوری پرداخت
گردد.
 .2درخصوص پرداخت پایان نامه های دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مصوب شد که ،پایان نامه ابتدا در
شورای تحصیالت تکمیلی تصویب و سپس در شورای پژوهش دانشکده ها (پایان نامه هایی که مرتبط با پژوهش
در آموزش هستند درواحد  ) Edcمصوب گردد و کلیه ی هزینه های پایان نامه به جز هزینه پرسنلی ،متناسب با
تعهدات پرداخت خواهد شد .این هزینه ها شامل مواد ،ایاب و ذهاب و تایپ و تکثیر و صفحه آرایی و مجلد
کردن پایان نامه می باشد .تصمیم گیری در مورد پرداخت پایان نامه های دانشجویان غیر از دانشگاه علوم پزشکی
سبزوار منوط به بررسی آیین نامه های مربوطه در این زمینه در یکی از دانشگاه های تیپ 3در جلسه آینده شد.
 .3مصوب شد که به جای پرداخت پژوهانه به مقاالت استخراج شده از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد به آنها
حق التشویق دانشجویی بر اساس آئین نامه حق التشویق چاپ مقاالت دانشگاه (نسخه بازنگری شده آن) پرداخت
شود.
 .4در خصوص پرداخت هزینه پایان نامه دانشجویان سایر دانشگاهها که تمایل به انجام پایان نامه خود در دانشگاه
علوم پزشکی سبزوار دارند ،مصوب شد که طبق قرارداد طرحهای مشترک با این دانشگاه انعقاد قرارداد نمایند و
مطابق با مفاد قرارداد با آنها برخورد خواهد شد(.بر اساس فرم موجود در سایت معاونت تحقیقات)
 .5در خصوص پرداخت به مجریان و دانشجویان ،مصوب شدکه اساتید راهنما به عنوان مسئول اجرایی طرح های
دانشجویی باشند و پرداخت به اساتید راهنما صورت گیرد ولی جهت تصمیم گیری بیشتر موضوع در جلسه کمیته
تحقیقات دانشجویی بررسی خواهد شد.
 .6در خصوص پر داخت حق الزحمه برای اساتید راهنما و مشاور در پایان نامه های دانشجویان پزشکی تصمیم گیری
به جلسه بعد موکول شد .همچنین مقرر شد که در ارائه آن در قالب طرح در تحصیالت تکمیلی نیز تصمیم گیری
شود.

 .7حق الزحمه اساتید راهنما و مشاور برای پایان نامه رای گیری شد و مصوب شد که پرداخت گردد.
 .8با توجه به بخشنامه تخلفات پژوهشی ابالغی از وزارت ،مصوب شد که در مقاالت حاصل از پایان نامه ها،
دانشجو نویسنده اول ،استاد راهنما نویسنده مسئول باشند.
 .9مصوب شد که یک فرم تعهدات نامه در ابتدای پایان نامه دانشجویان تحصیالت تکمیلی مبنی بر تعهدات دانشجو
برای رعایت تمام حقوق مادی و معنوی تمام نتایج حاصل از پایان نامه قرار گیرد و برگزاری یک کارگاه کمیته
اخالق در همین زمینه برای توجیه دانشجویان برگزار شود( .در خصوص فرم تعهدات ،دانشکده های مربوطه اقدام
نمایند).
 .11مصوب شد که پروپوزال پایان نامه های دانشجویان پزشکی پس از داوری در جلسه ای تحت عنوان جلسه دفاع از
پروپوزال توسط دانشجو مطرح گردد .پس از رفع ایرادات در جلسه زیر نظر ناظرانتخاب شده  ،طرح به شورای
پژوهشی دانشکده ها و سپس به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال گردد.
 .11مصوب شد صدور کد برای پایان نامه دانشجویان تحصیالت تکمیلی توسط دانشکده ها انجام گیرد .در صورتی که
پایان نامه تبدیل به طرح تحقیقاتی شود در حوزه پژوهش کد طرح تعلق خواهد گرفت.
 .12در خصوص ارائه پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در قالب طرح به شورای پژوهشی دانشگاه مصوب گردید که
پایان نامه در فرمت پروپوزال دانشگاه آماده شود پس از دفاع در گروه تخصصی و تصویب در شورای پژوهشی
تابعه به شورای پژوهشی دانشگاه ارجاع گردد .در خصوص حق الزحمه اساتید و دانشجو و هزینه های پیش بینی
شده در طرح عطف به مصوبات قبلی خواهد شد( .این مصوبه شامل حال آن دسته از دانشجویان تحصیالت
تکمیلی که هنوز دفاع نکرده اند نیز میشود).

