مصوبات جلسات شورای پژوهشی در سال ( 93تا ابتدای بهمن ماه)93

 -1393/02/ 03جلسه 344
 1در خصوص تصویب طرح های اعضای هیئت علمی شاغل در بیمارستانها همانند سابق
به دانشکده ها ارسال کنند .با توجه به تشکیل شورای تحقیقات در نظام سالمت ()HSR
در معاونتها (بهداشت و درمان) در صورتی که طرح از نوع  HSRمی باشد به شوراهای
معاونتها ارسال گردد.
 -1393/02/10جلسه 345
 2در خصوص حق الزحمه داوری برای گزارش نهایی حداکثر صد هزار تومان مصوب شد
که این داوری بایستی به تایید مدیر پژوهشی معاونت برسد.
 3در خصوص پرداخت حق الزحمه طرح های پژوهشی نیروهای قرارداد پژوهشی ،مصوب
شد حق الزحمه به ازای هر طرح در داخل طرح مورد نظر لحاظ شود به این علت که در
متن تفاهم نامه نیروهای قرارداد پژوهشی جهت انجام طرحهای پژوهشی حق الزحمه ای
در نظر گرفته نشده است.
 -1393/02/17جلسه 346
 4مصوب گردید جلسات شورای پژوهشی هرهفته چهارشنبه ساعت  12-10برگزار می گردد
و نیازی به هماهنگی از روز قبل برای دعوت به جلسه نمی باشد و هر کدام از اعضا در
صورتی که نتوانند در جلسه حاضر شوند از  24ساعت قبل به آقای درویش و یا خانم
آران اطالع دهند .در صورتی که تعداد حاضرین به حد نصاب جهت تشکیل جلسه نرسد
مراتب به اعضا اعالم خواهد شد.
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 -1393/02/31جلسه 347
 5مصوب گردید در هنگام ارائه گزارش نهایی ،مجری مسئول ملزم به ارائه فاکتورهای
مربوطه در طرح ،به مدیران پژوهشی واحدهای تابعه است.
 -1393/04/11جلسه 350
 .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 گردد و
گرددو حق التشویقی آن پس از تائید  EDCاز معاونت تحقیقات و فناوری پرداخت گردد.

 .2مصوب شد که پرداخت حق جلسات شورای پژوهشی برای سالهای  90و  91به بعد برای هر یک
ساعت برحسب مرتبه علمی اعضا به شرح ذیل اقدام گردد.
 مبلغ حق جلسه برای هر یک ساعت  :استادیار150000 :ریال -مربی100000 :ریال-
کارشناس 75000 :ریال
 .3همچنین در مورد سایر مبالغ پرداختی در خصوص داوری ها و کارگاه و ...به شرح ذیل مصوب
شد.
 مبلغ داوری مقاالت مجله500000:ریال – ویراستاری ادبی500000 :ریال -ویراستاری
انگلیسی500000 :ریال -ویراستاری و بررسی رفرنسها 500000 :ریال
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 در مورد مبالغ مصوب برای کمیته تحقیقات دانشجویی در سالهای  91و  : 92صفحه
آرایی مجله 400000 :ریال -ویراستاری 300000 :ریال -داوری پروپوزال 400000ریال–
داوری مقاله400000 :ریال
 تدریس در کارگاه :استادیار 150000:ریال -مربی100000 :ریال -کارشناس 75000 :ریال
 مشاوره طرحهای پژوهشی :استادیار 75000 :ریال -مربی50000 :ریال -کارشناس:
 30000ریال
 مدیر داخلی مجله(با توجه به مسئولیت) به ازای داوری هر مقاله  100000ریال (معادل ده
هزار تومان)
-1393/04/18جلسه 351
 6درخصوص 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 ) Edc
مصوب 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.
 7مصوب شد پرداخت قسط سوم قراردادهای طرح های پژوهشی عالوه بر ارائه گزارش
نهایی منوط به ارائه گواهی پرداخت حق الزحمه همکاران توسط مجری طرح باشد.
 -1393/04/23جلسه 352
 8مصوب 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.
 9در خصوص پرداخت هزینه پایان نامه دانشجویان سایر دانشگاهها که متمایل به انجام
پایان نامه خود در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار می باشند مصوب شد که طبق قرارداد
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طرحهای مشترک با این دانشگاه انعقاد قرارداد نمایند و مطابق با مفاد قرارداد با آنها
برخورد خواهد شد.
-1393/05/15جلسه 353
 11مصوب گردید کلیه کتب اعضای هیئت علمی جهت تمام امور مربوط به چاپ و توزیع به
ناشر خصوصی واگذار گردد.
-1393/06/26جلسه 355
 11در 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.
 12مصوب گردید  93/09/23تا  93/ 10/01به عنوان هفته پژوهش این دانشگاه در نظر گرفته
شود.
-1393/07/02جلسه 356
 13در خصوص هزینه های مربوط به همایش دهمین کنگره پژوهشی دانشجویان شرق کشور
که توسط دکتر مجددی مطرح و مبالغ زیر مصوب گردید:
 سرپرست و دبیران شرق کشور و مدرس کارگاه و دبیران و دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار که دارای مقاله می باشند :رایگان
 دانشجویان دارای مقاله یا خالصه مقاله یا پوستر45000 :تومان
 دانشجویان آزاد (فاقد مقاله و )...با معرفی سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه
مربوطه 75000 :تومان
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-1393/07/9جلسه 357
در خصوص میزان درصد حمایت از چاپ کتب ترجمه شده مقرر شد که تصمیم گیری در این مورد
توسط شورای انتشارات انجام شود.

 -1393/07/16جلسه 358
 14پیرو نامه آقای دکتر پیام کبیری در مورد مقاالت مندرج در  Life Scienseاعالم شد که
مجله مذکور از شماره دوم سال 2013میالدی از بانک اطالعاتی  ISIخارج شده است.
 -1393/07/23جلسه 358
 15آئین نامه پژوهشگر برتر بازبینی و تصویب نهایی شد.
 16آئین نامه گرنت مورد بازبینی قرار گرفت و مصوب گردید.

 -1393/07/30جلسه 360
 17در خصوص اعتراض همکاران علوم پایه مبنی بر هزینه باالی مواد مصرفی جهت طرحهای
تحقیقاتی که منجر به افزایش سطح تعهدات می گردد مصوب شد که در موارد مذکور
مجری درخواست خود را به صورت موردی به شورا اعالم نماید.
 -1393/08/21جلسه 361
 18موضوع حمایت از اعضای غیر هیات علمی دانشگاه جهت شرکت در همایشهای ملی و
بین المللی با آدرس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مصوب نشد.
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 19موضوع مقاله نمودن طرحهای پژوهشی اتمام یافته  4-3سال اخیر که تا اکنون مقاله نشده
اند توسط همکاران معاونت پژوهشی ،مصوب نشد.
 -1393/08/ 28جلسه 362
 29در خصوص پرداخت 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.
 30مقرر شد یکی از بیماریهای شاخص در سبزوار ( به عنوان مرکز ثبت آن بیماری در کشور) ازبین
بیماریهای سالک ،تروما ،ناهنجاریهای مادرزادی و دمانس به وزارت معرفی و پی گیریهای بعدی
توسط معاونت تحقیقات جهت اخذ مجوز ثبت ملی بیماری انجام گیرد.
-1393/09/13جلسه 363
 31حق جلسات اعضای شورای پژوهشی مجددا بررسی و مقرر شد به صورت پرداخت ریالی
تصویب نشود و به صورت تقدیر و تشکر در پایان سال مصوب شد.
 32حق الزحمه اساتید راهنما و مشاور برای پایان نامه رای گیری شد و مصوب شد که پرداخت
گردد.
 33پرداخت حق الزحمه کارگاه های آموزشی به شرح ذیل مصوب گردید:
 .aتبصره :1
و

𝟏

𝟎𝟒

𝟏

𝟎𝟒

حکم کارگزینی برای کارشناسان ارشد و کارکنان با ضریب 1/2

حکم کارگزینی برای هیات علمی با ضریب 1/5

 .bتبصره  :2مدرسانی که خارج از دانشگاه باشند نیاز به انعقاد قرارداد می باشد.
 .cبرگزاری کارگاههای کمیته تحقیقات دانشجویی با موافقت معاونت پژوهشی باشد.
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-1393/09/16جلسه 363
 34مصوب شد که در مقاالت حاصل از پایان نامه ها ،دانشجو نویسنده اول ،استاد راهنما نویسنده
مسئول باشند.
 35مصوب 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 و
برگزاری یک کارگاه کمیته اخالق در همین زمینه برای توجیه دانشجویان برگزار شود.
 36مصوب شد که هیچ طرحی بدون امضای اصلی اساتید راهنما،مشاور و همکاران در شورای
پژوهشی و کمیته اخالق پذیرفته نشود(.طرح های قبلی هم بررسی و در اولین فرصت تماس یا
برگشت به دانشکده ها)...
 -1393/10/14جلسه 366
 37مصوب شد در مورد طرح هایی که دارای هزینه های باالتر از  50میلیون ریال هستند جهت داوری
پروپوزال به  3-2داور خارجی ارسال و مستندات داوری در هنگام تصویب در جلسات شورای
پژوهشی همزمان با صورت جلسه ارائه گردد.
 -1393/10/17جلسه 367
 38مصوب شد که پروپوزال پایان نامه های دانشجویان پزشکی پس از داوری در جلسه ای تحت
عنوان جلسه دفاع از پروپوزال توسط دانشجو مطرح گردد و پس از رفع ایرادات در جلسه زیر نظر
ناظرانتخاب شده  ،طرح به شورای پژوهشی دانشکده ها و سپس به شورای پژوهشی دانشگاه
ارسال گردد.
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 -93/10/24جلسه 368
 39مصوب شد در خصوص طرحهایی که محقق نیاز به حمایت مالی ندارد ولی نیاز به دریافت کد
اخالق دارند مصوب شد که پروپوزال نوشته شود و همانند سایر طرحها در جلسه شورا مصوب
گردد ولی جهت سهولت کار ،در اولویت مطرح شدن شوراها قرار گیرد.
 40مصوب شد که پایان نامه های دانشجویان تحصیالت تکمیلی که تمایل به حمایت مالی در انجام
پایان نامه دارند پایان نامه را به صورت طرح در فرمت پروپوزال دانشگاه نوشته و به انضمام
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده به شورای پژوهشی دانشگاه ارجاع دهند .این مصوبه شامل
حال ان دسته از دانشجویان تحصیالت تکمیلی که هنوز دفاع نکرده اند نیز میشود.
 41مصوب شد که صدور گواهی برای مجریان و معرفی نامه جهت شروع طرح و فرم تصویب تمام
طرحها توسط کارشناس پژوهش معاونت انجام گیرد.
 42مصوب 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.
 43مصوب شد تمام طرحهای شوراهای تابعه و طرحهای کمیته تحقیقات دانشجویی نیز مانند روال
سایر دانشکده ها در شورای پژوهشی دانشگاه مطرح گردند.

 -93/11/15جلسه 369
 44پیشنهاد شد دفتر یا کمیته نخبگان برای اساتید در دانشگاه راه انداز گردد و  EDCمتصدی این
امر باشد ولی تصمیم گیری در این زمینه به بررسی های بیشتر در جلسات بعدی موکول شد.
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 45پیشنهاد شد در بخش اخبار صفحه اول دانشگاه اخبار مرتبط با اعضای هیات علمی بارگزاری
شود.
 46مصوب شد به جای ارائه گزارش نهایی در طرحهای تحقیقاتی جهت پرداخت قسط سوم قرارداد،
موارد زیر جایگزین گردد:
ارائه فرمهای ؟؟؟ (تحویل از آقای مهندس مهرپویان)
یک نسخه از مقاله آماده شده جهت ارائه در مجله
تائید ناظر طرح
گواهی موافقت نامه مجریان و همکاران طرح که حقوق مادی خود را تا این مرحله دریافت نموده
اند.
 47مصوب شد که پرداخت قسط چهارم طرحهای پژوهشی به جای  Acceptمقاله ،منوط به چاپ
آنالین مقاالت(داخلی و خارجی) گردد.
 48در 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.
 49مصوب شد جناب آقای کوشان به عنوان نماینده کمیته اخالق به همراه اعضای شورای پژوهشی
کمیته تحقیقات ،طرحهای کمیته تحقیقات دانشجویی را داوری نموده و با تائید ایشان طرحهای
مصوب کمیته تحقیقات برای اخذ کد اخالق به کمیته اخالق دانشگاه ارسال شود .پیشنهاد شد،
این مصوبه جهت تصویب در کمیته اخالق دانشگاه نیز مطرح و مصوب گردد.
-93/11/29جلسه 370
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 50در خصوص فرآیند تصویب طرحهای  hsrمصوب شد که بر اساس تفویض اختیاری که به
شورای hsrمرکزی جهت تصویب نهایی طرحهای رسیده از  hsrدرمان و بهداشت داده شده
طرحهای مصوب رسیده از  hsrمرکزی به انضمام صورتجلسه برای معاونت و یا مدیریت
پژوهشی جهت تشکیل پرونده و ارجاع به کمیته اخالق ارسال گردد .قرارداد هر طرح پژوهشی
پس از امضا توسط مسئول اجرایی طرح و مسئول واحد مربوطه جهت تائید و سایر مراحل اداری
به معاونت تحقیقات سرکار خانم جعفرزاده مسئول امور قراردادها ارسال گردد.
 51پیشنهاد گردید آئین نامه ای جهت تصویب طرحهای پژوهشی که کمک به حل مسائل و مشکالت
موجود در دانشگاه خواهد نمود مصوب گردد و بر حسب تائید مدیریت واحدی که مشکل آن
مجموعه به واسطه ان طرح برطرف شده امتیاری معادل مقاالت به پژوهشگر داده شود.
 52مصوب گردید برای طرحهای مصوب دانشگاه که در محل آزمایشگاه دانشکده بهداشت و یا سایر
آزمایشگاههای تخصصی و یا مراکز تحقیقاتی انجام میشود به جای پرداخت تعرفه خدمات 5
درصد طرحهای مصوب در قالب ارائه طرح توجیهی  ،وسیله یا تجهیزاتی برای آن مرکز یا
آزمایشگاه خریداری گردد ،و دریافت تعرفه خدمات برای سایر دانشگاههای سبزوار شامل 20
درصد تخفیف خواهد بود.
 53مبلغ حق مشاوره برای مشاوره طرحهای پژوهشی برای اعضای هیات علمی به ازای هر  30ساعت
مشاوره معادل یک واحد نظری مصوب گردید و برای کارکنان و نیروهای قرارداد پژوهشی نیز به
همین منوال عمل خواهد شد.
 -93/12/20جلسه 371
 54طی بازبینی انجام شده در آئین نامه گرنت مصوب سال  1393موارد زیر به آئین نامه گرنت اضافه
می گردد :امتیاز داوری کتاب معادل پنج ( )5و امتیاز داوری گزارش نهایی معادل یک ( )1امتیاز
در نظر گرفته میشود .همچنین سقف بودجه برای طرحهای مصوب در طرح های :HSR
 1000/000/000ریال -طرح های پژوهش در آموزش 600/000/000 :ریال  -مراکز تحقیقاتی
مصوب شده (دارای موافق اصولی)  1000/000/000 :ریال – مراکز تحقیقاتی غیر مصوب(دارای
موافقت هیات رئیسه دانشگاه) 500/000/000 :ریال در نظر گرفته شد.
 - 93/12/ 29جلسه 372
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 30پیشنهاد شد که مبالغ اعتبار درخواستی طرحهای پژوهشی و تعهدات متناسب با آن به شرح
جدول زیر تغییر نماید و پس از دریافت مصوبه هیات رئیسه اجرایی گردد.
مبلغ اعتبار درخواستی طرح
پژوهشی
حداقل تعهدات

15000000ریال

30000000ریال

50000000ریال

80000000ریال

تعداد یک مقاله در مجالت علمی پژوهشی مورد تأیید وزارت بهداشت /وزارت علوم

تعداد یک مقاله در مجالت علمی پژوهشی مورد تأیید وزارت بهداشت ایندکس شده در Emro ، ISC
وIndex Copernicous

تعداد یک مقاله در مجالت ایندکس شده در ، Embase ،Biological Abstract

Chemical

Scopus ، Abstract
تعداد یک مقاله در مجالت ایندکس شده در Pub Med, Medline

95000000ریال

تعداد یک مقاله در مجالت ایندکس شده در 0 > IF ≥ 1 ،ISI

110000000ریال

تعداد یک مقاله در مجالت ایندکس شده در 1 > IF ≥ 2 ،ISI

150000000ریال

تعداد یک مقاله در مجالت ایندکس شده در 2 > IF ≥ 5 ،ISI
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