مصوبات شورای پژوهشی سال  49و49
– 4049/20/02جلسه 073
 .1آئین نامه گرنت نهایی شد.
 .2در مورد تعیین تکلیف گزارشها و تعهدات تعویقی طرحهای سالهای قبل که علی رغم اعلام کتبی قبلی به مسئولان
اجرایی طرحها ،تا کنون پاسخی برای شورای پژوهشی دانشگاه ارسال نکرده اند مقرر شد که مجددا" اخطار کتبی
با مهلت یک ماهه به مجریان ارسال و در صورت عدم پاسخ ،اسامی نامبردگان به مدیریت مالی جهت کسر مبالغ
واریزی بابت طرح اعلام و از حقوق ایشان کسر خواهد شد.
 .3پیشنهاد گردید که معاونت تحقیقات و فناوری دوره های تخصصی فلوشیب را جهت اعضای هیات علمی برگزار
نماید و شروع دوره ها از شهریور ماه  49خواهد بود و تا پایان سال  49ادامه خواهد داشت .این پیشنهاد در صورت
تائید توسط هیات محترم رئیسه دانشگاه ابلاغ و اجرایی خواهد گردید.
 .9در خصوص انعقاد قرارداد با موسسه کانون ویرایش ایرانیان جهت حمایت مالی از ویراستاری مقالات انگلیسی
پژوهشگران ،مصوب شد که  22درصد هزینه ویراستاری مقالات از انگلیسی به انگلیسی  NATIVEرا معاونت
تحقیقات و فناوری متقبل و مابقی را پژوهشگر پرداخت نماید .این حمایت شامل ترجمه مقالات فارسی به انگلیسی
نخواهد شد.
-4049/29/42جلسه 077
 .5در خصوص ملاک پرداخت حق التشویق مقالات بر حسب نوع ایندکس مجلات مصوب شد که مطابق با امتیاز
دستورالعمل ابلاغی ارزشیابی معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت اقدام گردد.
 .6در خصوص بند  2ماده  5آئین نامه حق التشویق مقالات مصوب شد که حق التالیف از این بند برای مقالات سال 49
حذف گردد.
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 -4049/29/27جلسه 074
-

مصوب شد پژوهشگران محترم از طریق ثبت طرحهای خود در سامانه پژوهان اقدام نمایند .تنها طرحهای پژوهشی
که از طریق سامانه پژوهان ثبت می گردند در شورای پژوهشی دانشگاه مصوب خواهند شد در غیر اینصورت به
شورای پژوهشی که از آن ارجاع شده عودت داده خواهد شد.

-

مصوب شد که سقف هر یک از طرحهای مصوب مرکز تحقیقات سلولی مولکولی با توجه به محدودیت گرنت
مرکزدر سال  49ده میلیون تومان باشد و در صورتی که طرحی با مبلغ بالاتر از  15میلیون تومان مصوب شود تعداد
و سقف تعهدات بیشتر از جدول تعهدات معمول خواهد بود.
 – 4049/23/20جلسه 082

-

با تصویب موقتی مرکز اختلالات خواب موافقت گردید.پیشنهاد گردید قراردادی با اعضای موسس مرکز منعقد گردد
و در طی آن تعهدات و خواسته های معاونت بر اساس آئین نامه وزارت در آن قید گردد.پس از انجام تعهدات توسط

مرکز مجوز قطعی داخلی برای مرکز صادر گردد.
 در خصوص بازنگری روند حق التشویق مقالات همایشها با توجه به اینکه موضوع همایش ها در غالب ماموریتمورد حمایت مالی دانشگاه قرار می گیرد مصوب شد که پرداخت حق التشویق مقالات همایشها از آیین نامه
حذف گردد.
-

در خصوص روند حق چاپ مقالات که قبلا بر حسب دلار بود مصوب شد در صورتی که بر اساس دلار است نرخ
دلار بر اساس نرخ اعلام شده روزانه از بانک مرکزی باشد نه نرخ بازار آزاد .

-

پیشنهاد گردید حق چاپ مقالات بر اساس ریال پرداخت گردد ولی تصمیم گیری به جلسات بعدی موکول شد.

-

جهت پرداخت قسط سوم طرح ها مصوب شد که مجریان می توانن به جای گزارش نهایی پیش نویس مقاله را به
مدیریت پژوهشی تحویل دهند.برای دریافت این مرحله از طرح
.I
.II
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ارائه چک لیست فارسی و انگلیسی
یک نسخه از  Draftمقاله آماده شده جهت ارائه در مجله

.III

تائید ناظر طرح

.IV

گواهی موافقت نامه مجریان و همکاران طرح که حقوق مادی خود را تا این مرحله دریافت نموده اند.

-

در مورد طرحهایی که تا کنون قرارداد آن نوشته و در حال اجراست نیز پژوهشگر میتواند یا مطابق با تاریخ ارائه
گزارش نهایی فرمت گزارش نهایی را تکمیل و ارسال نماید و یا اینکه در همان تاریخ ارائه گزارش نهایی ،موارد
9گانه فوق را ارائه دهد.

-

در خصوص تعیین تکلیف طرحهای دارای تاخیر در ارسال گزارش نهایی و یا اکسپت و چاپ مقالات مقرر شد نامه
اخطار دوم برای مسئول اجرایی صادر گردد.

-

مصوب شد که هر طرح های پژوهشی پس از دریافت توسط مدیران پژوهشی دانشکده ها قبل از ارسال به داوری
بررسی و در صورتی که کمتراز سقف گرنت بود سایر مراحل تصویب طی شود اما در صورتی که بیشتر از سقف
گرنت بود مجریان محترم پروپوزال را از مسیر مراکز تحقیقاتی ،واحد تحقیقات بالینی،HSR،شورای پژوهشی
فرهنگی،کمیته تحقیقات دانشجویی اقدام به تصویب طرح خود نمایند.

 – 4049/27/24جلسه 084
-

پیش نویس آیین نامه ی داخلی درخواست تأسیس مراکز تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار توسط سرکار
خانم دکتر بهاره امین (مدیر توسعه فناوری و مراکز تحقیقاتی) ارائه گردید و پس از انجام اصلاحات تصویب شد.
 – 4049/24/48جلسه 083

 مصوب گردید  09/90/52به عنوان هفته پژوهش این دانشگاه در نظر گرفته شود.-

مصوب گردید که در هفته پژوهش از ایده برتر دانشگاه (موضوع  :ارائه راهکار جهت ارتقا سطح پژوهشی
دانشگاه ) و فناور برتر و مقاله برتر سال 43تقدیر شود

 – 4049/42/00جلسه 087

 مصوب گردید مقالات چاپ شده با آدرس سازمانی دانشگاه در وب سایت معاونت پژوهشی قرار گیرد.بدین وسیله پژوهشگران بتوانند از این بانک اطلاعاتی برای ارجاعات استفاده نمایند.
 -مصوب شد معوقات طرح های پژوهشی بررسی شود و طی نامه ای به مجریان اطلاع داده شود.
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 در مورد کلیات ایین نامه اعتبار پژوهشی افراد و مراکز مصوب شد که بعد از پایان  8ماه اگر کمتر از52درصد هزینه شده باشد  52در صد از اعتبار باقی مانده به سایر مراکز فعال ( که بیش از 82درصد اعتبار
پژوهشی مرکز را هزینه کرده باشند )منتقل میگردد

 – 4049/42/02جلسه 088

 کمیته تحقیقات دانشجویی (چاپ مقاله با افلیشن مقاله )  :مصوب شد در کلیه مقالات حاصل از طرح هایتحقیقاتی دانشگاه که دانشجو به عنوان همکار طرح شرکت داشته است افلیشن کمیته تحقیقات دانشجویی
ذکر گردد.
 – 4049/40/29جلسه 042

 -ادامه آیین نامه گرنت  :در این جلسه پس از بررسی توسط اعضای حاضر در جلسه به تصویب نهایی رسید.

 – 4049/20/40جلسه 047

 مصوب گردید که اساتید میتوانند  32درصد مبلغ گرنت خود را جهت شرکت در کارگاههای معتبر و تأثیرگذار خارجی دریافت نمایند.

 – 4049/29/00جلسه 922

 مصوب گردید جهت پایان نامه های دانشجویان که تبدیل به طرح پژوهشی در دانشگاه گردد مبلغ  3میلیونتومان به عنوان کمک هزینه تصویب طرح داده شود و در صورت مبلغ فراتر از آن از گرنت استاد راهنما
استفاده شود.
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جلسه 3130/50/31-104
 -آئین نامه پژوهشگر برتر بازبینی نهایی شد.

جلسه 30/56/31-102
 مصوب شد در صورتی که هرکدام از محققان هیات علمی و غیره طرح پژوهشی در وزارت بهداشت مصوبنمایند ،دانشگاه علوم پزشکی معادل  52درصد هزینه مصوب شده در وزارت را مورد حمایت مالی قرار
دهد.
 -1با توجه به اهمیت  H-indexاساتید و دانشگاهها پیشنهادی مبنی بر وجود حداقل  H-indexجهت ارتقا
پایه مطرح شد ولی تصمیم گیری نهایی به جلسات بعدی موکول گردید.
 -2مصوب شد که شرکت در همایشها و  ....اعضای هیات علمی در صورتی که به تائید مدیر گروه رسیده
باشد ماموریت لحاظ و توسط معاونت تحقیقات و فناوری حمایت مالی خواهد شد.
 -3مصوب گردید در صورتی که مشخصات طرح ثبت شده در سامانه پژوهان با مستندات پیوست (پروپوزال
و  )...... .همخوانی نداشته باشد و یا صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز یا دانشکده مربوطه را نداشته باشد
طرح در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مطرح نگردد.

جلسه 3130/1/1--104
طبق قرارداد منعقد شده با ی پروفسور وحید کاظمی مقدم از اساتید(ایرانی الاصل) هیات علمی دانشگاه اکسفورد
.مقرر شد اعضای هیات علمی دانشگاه سبزوار جهت برخی امور پژوهشی از طریق ایمیل با ایشان در ارتباط باشند
 -9در خصوص انتخاب پژوهشگر برتر سال  2215مصوب شد که در هفته پژوهش امسال  - 1:یک نفر پژوهشگر
برتر آزاد در قالب پژوهشگر برتر قراردادی معرفی گردد -2.از هر دانشکده یک نفر به عنوان پژوهشگر
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برتردانشکده معرفی گردد -3.جهت ایجاد رقابت بیشتر بین دانشکده ها ،سه نفر پژوهشگر برتر دانشگاه نیز
معرفی گردند .
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