
 1394سال  کلیه مصوبات شورای پژوهشی دانشکده

 تاریخ شورای پژوهشی تصمیمات متخذه موارد مطرح شده
اعالم نظر در خصوص فرآيند بررسي پروپوزال در 

 جلسه شوراي پژوهشي دانشكده )پيوست

تكميلي )به عنوان نماينده مديرگروه( فرايند داوري طرح ها را نظارت نماينده تحصيال بخش پژوهش،در مقرر گرديد در فرايند تصويب  پروپوزال 

ه ئ. الزم است تائيديه داروي نماينده تحصيالت تكميلي در زمان تصويب همراه با پروپوزال و رضايت نامه توسط دانشجو به معاونت پژوهشي ارانمايد

 گردد.

  .ارائه گرددبه دفتر معاونت پژوهشي ژوهشي / مقاالت توسط دانشجو همچنين براي پرداخت نهايي هزينه طرح الزم است مستندات پ

 بازبيني شود. مجددا الزم است صاحبان فرايند 

3/3/1394 

واكاوي آموزش پرستاري در "برگزاري كنگره 

 94،دانشكده پرستاري و مامايي، سال "ايران

به اعضاء محترم شورا ارسال تا پيشنهادات خود را در خصوص اهداف و محورها  "واكاوي آموزش پرستاري در ايران"مقرر گرديد فرم اوليه كنگره 

ه انشكدهيات رييسه در سايت ددر اعالم نمايند. همچنين مقرر گرديد فرآيند پيشنهاد عنوان كنگره توسط اعضاء هيئت علمي تعريف و پس از تاييد 

 درج گردد.

31/3/1394 

اجراي طرح هاي مرتبط با اخالق در پژوهش در سطح دانشگاه  و مقرر شد در خصوص در زمينه عناوين مرتبط با اخالق در پژوهش تبادل نظر شد  عناوين و اولويت هاي حوزه اخالق در پژوهش

ز اعالم نتيجه در شورا  مقدمات اجراي طرح در دانشكده  به عنوان امكان سنجي شود و پس ا و با همكاري ديگر دانشكده ها)دانشكده هاي منتخب(

 مجري طرح فراهم گردد. 

 پيگيري نمايند. هشيار محترم هيات علمي اطالع رساني شود كه حتما نامه هاي كارشناسان پژوهشي دانشگاه را در سيستم پژو ءبه اعضا

31/3/1394 

با امضاي ناظر تحصيالت تكميلي بازنگري شود و تائيديه اصالحات با امضاي استاد راهنما و در نهايت ناظر تحصيالت پروپوزال فرم اصالحات پيشنهاد گرديد  فرايند تائيديه كميته اخالق و عقد قرارداد
 تكميلي به انتهاي فرم اضافه گردد. 

صيالت نين ضمائم، پرسشنامه و رضايت نامه را همراه با  تائيديه ناظر تحپروپوزال و همچمستندات تاييديه كميته اخالق دانشگاه )فايل و پرينت دانشجو مقرر گرديد 
 تكميلي )نماينده مدير گروه( به دفتر معاونت پژوهشي تحويل نمايد.

 مقرر گرديد دانشجو آيين نامه مالكيت معنوي نتايج پژوهش را مطالعه و پس از تكميل فرم اظهارنامه  به همراه مستندات فوق ارائه نمايد.
 مي گردد اطالع رساني شد. با دانشگاه قرارداد منعقدكه به طور جداگانه باالي سقف و طرح زيرسقف پايان نامه اي خصوص در 

17/3/1394 

طراحي فرايند ارزيابي اخالق در پژوهش و اجراي 
فعاليت هاي اخالق در پژوهش و اعالم عناوين و اولويت 

 ها در زمينه اخالق در پژوهش

سه قرار شد در جلدر خصوص عناوين طرح هاي تحقيقاتي/ پايان نامه در حوزه اخالق در پژوهش  سنجي اساتيد و دانشجويان اقدامات الزم انجام گردد.پس از نياز 
 گردد.اي در اين زمينه تبادل نظر 

17/3/1394 

 17/3/1394 گردد.در پروپوزال ثبت  " منبع ضروري است 6حداقل "ذكر جمله  و در بخش مرور مطالعات بازنگري شد بازبيني فرم پروپوزال به پيشنهاد اعضاي محترم شورا
 14/4/1394 اطالع رساني در زمينه اولويت هاي تحقيقاتي موسسه ملي تحقيقات كشور به اعضاء داده شد.  30/3/94مورخ  305/94شماره نامه 

 دريافت -سفارش موسسه ملي توسعه تحقيقات 

 فرادانشگاهيطرح هاي تحقيقاتي 

 14/4/1394  .اطالع رساني براي فراخوان موسسه ملي توسعه تحقيقات به اعضا داده شد

مستندات مربوط به تائيديه اخالق مطابق با فرآيند )به پيوست صورت جلسه( به معاونت اطمينان اساتيد محترم راهنما/مجريان طرح از تكميل  بازبيني فرم ها و فرايندها

عاونت از پذيرش طرح هايي كه با اشكاالت: عدم تطابق فرم ها با فرم هاي مندرج در سايت، مغايرت عنوان طرح با تحصيالت تكميلي، حاصل نمايند. م

ي مو ناقص بودن مستندات معذور است. بديهي است وقفه در دريافت تاييديه اخالق به دليل ايرادات فوق بر عهده مجريان/اساتيد محترم راهنما 

 باشد.

 معاونت محترم آموزشي دانشكده رونوشتي از معرفي نامه دانشجو به محيط پژوهش به معاونت پژوهشي ارسال نمايند.

22/6/1394 



براي طرح هاي مستقل و باالي سقف حضور مجري طرح در شوراي پژوهشي دانشكده الزامي نيست. حسب االمر حضور مدير محترم آن گروه يا 

 در شورا الزامي است.نماينده منتخب ايشان براي بررسي طرح 

 در خصوص هزينه هاي پرسنلي پايان نامه مقرر شد با دانشگاه مذاكره و رفع ابهام گردد.

ها داوري طرح )باالي سقف( بررسي شود و طرح ها فقط از لحاظ روش شناسي و هزينه 5مقرر شد در شوراي پژوهشي دانشكده به تعداد محدود 

 م از اعضاء محترم شورا تعيين و داوري طرح را در جلسه گزارش مي دهند. شوند . بسته به موضوع هر طرح هركدا

  .در مورد طرح هاي پژوهشي آرشيو و انتقالي پس از درخواست مجري براي تجديد آن الزم است در شوراي پژوهشي دانشكده تصميم گيري شود
عنوان پرسشگر و يا مداخله گر با شركت كننده هاي مطالعه در تماس هست، همانند مجري طرح ملزم به رعايت با توجه به اين كه دانشجو به  بازنگري فرم رضايت نامه 

 24كميته اخالق دانشگاه به صورت تلفني ) ( پيشنهاد گرديد2تعهدات فرم رضايت نامه بوده و در فرم رضايت نامه امضاي دانشجو نيز لحاظ گردد. 

 ح ها باشد پس از مذاكره با دانشگاه نتيجه در جلسات بعدي گزارش مي گردد.ساعته( پاسخگوي موارد اخالقي طر

22/6/1394 

اعالم نظر و تصميم نهايي در مورد نامه اعتبار طرح 

مورخ   94/د/3961/105هاي تحقيقاتي به شماره 

24/6/1394 

پرستاري و مامايي تخصيص يابد، در جلسه بعدي شورا در مورد به طرح هاي در اولويت دانشكده  5و  4ميليون ريال از اعتبار رنك  300مقرر گرديد 

 و تأئيد آن تصميم گيري خواهد شد. عناوين
5/7/1394 

ميزان حق التحقيق طرح هاي  2مفاد تبصره 

 پژوهشي دانشگاه

 

 مقرر گرديد به طرح هاي پايان نامه اي دانشكده هزينه پرسنلي به مجري طرح و دانشجو تعلق نگيرد.
 

5/7/1394 

 فرآيند بررسي هزينه طرح ها

 

تم در سيسدر صورتي كه هزينه هاي طرح نياز به بازنگري داشته باشد، كل هزينه ها توسط داور منتخب بررسي و پس از تصويب در شورا طرح 

 پژوهشيار ثبت خواهد شد.
5/7/1394 

پيشنهادي تكميل جدول هزينه هاي طرح براي اعضاء محترم شورا ارسال و نظرات خود را اعالم فرمايند و در جلسه بعدي مقرر گرديد دستورالعمل  دستورالعمل پيشنهادي هزينه هاي طرح

 شورا نهايي گردد.
5/7/1394 

اعالم نظر درخصوص دستورالعمل پيشنهادي 

 جدول هزينه هاي پايان نامه باالي سقف

 19/7/1394 اعضاي محترم هيئت علمي/ مجريان طرح ها اطالع رساني مي شود.مفاد دستورالعمل پيشنهادي جدول هزينه ها بررسي و به 

ريال براي ناظرين تحصيالت تكميلي در نظر گرفته شد. اين مصوبه مشمول طرح هايي كه هنوز قرارداد پايان نامه  000/000/1الزحمه به ميزان حق پيشنهاد حق الزحمه ناظر تحصيالت تكميلي

 منعقد نشده است. 
22/12/1394 

 


