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تاریخ شورای 

 پژوهشی

 موارد مطرح شده تصمیمات متخذه

13/6/3011 عالوه بر اطالع رسانی در اتوماسیون به اطالع اعضای شورای پژوهشی  

 رسانده شد.

 

 در ارتباط با دستورالعمل دروه پسادکتری  3011/د/3721/313نامه شماره 

13/6/3011 در ارتباط با دستورالعمل اعطای گرنتهای پژوهشی در سال  3011/د/0314/313نامه شماره  شد. رسانیاطالع  دستورالعمل اعطای گرنتهای پژوهشی 

3011 

73/2/3011  ساتعسامانه  در ارتباط با  3011/د/3276/313در خصوص نامه شماره سامانه ساتع و ضرورت ثبت نام در این سامانه اطالع رسانی شد. 

 

3/31/3011 ضرورت ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشیار و اخذ و نمایه شدن  

کد اخالق و اهمیت نظارت بر داوری علمی و متدولوژی پایان نامه 

 تصمیم گیری شد. ها

به اطالع اعضا رسانده شد و ضرورت ثبت  71/9/3011مورخ  3011/د/4161/313نامه شماره 

پروپوزال در سامانه پژوهشیار و اخذ و نمایه شدن کد اخالق و اهمیت نظارت بر داوری علمی 

 و متدولوژی پایان نامه ها 

3/31/3011 د.مصوب ش  ضرورت تبدیل پایان نامه به طرح بعد از کد  اخذ اخالق  ضرورت تبدیل پایان نامه به طرح بعد از کد   71/9/3011/د مورخ 4136/211در خصوص نامه شماره  

 اخذ اخالق.

3/31/3011 مصوب شد. این شیوه نامه بدین پژوهشگر برگزیده  شیوه نامه انتخاب - 

 ،یعلم ئتیه یاعضا یپژوهش یتهایفعال یابارزشی درشرح است. 

و  نیشیپ یسال شمس یدر بازه زمان یفارس یمستندات پژوهش

 گردیده است.قبل محاسبه   یالدیدر بازه سال م نیمستندات الت

طرحهای مصوب پژوهشی خاتمه یافته در سال گذشته، مورد ارزیابی 

ر دنگرفته است.امتیازی تعلق  ت نامعتبر و جعلیالبه مجقرار گرفته است.

همانند نویسنده اول ت، امتیاز نویسنده مسئول االمحاسبه امتیاز مق

، ISIموارد همپوشانی مقاالت استخراج شده از .محاسبه شد

 شیوه نامه نحوه محاسبه ی نتایج طرح های پژوهشی و انتخاب پژوهشگر برگزیده در دانشکده 



PubMed  وScopus  به نفع نمایه نامه برتر امتیازدهی شد.هر ساله

عالوه بر معرفی پژوهشگران برتر در هر مرتبه علمی، یک نفر پژوهشگر 

 .که بیشترین تغییر در امتیازات مکتسبه نسبت به سال قبل را دار است

نیز به عنوان پژوهشگر برتر معرفی شد. این موضوع شامل پژوهشگرانی 

سال متوالی در ارزشیابی شرکت داشته   7است که حداقل 

اند.پژوهشگرانی که ارتقای مرتبه علمی در بازه زمانی مورد ارزشیابی 

ماه با آن مرتبه شغلی مشغول به  6داشتند، در مرتبه ای که  بیشتر از 

سال متوالی به  7ارزشیابی شده اند.هر عضو هیات علمی  فعالیت بودند،

عنوان پژوهشگر برتر معرفی نمی شود. البته پیشنهاد اعضا این بود که 

پژوهشگر با باالترین امتیاز به عنوان پژوهشگر برتر اعالم گردد و تقدیر 

 شود.

ماه همکاری با دانشکده،  بدون توجه به وابستگی  6اعضای با  بیش از 

انی درج شده در مقاالت، در ارزشیابی مشارکت داده شده سازم

 اند.پژوهشگران مامور در ارزشیابی مشارکت داده نشدند.

31/33/3011 طرح های مرتبط با حوزه فرزند آوری، درمان و تسریع در تصویب  

اروری و سالمت مادر و کودک پیرو قانون جوانی جمعیت و حمایت ناب

مصوب شد. از خانواده  

اطالع رسانی ارسال طرح های مرتبط با حوزه  33/31/3011/د مورخ 0233/211درخصوص نامه شماره 

فرزند آوری، درمان و ناباروری و سالمت مادر و کودک پیرو قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده 

 ام گردید.انج

31/33/3011 با توجه به روند مناسب اخذ کد اخالق  در دانشگاه با  ی شورا اعضا 

 نشد.تشکیل کمیته اخالق سازمانی در دانشکده موافقت 

پس از مذاکره با کارشناسان پژوهش دانشگاه امکان ثبت پروپوزال 

به زبان انگلیسی در سیستم میسر گردید و به اطالع اعضای شورا 

 رسانیده شد.

شرح وظایف کارگروه/کمیته های اخالقی در پژوهشی و معرفی اعضا واجد ودستورالعمل نحوه تشکیل 

 شرایط به اطالع اعضا رسید.

 


