
 1399 سال کلیه مصوبات شورای پژوهشی دانشکده 

شورای  جلسه  تصمیمات متخذه موارد مطرح شده 

 پژوهشی

نامه های ارسالی  

جهت اطالع رسانی  

 اساتید

مورد تأئید اعضاء قرار گرفت. پس از اصالحات جزئی جهت استفاده در سایت دانشکده اطالع رسانی گردد. در ابتدای بخش   بررسی فرم پیش نویس پروپوزال  

کلیه رفرنس ها در آخر  "و در انتهای قسمت مرور متون جمله    "تکمیل این بخش الزامی نمی باشد"ترجمان دانش جمله  

 اضافه گردد.    "پروپوزال درج گردد

7 /2 /1399  

مدیر  99/ 2/ 6مورخ    99/د/ 310/ 308مه  نا ؛ 

دانشکده   تکمیلی  تحصیالت  محترم 

در   اخالق  های  کارگاه  برگزاری  درخصوص 

 پژوهش به صورت مجازی  

با توجه به هماهنگی و پیگیری های به عمل آمده با  مسئول و دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مقرر گردید در 

 نیا برگزار گردد.اخالق در پژوهش به صورت مجازی توسط مدرس کارگاه خانم کاشانیکارگاه    17/2/1399تاریخ  
7 /2 /1399  

طرح   به  نامه  پایان  تبدیل  راهنمای  فرمت 

 تحقیقاتی توسط استاد راهنما  
به اطالع اعضای شورا رسانیده شد. همچنین معاونت پژوهشی جهت اطالع و بهره برداری اساتید راهنما از طریق 

سیستم اتوماسیون راهنمای تبدیل پایان نامه به طرح تحقیقاتی ارسال نمود و راهنمای مورد نظر در سایت معاونت  

 پژوهشی زیر منوی راهنماها قابل مشاهده است.  

مورخ    99/د/ 310/ 268 1399/ 2/ 7

2 /2 /99 

ارسال گزارش نهایی طرح    و مستندات   فرمت

 های تحقیقاتی

مقرر گردید گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی مطابق با فرمت فرم گزارش نهایی در سایت معاونت پژوهشی تکمیل و ارسال  

 گردد.  
 99/د/ 310/ 653 1399/ 3/ 25

 99/ 3/ 12مورخ 

  GCPمقرر گردید جهت تنظیم قرارداد مجریان طرح های تحقیقاتی مداخله ای نسبت به ثبت و بارگذاری گواهی کارگاه    GCPبارگذاری و ثبت گواهی کارگاه 

 اقدام نمایند.   در سامانه پژوهشیار  خود و یا دیگر همکاران طرح
 99/د/ 310/ 399 1399/ 3/ 25

 99/ 2/ 15مورخ 

بهداشت،   وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاون 

سا  دستورالعمل  بهداشت  درخصوص  زمان 

 جهانی، مطالعات کارآزمایی بالینی

  ، براساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی، مطالعات کارآزمایی بالینی مرتبط با سالمت به صورت آینده نگر بر روی انسان 

ت باید قبل از نیاز به ثبت در یکی از مراکز ثبت کارآزمایی های بالینی مورد تأئید سازمان بهداشت جهانی دارند. تأییدیه ثب

 در سیستم پژوهشیار می باشند.    IRCTکد    شروع بیمارگیری اخذ شده باشد. ضمنا مجریان ملزم به بارگذاری و ارسال تأییدیه

 /د 700/ 852 1399/ 3/ 25

 1399/ 3/ 18مورخ 

های   هسته  بر  مبتنی  تحقیقاتی  های  طرح 

 پژوهشی مصوب دانشکده  

مقرر گردید  به کلیه طرح های تحقیقاتی مبتنی بر هسته های پژوهشی  به منظور حمایت از هسته های پژوهشی دانشکده؛  

 در هزینه های طرح لحاظ گردد. ریال    6/ 000/000دانشکده مبلغ  
25 /3 /1399  - 



هزینه   کارشناسی  های  بررسی جدول  طرح 

و   ارشد  کارشناسی  دانشجویان  تحقیقاتی 

التحقیق    دکتری حق  میزان  فرم  براساس 

 طرح های پژوهشی دانشگاه  

 هزینه طرح های تحقیقاتی تفویض اختیار شده به شرح ذیل مورد تأئید قرار گرفت:

 هزینه طرح های تحقیقاتی دانشجویان کارشناسی ارشد: 
 مجری طرح: -

 ریال 23/ 000/ 000استاد:           

 ریال 19/ 000/ 000دانشیار:           

 ریال 15/ 000/ 000استادیار:           

 ریال 15/ 000/ 000مربی:           

 ریال   4/ 000/ 000مشاور آمار:  -

 ریال 4/ 000/ 000مشاور تخصصی هر نفر:  -

 ریال 1/ 000/ 000داور(: هر نفر  3داوران ) -

 ریال 3/ 000/ 000چاپ و تکثیر:  -

ریال )هزینه پرسشگری به طرح های مستقل غیر پایان نامه   6/ 000پرسشگری )بر حسب تعداد پرسشنامه و دفعات تکمیل( هر پرسشنامه   -

 ای تعلق می گیرد(

 ریال 6/ 000/ 000مبتنی بر هسته پژوهشی دانشکده:  -

 هزینه طرح های تحقیقاتی دانشجویان دکتری:

 مجری طرح:   -

 ریال 23/ 000/ 000تاد: اس          

 ریال 19/ 000/ 000دانشیار:           

 ریال 15/ 000/ 000استادیار:           

 ریال   4/ 000/ 000مشاور آمار:  -

 ریال 4/ 000/ 000مشاور تخصصی هر نفر:  -

 ریال  1/ 500/ 000داوران: داور داخل هر نفر  -

 ریال  2/ 000/ 000داور خارج هر نفر           -

 ریال 5/ 000/ 000چاپ و تکثیر:  -

 ریال 6/ 000/ 000مبتنی بر هسته پژوهشی دانشکده:  -

شایان ذکر مجری طرح  می تواند با توجه به هزینه های طرح نسبت به هزینه های جانبی به غیر از موارد مورد تصویب در  

دام نماید. ضمنا هزینه درخواستی پس از تأئید داور هزینه مورد تأئید قرار خواهد  جدول کارشناسی هزینه در دانشکده اق

 گرفت.  

8 /4 /1399  - 

صدا   ضبط  دیجیتال  دستگاه  خصوص  در 

 دانشجویان دکتری  

صورت درخواست دستگاه دیجیتال ضبط صدا توسط مجری در طرح؛ مورد تأئید و پرداخت صورت گیرد. لذا  مقرر شد در  

به دانشکده باز گردانده    مورد اشاره    در صورتی که دستگاهمی باشد.  دانشکده  مجری موظف به عودت دستگاه دیجیتال به  

 نمی گردد.    به مجری پرداختهزینه ای  مرحله نهایی طرح  در  نشود  

8 /4 /1399  

توسط   تحقیقاتی  های  تأیید طرح  و  بررسی 

سیستم   در  پژوهشی  شورای  اعضای 

 پژوهشیار 

مقرر شد با توجه به فرآیند جدید بررسی طرح های تحقیقاتی در دانشکده؛ اعضای شورای پژوهشی نسبت به بررسی و تأئید  

 ی شورا اقدام نمایند.  طرح های ارسالی از سوی ادمین دانشکده در سیستم پژوهشیار در قسمت اعضا
 

8 /4 /1399  

 ( برگزار گردد.  8-9مقرر گردید هفته اول هر ماه روزهای یکشنبه ساعت ) برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده  
 

8 /4 /1399  

 99/ 4/ 4مورخ    99/د/ 105/ 1878نامه شماره  

فرآیند    دستورالعمل 

 :در دانشکده طرح های پژوهشی زیر سقف و باالی سقفجدید رعایت موارد ذیل با توجه به دستورالعمل 

 کده و داوران طرح ها مسئولیت نظارت بر تکمیل سیستم پژوهشیار بر عهده ادمین دانش  -

8 /4 /1399  



طرح های تحقیقاتی در دانشکد ها و مراکز  

 تابعه دانشگاه  

 "طرح های زیر سقف"به جای    "طرح های تفویض اختیار شده"استفاده از عبارت   -

 ضرورت ارسال طرح های تفویض اختیار شده در دانشکده جهت داوری های سه گانه علمی، متدولوژی و هزینه -

ر درخواست شده و ثبت نظر  لزوم انجام داوری های سه گانه در کلیه طرح های پژوهشی صرف نظر از مقدار اعتبا -

 داوران در سیستم پژوهشیار 

 پرداخت کلیه مراحل قراردادهای طرح های تفویض اختیار شده و سایر طرح ها توسط معاونت تحقیقات دانشگاه   -

 به دانشکده ها    Case seriesو    Case reportتفویض اختیار بررسی و تصویب طرح های   -

نظارت بر حسن انجام فرآیند بررسی طرح ها در واحدها و مالک اصلی بررسی این فرآیندها مستندات موجود در   -

 سیستم پژوهشیار  

ریال    000/000/100مبلغ کل اعتبار طرح های تفویض اختیار شده با احتساب سهم ناظر در دانشکده ها مبلغ   -

 تعیین گردید. 

تحقیقاتی تفویض  فرآیند بررسی طرح های  

 اختیار شده در دانشکده 

فرآیند جدید بررسی طرح های تحقیقاتی مورد تأئید اعضای شورا قرار گرفت. مقرر گردید به مجریان اطالع رسانی  

 سایت معاونت بارگذاری گردد.   و در

5 /5 /1399  

ضمناٌ فرم رضایت نامه آگاهانه  در سایت معاونت پژوهشی جهت بهره برداری  به اطالع اعضای شورا رسانده شد.   راهنمای تکمیل فرم رضایت نامه آگاهانه  

 قابل رویت می باشد. 

5 /5 /1399  

های   طرح  داوران  جهت  گواهی  صدور 

 تحقیقاتی

  1399/ 5/ 5 مقرر گردید جهت داوران طرح های تحقیقاتی دانشکده در پایان هر سال گواهی صادر گردد.  

شماره   ؛  99/ 5/ 1مورخ    99/و/ 1721نامه 

گزارش اشکاالت و احتمال تخلف  درخصوص  

با   نویسندگان  پژوهشی در مقاالت برخی از 

 وابستگی دانشگاه های کشور 

خالصه ای از گزارش تخلفات پژوهشی در مقاالت توسط معاون پژوهشی دانشکده به اطالع اعضای شورا رسانده  

 رش جهت بهره برداری اساتید و دانشجویان در سایت دانشکده بارگذاری گردد.شد. مقرر گردید فایل خالصه گزا

5 /5 /1399  

 تحقیقاتی   های   طرح   فرآیند   مجدد  بررسی

 دانشکده  در شده  اختیار تفویض

چالش های فرآیند بررسی پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی در دانشکده توسط معاون پژوهشی مطرح و راهکارها  

 اعضای شورا به شرح ذیل ارائه گردید: طبق نظر 

 چالش ها: 
 در مصوبه اخالق در پژوهش در قسمت طرح نام دانشجو درج     نمی گردد.   -

 عدم امکان تغییر عنوان پایان نامه پس از تأئید استاد راهنما در قسمت پایان نامه ای   -

 راهکارها:  

ی( می باشد. لذا عدم درج نام دانشجو در مصوبه  مسئولیت پایان نامه و طرح تحقیقاتی با استاد راهنما )مجر -

اخالق هیچ گونه مشکلی در ادامه فرآیند کار پایان نامه دانشجو ایجاد نخواهد کرد. بنابراین بر همین روال ادامه  

 پیدا کند.  

و  استادراهنما پس از دریافت تأئیدیه مدیر تحصیالت تکمیلی نسبت به اطالع رسانی به دانشجو اقدام و دانشج  -

عنوان نهایی را با پیش نویس اولیه پروپوزال در پژوهشیار ثبت نماید. ضمنا مسئولیت دقت در اجرای صحیح 

 فرآیند بر عهده استاد راهنما می باشد.  

16 /6 /1399  



  استاد  به  هزینه  پرداخت  مسئولیت  تحقیقاتی،  های  طرح  در  دوم   راهنمای  استاد  انتخاب  صورت  در   گردید  مقرر دوم  راهنمای استاد  هزینه

 .   باشد می  اول راهنمای استاد  عهده بر دوم راهنمای

16 /6 /1399  

  3   تحقیقاتی  های   طرح   عناوین   و   الین  ارسال

   مجریان توسط  آینده سال

  و  الین   انتخاب  در   تسریع  جهت  توانند  می   مجریان  تحقیقاتی  های   طرح  عناوین  و  الین   ارسال  جهت  گردید   مقرر

  معاونت  این  به  را  شده   انتخاب  الین  و  مراجعه  خود  سنجی  علم   سامانه  در  پژوهشی  زمینه  بخش   به  خود  عناوین

 . نمایند ارسال

16 /6 /1399  

  1399/ 6/ 16 . نمایند   اقدام روان گروه پژوهشی هسته ارسال و تهیه به نسبت پرستاری روان گروه   گردید مقرر   پرستاری روان  گروه پژوهشی هسته

  گروه  پژوهشی  های  اولویت   تأئید  و  بررسی

   آموزشی های

 ارسال   به  نسبت  و  اقدام  مربوطه  گروه  در  پژوهشی  های  اولویت  تأئید  و  طرح  نسبت  گروه  مدیران  گردید  مقرر

 نمایند   اقدام پژوهشی  معاونت به شده  تأئید صورتجلسه

6 /7 /1399  

  های   طرح   هزینه   کارشناسی  بررسی

 دانشکده   در شده اختیار تفویض تحقیقاتی

  کارشناسی  دانشجویان   جهت  شده  اختیار  تفویض  تحقیقاتی  های  طرح  مجریان  التحقیق  حق  میزان  گردید  مقرر

 مخصوص   العاده   فوق+    مبنا   حقوق )  مجریان  حکم    براساس  ساعت  100  دکتری  دانشجویان  و   ساعت  60  ارشد

 . گردد محاسبه( 60 بر تقسیم

6 /7 /1399  

  های  طرح   عناوین  ارسال  بر  مجدد  تاکید

 مجریان   توسط آینده  سال 3 تحقیقاتی

  های  طرح  عناوین  و  الین  ارسال  درخصوص   گروه  اعضای  به  رسانی   اطالع  به  نسبت  گروه  مدیران  گردید   مقرر

 نمایند  اقدام  وقت اسرع در خود تحقیقاتی

6 /7 /1399  

مقرر گردید معیارهای ذیل به فرم ارزشیابی سال قبل اضافه و از طریق اتوماسیون به اعضای هیأت علمی جهت تکمیل   برتر   پژوهشگر انتخاب  معیارهای

 ارسال گردد. 
 99-98تعداد مقاله منتشر شده از آذرماه  -

 تعداد مقاالت پذیرفته شده به صورت پوستر و سخنرانی در همایش ها ملی و بین المللی   -

- H-index 
 صوب تعداد طرح های م -

 تعداد طرح های پاسخگو به نیاز جامعه  -

 HSRتعداد طرح های  -

 میزان پیشرفت و ارتقاء فعالیت پژوهشی نسبت به سال گذشته  -

 مقاالت  Citationمیزان   -

25 /8 /1399  

  گروه  پژوهشی  های  اولویت   تأئید  و  بررسی

 آموزشی  های

  1399/ 8/ 25 . گردد بارگذاری دانشکده سایت روی  بر آموزشی های گروه شده تأئید پژوهشی های اولویت گردید مقرر

 از   تحقیقات   مرکز  همکاران  طرح   ارسال

 دانشگاه رنک  به دانشکده  طریق 

  دانشکده   یا  دانشگاه  به  دانشکده  طریق   از   دانشکده  علمی   هیأت  اعضای  سایر  همانند توانند  می  تحقیقات  مرکز   همکاران

 نمایند  ارسال طرح

30 /9 /1399  

 


