
  18/1/1394مور خ  811صورتجلسه 

  

معاون محترم تحقيقات و فناوري مزارت متبوع در خصوص تخلفات پژوهشي و  23/12/1393مورخ  700/د/5829نامه شماره  -40

همچنين در كميته اخالق در خصوص . شروع طرحها قبل از اخذ مجوز از كميته اخالق دانشگاه، مقرر گرديد  اطالع رساني گردد

  .بعالوه پيشنهاد شد در اين موارد هزينه طرح پرداخت نگردد.  پژوهشي تصميم گيري گرددتخلفات 

مقرر گرديد هر گونه درخواستي جهت تمديد و يا هر تغيير در مجريان و يا محتوا و هزينه طرحهاي تحقيقاتي، قبال توسط  -46

 .براي شوراي پژوهشي ارسال گرددمجري به اطالع ناظر رسانده و  درخواست مجري همراه با تاييديه ناظر 

  

 8/2/1394مور خ  812صورتجلسه 

مصوبه   2در خصوص بند  مشاور محترم رئيس و مدير حوزه رياست دانشگاه 17/1/1394پ مورخ /74/1/29نامه شماره  -14

                      در خصوص حمايت از اي هماهنگي،  پيشگيري و درمان سو مصرف مواد مخدر شور 19/12/93صورتجلسه مورخ 

پايان نامه هاي با موضوعات مرتبط با اعتياد به -هزينه مديريت طرحپايان نامه هاي دانشجويي با موضوع اعتياد مطرح  ومقرر گرديد 

  .درصد افزايش يابد 20ميزان 

 22/2/1394مور خ  813صورتجلسه 

با پژوهش در آموزش را به  واحد پژوهش در  رتبطمها و مراكز تحقيقاتي طرح و پايان نامه هاي  مقرر گرديد كليه دانشكده -9

دانشگاه ارسال نمايند  بررسي و تصويب در آن واحد به شوراي پژوهشي دانشگاه ) EDC(آموزش مركز توسعه آموزش پزشكي

  . ارسال گردد

نامه پيشنهادي تاليف  سرپرست محترم واحد تاليف و ترجمه در خصوص آيين 20/2/1394پ مورخ /596/1/5/29نامه شماره  -12

  .و ترجمه مطرح و به شرح پيوست مورد تصويب قرار گرفت

 19/3/1394مور خ  815صورتجلسه 

خصوص فرم سرپرست محترم كميته اخالق در پژوهشهاي علوم پزشكي در  10/3/1394پ مورخ /910/1/5/29نامه شماره  -22

تعارض منافع مطرح و مقرر گرديد فرم مذكور به فرمهاي پروپزال طرحهاي تحقيقاتي پيوست شود و مجريان آن را تكميل و امضا 

  .كنند

 9/4/1394مور خ  816صورتجلسه 

هاي                           دورهاندازي  معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع در خصوص راه 30/3/1394مورخ  700/د/1167نامه شماره  -23

  .رساني گردد سايت  اطالع پسا دكترا مطرح  و مقرر گرديد از طريق وب

  

سرپرست محترم معاونت آموزشي در خصوص ارائه تسهيالت جهت شركت  6/4/1394پ مورخ /2694/1/2/29نامه شماره  -26

  .رج از كشور مطرح و مورد موافقت قرار گرفتصاحبان اصلي فرآيندهاي آموزشي در كنگره هاي آموزش پزشكي خا

  

معاون محترم برنامه ريزي و منابع انساني شركت آب و فاضالب كاشان در خصوص  20/3/1394مورخ  7515/94نامه شماره  -29

صنعت هاي دانشجويان تحصيالت تكميلي در مقاطع فوق ليسانس و دكتري كه مرتبط و قابل بهره گيري در  حمايت از پايان نامه

  .رساني گردد سايت و همچنين به دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي اطالع آب و فاضالب مطرح و مقرر گرديد از طريق وب

  



مدير محترم امور آموزشي و تحصيالت تكميلي در خصوص انتخاب استاد  23/3/1394پ مورخ /2170/1/2/29نامه شماره  -30

... ) نيروي انتظامي،(تكميلي دانشگاه از نهادهاي خارج دانشگاهي  بنا به ضرورت  مشاور جهت پايان نامه هاي دوره هاي تحصيالت

  .مشروط به اينكه مدرك تحصيلي افراد كارشناسي ارشد به باال باشد، مطرح و  مورد تصويب قرار گرفت

مقرر گرديد از  در خصوص آئين نامه جديد دوره دكتراي پژوهشي مطرح  و 3/4/1394مورخ  100/د/1249نامه شماره  - 31

  .رساني گردد سايت و همچنين به دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي اطالع طريق وب

  

سرپرست محترم مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي در خصوص  19/3/1394پ مورخ /147/3/2/29نامه شماره  -32

منوط كردن تسويه حساب طرحهاي تحقيقاتي در حوزه آموزش در پژوهش به ارائه نتايج طرحها به واحد پژوهش در آموزش و 

  .رساني گردد نشكده ها و مراكز تحقيقاتي اطالعبه دا مطرح و مقرر گرديد به  EDCفرآيندهاي آموزشي 

  

سرپرست محترم مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي در خصوص  19/3/1394پ مورخ /150/3/2/29نامه شماره  -34

اندازي واحد پژوهش در آموزش و فرآيندهاي آموزشي و تشكيل هسته كارشناسان پژوهشي به اطالع اعضاي محترم شورا  راه

  . نده شدرسا

هاي تحقيقاتي با  قائم مقام محترم دانشكده پزشكي در خصوص انجام پروژه  26/3/1394پ مورخ /1064/1/8/29نامه شماره  -41

 5عنوان پايان نامه براي دانشجويان تحصيالت تكميلي مربوط به دانشجويان و ساير افراد خارج از  دانشگاه و با توجه به بند 

به شرح پيوست مطرح ) چارت( ،  آئين نامه مربوط و روند گردش كار مربوطه   4/4/1394نشگاه مورخ مصوبات شوراي محترم دا

  .و مورد تصويب قرار گرفت

  

 6/5/1394مور خ  817صورتجلسه 

  

سرپرست محترم معاونت آموزشي در خصوص اخذ تائيديه معاونت  29/4/1394پ مورخ /3341/1/2/29نامه شماره -13

طرح و  پايان نامه هايي كه محيط پژوهش آنها خوابگاه مي باشد مطرح  ومقرر گرديد موضوع در كميته اخالق دانشجويي براي 

  .دانشگاه بررسي گردد

  

معاون محترم تحقيقات و فناوري وزارت متبوع در خصوص جذب دستيار پژوهش سرباز مطرح   700/د/1423نامه شماره  -15

  . ها و از طريق وب سايت اطالع رساني گردد نشكدهومقرر گرديد به تحصيالت تكميلي  ودا

  

د رياست محترم مركز خدمات آموزشي وزارت متبوع در خصوص آئين نامه دوره دكتراي پژوهشي /2586/521نامه شماره  -17

  .اطالع رساني گرددها و مراكز تحقيقاتي و  مطرح و  مقرر گرديد از طريق وب سايت و به دانشكده 

  

زيني يك مقاله مازاد خارج نتايج از يك طرح تحقيقاتي به جاي مقاله منتج از طرح تحقيقاتي جهت تسويه موضوع جايگ -21

  .          حساب طرح مطرح و مورد تصويب قرار نگرفت

              31/6/1394مور خ  819صورتجلسه 



انشگاه در خصوص تصويب همه مشاور رئيس و مدير حوزه رياست د 11/6/1394پ مورخ /1426/1/29نامه شماره  -11

    .ل  قبل از انجام در كارگروه مربوطه ، مطرح  و مورد تصويب قرار گرفتمفعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در زمينه پدافند غيرعا

                                                                                                                                                                                                                                                

خصوص بسته هاي تحول و نوآوري آموزش  در معاون محترم آموزشي  24/6/1394پ مورخ /5304/1/2/29نامه شماره  -13

نظرات خود را به صورت مكتوب   اعضاي محترم شورامطرح و مقرر گرديد  علوم پزشكي در شوراها و كميته هاي تحت پوشش

  .دارسال نمايند تا در جلسه بعدي مورد بحث و بررسي قرار گير

              10/9/1394مور خ  824صورتجلسه 
  

معاون محترم آموزشي دانشگاه در خصوص اختصاص يك شماره از ويژه  19/8/1394پ مورخ /7516/1/2/29نامه شماره  -23

مقرر ها مطرح و  نامه ساليانه مجله فيض به چاپ فرآيندهاي آموزشي منتخب دانشگاه جهت حمايت و ترويج اين نوع پژوهش

  .در مجالت آموزش پزشكي پذيرش گرفته شودمقاالت اين نوع جهت رديد گ

  

              10/9/1394مور خ  824صورتجلسه 
مالي از  معاون محترم تحقيقات و فناوري وزارت متبوع در خصوص حمايت 9/9/1394مورخ  700/د/3869نامه شماره  -29

  .رساني گردد ها ومراكز تحقيقاتي اطالع گرديد به دانشكدههاي برتر دكتراي پژوهشي مطرح  و مقرر  نامه پايان

هاي زيست پزشكي در خصوص رسيدگي  دبير محترم كميته ملي اخالق در پژوهش 17/8/1394مورخ  1182/700نامه شماره  -31

مقرر گرديد  هاي دانشگاهي و آمادگي كميته ملي اخالق جهت رسيدگي به شكايات واصله مطرح و به تخلفات پژوهشي در كميته

  . رساني گردد ها، مراكز تحقيقاتي و واحد توسعه تحقيقات باليني اطالع به دانشكده

  

درصدي  50معاون محترم تحقيقات و فناوري وزارت متبوع در خصوص  حمايت  18/8/1394مورخ  700/د/3498نامه شماره  -32

هاي علوم پزشكي كه مجري اول آنها از گروه معارف اي معارف اسالمي و علوم پزشكي مصوب دانشگاه از طرحهاي بين رشته

  .رساني شود اسالمي دانشگاه باشد مطرح و مقرر گرديد به گروه معارف اطالع

              19/8/1394مور خ  822صورتجلسه 
عالوه ) بيست ميليون ريال( 20000000مقرر گرديد به ازاي چاپ هر شماره  از مجالت انگليسي زبان دانشگاه مبلغ  -15

 مقرر گرديد مصوبه . قراردادهاي منعقده انتشار مجالت ، جهت انجام امور  اجرائي مختلف از جمله داوري مقاالت پرداخت شود

  .تصويب نهايي به هيات رئيسه دانشگاه ارسال گردد جهت

رياست محترم صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور درخصوص  5/7/1394مورخ  94/ص/42029نامه شماره  -16

تفاهم نامه في مابين دانشگاه و صندوق جهت ارسال طرحهاي واجد شرايط براي برخورداري از حمايت مالي مطرح و مقرر گرديد 

  .  رساني گردد حقيقات باليني اطالعها، مراكز تحقيقاتي، واحد حمايت از ت به دانشكده



  .گاه ارسال گرددتصويب نهايي به هيات رئيسه دانش جهت مقرر گرديد مصوبه

  

مطرح و به شرح پيوست  1394پيشنهاد معاونت تحقيقات و فناوري در خصوص شيوه نامه انتخاب پژوهشگر برگزيده سال  - 21

  .مورد تصويب قرار گرفت

 هاي مقرر گرديد منبعد شرط ارتقا اولين پايه ساليانه اعضاي محترم هيات علمي منوط به داشتن گواهي شركت در كارگاه -22

ها، مراكز تحقيقاتي،  مراتب به دانشكده. باشد)  SPSS( و مقاله نويسي، اخالق در پژوهش، آمار نويسي روش تحقيق، پروپوزال

  . رساني شود بانك اطالعات اعضاي هيات علمي و معاونت  محترم آموزشي نيز  اطالع

  

             26/8/1394مور خ  823صورتجلسه 
   

در خصوص صدور كد اختصاصي  معاون محترم تحقيقات و فناوري وزارت متبوع  9/8/1394مورخ  700/د/3329نامه شماره  -13

هاي پژوهشي و پايان نامه هاي مصوب  سالهاي گذشته  كه فاقد كد اختصاصي هستند مطرح  و مقرر گرديد كه  اخالق براي طرح

  .رساني شود اي اطالع هاي اخالق دانشكده ي محترم شوراي پژوهشي و كميتهها، مراكز تحقيقاتي، اعضا به كليه دانشكده

                   

هاي زيست پزشكي در خصوص رعايت  دبير محترم كميته ملي اخالق در پژوهش 13/8/1394مورخ  1169/700نامه شماره  -14

ها، مراكز  مقرر گرديد كه به كليه دانشكده اصول محرمانگي در كليه مكاتبات مربوط به رسيدگي تخلفات پژوهشي مطرح و 

  .رساني شود اي اطالع هاي اخالق دانشكده تحقيقاتي، اعضاي محترم شوراي پژوهشي و كميته

  

  : هاي تحقيقاتي به شرح زير مطرح شد پيشنهاد معاون محترم تحقيقات و فناوري در مورد افزايش هزينه طرح -25

پايان نامه هاي دانشجويي مقطع تحصيالت تكميلي كه به صورت طرح تحقيقاتي ارائه                        در مورد هزينه جمع آوري داده ها در

                       پايان نامه هاي ساير مقاطع با نظر شوراي پژوهشي –مي شوند  سقف شش ميليون ريال در نظر گرفته شود و هزينه طرح 

  .سال گردديب  به هيات رئيسه دانشگاه ارتصو همچنين  جهت. تصميم گيري گردد

  

  :هاي تحقيقاتي به شرح زير مطرح شد پيشنهاد معاون محترم تحقيقات و فناوري در مورد افزايش هزينه طرح -26

در صورتيكه طرح مصوب يكي از . ساعت حق الزحمه در نظر گرفته مي شود 80هزينه مديريت طرح هاي تحقيقاتي حداكثر تا 

همچنين جهت تصويب نهايي به  .ساعت منظور گردد 100دانشگاه باشد  حداكثر تا يا واحد توسعه تحقيقات باليني تي مراكز تحقيقا

  .هيات رئيسه دانشگاه ارسال گردد

20

علمي  

پاداش نقدي انتشار مقاله در اين مجله به پژوهشگران هم ا

يايد

ميزان امتياز پژوهشي انتشار مقاله در مجله براي ارتقاي ساليانه اعضاي محترم هيات علمي معادل نشريات علمي پژوهشي داراي 

ايندكس 



  .همچنين مقرر گرديد جهت تصويب نهايي به هيات رئيسه دانشگاه راسال گردد

  

  پيشنهاد معاون تحقيقات و فناوري در مورد تشويقي مقاالت ارسالي از مراكز تحقيقاتي مطرح و مقرر گرديد -28

اول خود )   Affiliation(مشمول تشويقي دانشگاه، وابستگي سازماني در صورتي كه نويسنده اول يا مسئول مقاالت چاپ شده  

.  را  يكي از مراكز تحقيقاتي  يا واحد توسعه تحقيقات باليني دانشگاه ذكر نموده باشد تشويقي مقاله به ميزان ده درصد افزايش يابد

  .همچنين جهت تصويب نهايي به هيات رئيسه دانشگاه ارسال گردد

  

  

  

27-

مورخ 

انتشار نتايج حاصله از طرح به صورت مقاله مطرح و با 

مبلغ كل طرح بدون احتساب  بند

 هزينه اموالي

 تعهدات مجري 

)با نظر شوراي كميته بودجه ريزي مبتني بر عملكرد طرح هاي تحقيقاتي دانشگاه(    

1 
 

ريال 000/000/30تا  

 

پژوهشي معتبر  –پذيرش يك مقاله  اصلي درنشريات علمي *   

و يا مجالت انگليسي زبان علمي ترويجي وابسته به دانشگاه                                        * 

                                                                                      

2 
تا  000/000/30از   

ريال 000/000/50  

 ISI )Web of ي ايندكس معتبر بين المللي   پژوهشي اصلي دارا –پذيرش يك مقاله علمي 

science (  و ياPUBMED 

3 

 

 

تا  000/000/50از   

ريال 000/000/100  

  PUBMED)(دو مقاله در مجالت علمي پژوهشي  داراي ايندكس * 

  پژوهشي اصلي داراي ايندكس –و يا  پذيرش يك مقاله علمي * 

)Web of science ( ISI  ريال اول و به ازاي هر ده  000/000/50جهت  1با ضريب تاثير مساوي

 به ضريب تاثير اضافه گردد 0.2ميليون ريال اضافي معادل 

4 

ريال000/000/100بيش از  ميليون اضافي  پذيرش يك  000/000/50و به ازاي هر  3ريال مطابق بند  000/000/100تا  

  ايندكسپژوهشي اصلي داراي –مقاله علمي 

)Web of science ( ISI و ياPUBMED  

 

  

تبصره 

پزشكي كاشان بوده و طرح دهندگان حق چاپ مقاله

بصورت مشترك انجام شده باشد

تبصره 

معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي كاشان( 

تبصره 

معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه بوده كه جهت خريد تجهيزات مصوب طرح و با نظر مجري طرح استفاده خواهد شد

تجهيزات خريداري شده با شماره اموال معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه

خواهد شد



             15/10/1394مور خ  826صورتجلسه 

  

كه دانشجو، هيات علمي و يا پرسنل  كليه مجريان و همكاران طرحهاي تحقيقاتيقراردادهاي پژوهشي،  7بر اساس بند  -18

هاي خود وابستگي  پايان نامه -در تمام مقاالت منتج از طرح تحقيقاتي  و طرح  موظفنددانشگاه علوم پزشكي كاشان هستند 

همچنين ذكر كد پژوهشي و حمايت مالي معاونت . درج كنند دانشگاه علوم پزشكي كاشانخود را  )Affiliation(ي سازمان

در غير اينصورت تخلف محسوب شده و مطابق قوانين و مقررات برخورد . الزامي است مقالهتحقيقات و فناوري دانشگاه در پايان 

  .خواهد گرديد

در خصوص ميزباني كنگره ملي ساليانه پژوهشي دانشجويان دانشگاههاي  9/10/1394ورخ پ م/4281/1/5/29نامه شماره  - 19

  .مطرح و مورد تصويب قرار گرفت 95علوم پزشكي كشور  در سال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


