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  جلسه شوراي پژوهشي در سه ماهه اول  و تهيه و تنظيم صورتجلسات ، ارسال و پيگيري مكاتبات مربوطه 9برگزاري  .1

  هاي علوم پزشكي و تهيه و تنظيم صورتجلسات، ارسال و پيگيري مكاتبات مربوطهپژوهش جلسه كميته اخالق در 4برگزاري  .2

  هاي تحقيقاتي تهيه و تنظيم صورتجلسات ارسال و پيگيري مكاتبات مربوطهجلسه كميته برآورد هزينه طرح 9برگزاري  .3

  ) بودجه 89بند ( پژوهشگران دانشگاه به سامانه عتفمراه اطالعات مجريان و هطرح تحقيقاتي به 140اقدام جهت تكميل ورود اطالعات  .4

  اقدام جهت تكميل ورود اطالعات سامانه مديريت اطالعات تحقيقاتي جهت ارزشيابي ساالنه وزارت متبوع .5

جهت ، ارسال كليه مكاتبات به ناظران و امور مالي معاونت پژوهشي 92در سه ماهه اول سال  91طرح تحقيقاتي سال  20انعقاد قرارداد  .6

  هاي مالي  پرداخت

  ، ارسال كليه مكاتبات به ناظران و امور مالي معاونت پژوهشي جهت پرداختهاي مالي 92قرارداد طرح تحقيقاتي مصوب سال  41انعقاد  .7

نت و ارسال كليه مكاتبات به مجريان و امور مالي معاو 86تا پايان سال  80طرح تحقيقاتي تاخيري از ابتداي سال  37تعيين تكليف  .8

  پژوهشي 

  طرح تحقيقاتي و ارسال كليه مستندات به امور مالي جهت تسويه حساب نهايي  17تسويه حساب  .9

  طرح تحقيقاتي خاتمه يافته جهت مركز امور  اعضاي هيات علمي دانشگاه  13ارسال واحد معادل  .10

  قاتيبه سامانه مديريت اطالعات تحقي 92طرح تحقيقاتي مصوب سال  54ورود اطالعات توصيفي  .11

  به مركز آمار و فناوري دانشگاه 91ماهه دوم سال  6ارسال گزارش آماري  .12

  91هاي پورتال معاونت پژوهشي مطابق آخرين گزارش مجله پژوهش در سه ماهه آخر سال بروز رساني كليه بخش .13

 هاي تحقيقاتي خاتمه يافته دانشگاهثبت كليه صحافي طرح .14

 اتمه يافته دانشگاه در سامانه مديريت اطالعات تحقيقاتي طرح تحقيقاتي خ 17ثبت اطالعات تفضيلي  .15

 ها و اخبار  پورتال معاونت پژوهشي دانشگاه به صورت روزانه بروزرساني بخش همايش .16

 مربوط به دانشكده پزشكي) اليه( پيگيري خريد موتور گردش كار سامانه مديريت اطالعات تحقيقاتي و نود .17

   هاي تحقيقاتي مصوب شوراي پژوهشي دانشگاهشناسي علمي و اخالقي طرحارسال كليه مكاتبات مربوط به كار .18



ی  ورای ژپو وبات  ن  ر   ٩٢ سال )    ھار(  ھ
  
  

  :20/1/1392شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  757از صورتجلسه  11بند 
گرديد طبق روال قبل اگر مقاله برگرفته از طرح هاي داخلي پيشنهاداتي مطرح و مقرر در خصوص پرداخت هزينه شركت دانشجويان در كنگره

  .پرداخت گردد) يك ميليون ريال( 1000000نامه يا كار دانشجويي مورد تاييد باشد طبق فاكتورهاي ارائه شده و تا سقف تحقيقاتي، پايان
  

  :2/1/1392شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  758از صورتجلسه  24بند 
از مصوبه نود و يكمين  13سرپرست محترم معاونت پژوهشي دانشگاه در خصوص بند  21/1/1392 پ مورخ/109/1/5/29نامه شماره 

در صورت عدم  درج آرم دانشگاه در قسمت صحيح  1392جلسه شوراي پژوهشي كميته تاليف و ترجمه مطرح و مقرر گرديد از ابتداي سال 
نتهاي كتاب، امتيازي اعم از تشويقي چاپ كتاب، هزينه خريد و محاسبه چنين عدم قرادادن ليست منتشره در اروي جلد و عطف كتاب و هم

چنين مقرر گرديد فرمت روي جلد كتاب هم. واحد معادل كتاب به نويسندگان ملي در صورت اخذ تاييديه واحد تاليف و ترجمه تعلق نگيرد
  .توسط كميته تاليف و ترجمه طراحي و به نويسنده تحويل گردد

  
  :3/2/1392شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  759لسه از صورتج 2بند 

نامه (، دستورالعمل ترفيع ساليانه و تعيين ركود علمي 1سرپرست معاونت محترم پژوهشي دانشگاه ضمن تبريك ارتقاي دانشگاه به تيپ 
باشد و از امتياز مي 3علمي،  كه مطابق آن حداقل امتياز پژوهشي براي ترفيع ساليانه اعضاي محترم هيات) 8/6/89مورخ  214116شماره 

ها،  واحد حمايت از قابل محاسبه است را به اطالع اعضاي محترم  شورا رساندند و مقرر گرديد به كليه مراكز تحقيقاتي، دانشكده 92سال 
  .تحقيقات باليني و كليه اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه اطالع رساني گردد

  
  :3/2/1392وهشي دانشگاه مورخ شوراي پژ 759از صورتجلسه  22بند 

هاي تحقيقاتي اجازه ندارند قبل از تصويب يك از مجريان طرحها به محققين اعالم نمايند هيچمقرر گرديد مجددا مراكز تحقيقاتي و دانشكده
ي طرح قبل از تصويب در گيري اقدام نمايند در غير اينصورت اگر اجرانهايي طرح در شوراي پژوهشي و كميته اخالق نسبت به شروع نمونه

  .هاي كميته اخالق باشد طرح مردود اعالم خواهد گرديدكميته اخالق خالف آئين نامه
  

  :3/2/1392شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  759از صورتجلسه  23بند 
  .كارشناسي پرداخت گرددهاي تحقيقاتي بر اساس نحوه كارشناسي آنها  گواهي و مبلغ مقرر گرديد كه  حق الزحمه و گواهي داوري طرح

  
  :31/2/1392شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  761از صورتجلسه  12بند 

مطرح و به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت  23/2/1392هاي داخلي و خارجي مورخ مصوبه كارگروه بررسي نحوه پرداخت هزينه همايش
  :گرددو مقرر گرديد جهت تصويب نهايي به هيات رئيسه دانشگاه ارسال 

در سال با ماموريت بدون فوق العاده با شرايط ر بايكمقرر گرديد اي داخلي ههدر كنگرو كاركنان اعضاي هيئت علمي  شركتدرخصوص  
  :ذيل حمايت گردد

  . باشد دانشگاه استخراج شده از يك طرح تحقيقاتي مصوب يا پايان نامه دانشجويي ستيمقاله باي -1
  .داخلي ديگري از سوي نويسنده يا نويسندگان ارائه نشده باشدمقاله در هيچ كنگره  -2
  .دهنده مقاله به عنوان دانشگاه علوم پزشكي كاشان الزامي استذكر وابستگي ارائه -3
  .و معاونت پژوهشي دانشگاه را كسب نمايد) دانشكده/گروه(متقاضي موظف است قبل از شركت، موافقت از  -4



- هريال و ارائه مقاله ب 000/4000تا سقف  سخنرانيبصورت در كنگره مقرر گرديد براي ارائه مقاله  ،كنگره خصوص ارائه مقاله در در -5
هزينه بليط  -اسكان- هزينه ثبت نام: پرداخت بر اساس مدارك مثبته .ارائه دهنده پرداخت گردده فردريال ب 000/2500صورت پوستر 

  .باشدريال مي 300و يا به ازاي هر كيلومتر ) هواپيما، قطار، اتوبوس(
  

  :شرايط ذيل حمايت گردد در سال بار يك بامقرر گرديد  اي داخليههدر كنگردانشجويان  شركتدرخصوص  
دانشگاه و يا يك كار پژوهشي دانشجويي مورد تائيد  پايان نامه دانشجويي/استخراج شده از يك طرح تحقيقاتي مصوب ستيمقاله باي -1

  .سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه باشد
  .مقاله در هيچ كنگره داخلي ديگري از سوي نويسنده يا نويسندگان ارائه نشده باشد -2
  .اله به عنوان كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي كاشان الزامي استذكر وابستگي ارائه دهنده مق -3
  .متقاضي موظف است قبل از شركت موافقت كميته تحقيقات دانشجويي و معاونت پژوهشي دانشگاه را كسب نمايد -4
 .پرداخت گردد) دهندهارائه(ل نفر اول ريا 000/1000در كنگره تا سقف درخصوص ارائه مقاله در كنگره مقرر گرديد براي هر مقاله  -5

و هزينه  -ريال  300و يا به ازاي هر كيلومتر ) هواپيما، قطار، اتوبوس(هزينه بليط  -اسكان -هزينه ثبت نام: پرداخت بر اساس مدارك مثبته
  .باشدپوستر مي

  
  خارجي علمي هايهمايش در شركت نامه آئين -
  .نمايند شركت خارجي با شرايط ذيل هاي علميهمايش در مقرر تسهيالت از استفاده با توانندمي نامهآئين اين مشمول متقاضيان -1
  .عنوان همايش بايد با رشته تحصيلي، زمينه فعاليت و يا مسئوليت فرد مشمول مرتبط باشد -2
  . باشد اين دانشگاه) نامهتحقيقاتي مصوب، پايان طرح(تحقيقاتي  هايفعاليت از منتج بايد مقاله -3
به ازاي . گردد و مقاله ايشان بايد مورد پذيرش همايش قرار گرفته باشداعطا مي) پوستر يا سخنراني(تسهيالت تنها به فرد ارائه كننده مقاله  -4

  .تواند از تسهيالت اين آيين نامه استفاده نمايدبار ميهر مقاله تنها يك نفر از نويسندگان و تنها يك
  

  ر همايشتسهيالت شركت د  -
  صدور ماموريت بدون فوق العاده. الف
  باشدتا سقف ده ميليون ريال مي) هواپيما( پرداخت هزينه بليط رفت و برگشت. ب
ريال از طرف دانشگاه و مابقي از طرف  5950پرداخت مبناي محاسبه و پرداخت ارز ابه ازاي هر دالر آمريكا بوده كه يارانه آن به مبلغ . ج

  . گرددمتقاضي تأمين مي
  . باشدصد دالر مي هاي دوره معادل دو هزار دالر به عالوه حق ثبت نام به ميزان حداكثر هفتحداكثر ميزان يارانه جهت كل هزينه -1
 دويست) براساس تاريخ شروع و پايان ذكر شده در راهنما يا فرم ثبت نام(ميزان يارانه پرداختي جهت كليه متقاضيان براي هر روز همايش  -2

  . باشددالر مي
مشروط به اينكه از حداكثر ده روز تجاوز ننمايد، به شرح زير ) زمان رفت و برگشت(هاي كمتر از ده روز، زمان بين راهي در مورد همايش -3

  . به جمع مدت همايش اضافه خواهد شد
  روز 3كشورهاي واقع در قاره آمريكا و اقيانوسيه به ميزان حداكثر  -1-3
  روز 1همسايه جمهوري اسالمي ايران به ميزان حداكثر  كشورهاي -2-3
  روز  2ساير كشورها به ميزان حداكثر  -3-3
  . مبلغ در صورت ارائه به صورت پوستر خواهد بود درصد 50صورت سخنراني و كل مبلغ در صورت ارائه مقاله به درصد 80پرداخت  -4

-Pre)چنين پيش جلسات و هم (Workshops)هاي آموزشي و يا كارگاه (Courses)ها پرداخت يارانه جهت شركت در دوره :تبصره

sessions) شفاهي يا (ها از محل اعتبارات موضوع اين دستورالعمل مجوز قانوني نداشته و فقط محققيني كه جهت ارائه حضوري مقاله همايش
  . مند گردندهاي مربوطه از اين تسهيالت بهرهايت آيين نامهتوانند با رعمي) صرفاً هر مقاله يك نفر(پذيرفته شده اند ) پوستر

  
  



ی ورای ژپو ی کاشان وبات  وم زپش ه ع   ٩٢ سال      تان  دا
  
  

          4/4/1392شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  765از صورتجلسه   8بند 

  :به عمل آمد و مقرر گرديد به شرح زير اقدام گردد بحث  و بررسي 1389هاي مصوب تاخيري تا پايان سال در ارتباط با طرح

هاي تحقيقاتي كه مقاله چاپ شده يا پذيرش مقاله دارند اما گزارش پاياني آنها ارائه نگرديده تا پايان مقرر گرديد به طرح - الف

ثبت در سامانه مديريت مرداد ماه سال جاري فرصت داده شود تا نسبت به ارائه گزارش پاياني اصالح شده همراه با فايل و 

درصد  50اطالعات تحقيقاتي اقدام نمايند در غير اين صورت امور مالي معاونت پژوهشي نسبت به تسويه حساب طرح با كسر 

 .اقدام نمايد) هاي غيرمصرفيبه استثناي هزينه(قرارداد 

هاي دفتر نظارت و ارزشيابي طرح هاي تحقيقاتي كه گزارش پاياني اصالح شده و يا صحافي شده درمقرر گرديد طرح -ب

 30هاي مذكور با پرداخت تنها تحقيقاتي دارند اما مقاله آنها چاپ يا پذيرش نشده است امور مالي نسبت به تسويه حساب طرح

 . ها شامل امتياز واحد معادل نيز نمي گردنداين طرح. درصد هزينه پرسنلي اقدام نمايد

هاي طرح كه مقاله و گزارش پاياني ندارند لغو گرديده و امور مالي موظف گرديد كليه هزينههاي تحقيقاتي مقرر گرديد طرح -ج

 .هاي داوري، نظارت  و كارشناسي طرح را مسترد نمايدبه همراه هزينه

   18/4/1392شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  767از صورتجلسه  14بند 

هاي ولي مولكولي كه داراي مواد مصرفي با ارز بري باال دارند مانند كيتهاي تحقيقاتي سلدر خصوص برونداد علمي حاصل از طرح

 100000000به ) پنجاه ميليون ريال( 50000000عمل آمد و مقرر گرديد برونداد پژوهشي از آزمايشگاهي بحث و بررسي به

با  ISIعلمي پژوهشي سطح يك  يك مقاله) يكصد ميليون ريال( 100000000افزايش يابد و به ازاي هر ) يكصد ميليون ريال(

  .ارائه شود 2ضريب تاثير حداقل 

  29/5/1392شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  770از صورتجلسه  22بند  

مصوبه هفتصد و شصت و سومين جلسه شوراي پژوهشي  35در خصوص بند  26/5/1392پ مورخ /1920/1/5/29نامه شماره 

هاي خارج دانشگاه مانند موسسات هاي تحقيقاتي مشترك با سازماناد طرحدر موضوع واريز مبلغ قرارد 28/3/1392مورخ 

هاي تحقيقاتي مشترك با باريج اسانس خصوصي به حساب دانشگاه و پرداخت طبق قرارداد به مجري مطرح و مقرر گرديد طرح



اعده مستثني بوده ليكن مصوبه كه در حال حاضر در حال انجام بوده و هزينه آن به مجري و مجريان پرداخت گرديده از اين ق

  .فوق منبعد در تمام موارد عملياتي گردد

  12/6/1392شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  771از صورتجلسه  21بند 

سرپرست محترم دفتر رياست و روابط عمومي در خصوص برنامه عملياتي  19/4/1392پ مورخ /663/1/29نامه شماره 

  :ورهاي ارزيابي پژوهشي مطرح و موارد زير پيشنهاد گرديدمعاونت در خصوص افزايش امتيازات مح

به اعضاي هيات علمي بر اساس امتيازات پژوهشي اعضاي هيأت علمي عمدتا بر ) Grant(تخصيص اعتبار ويژه پژوهشي  -1

 آيين نامه ارتقاء 2اساس ضوابط ماده 

   هاها و همايشهاي پژوهشي طرحارتقا فرايندهاي جذب و پرداخت هزينه -2

  هاي آموزشيها با گروهانعقاد تفاهم نامه پژوهشي توسط معاونت پژوهشي دانشكده -3

  منظور باال بردن انگيزه اعضاي هيات علمي جهت انتشار كتب تاليفيافزايش بودجه و امتياز انتشار كتب به -4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ح ی  یا ظارت  و  ارز ر  مات  د دا ی  اھم ا قا ز ی    ٩٢سال  پا
  

  برگزاري منظم جلسه شوراي پژوهشي در سه ماهه اول  و تهيه و تنظيم صورتجلسات ، ارسال و پيگيري مكاتبات مربوطه •

  هاي علوم پزشكي و تهيه و تنظيم صورتجلسات، ارسال و پيگيري مكاتبات مربوطهبرگزاري منظم  جلسه كميته اخالق در پژوهش •

  هاي تحقيقاتي تهيه و تنظيم صورتجلسات ارسال و پيگيري مكاتبات مربوطهآورد هزينه طرحبرگزاري منظم جلسه كميته بر •

  اقدام جهت تكميل ورود اطالعات سامانه مديريت اطالعات تحقيقاتي جهت ارزشيابي ساالنه وزارت متبوع •

لي معاونت پژوهشي جهت پرداختهاي ، ارسال كليه مكاتبات به ناظران و امور ما92انعقاد قرارداد طرحهاي  تحقيقاتي مصوب سال  •

  مالي 

و ارسال كليه مكاتبات به مجريان و امور مالي معاونت  86تا پايان سال  80تعيين تكليف  طرحهاي  تحقيقاتي تاخيري از ابتداي سال  •

  پژوهشي 

  طرح تحقيقاتي و ارسال كليه مستندات به امور مالي جهت تسويه حساب نهايي  20تسويه حساب  •

  طرح تحقيقاتي خاتمه يافته جهت مركز امور  اعضاي هيات علمي دانشگاه  18ارسال واحد معادل  •

  به سامانه مديريت اطالعات تحقيقاتي 92ورود اطالعات توصيفي طرحهاي  تحقيقاتي مصوب سال  •

 هاي پورتال معاونت پژوهشي بروز رساني كليه بخش •

 ثبت اطالعات تفضيلي طرحهاي تحقيقاتي خاتمه يافته دانشگاه در سامانه مديريت اطالعات تحقيقاتي  •

 ها و اخبار  پورتال معاونت پژوهشي دانشگاه به صورت روزانه بروزرساني بخش همايش •

 شگاههاي تحقيقاتي مصوب شوراي پژوهشي دانارسال كليه مكاتبات مربوط به كارشناسي علمي و اخالقي طرح •

  

  

  

  

  

  

  



ی کاشان  وم زپش ه ع ی دا ورای ژپو تان( وبات    ١٣٩٢سال  )ز
  
  

  3/10/1392شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ   779از صورتجلسه  16بند  

سرپرست محترم معاونت بهداشتي در خصوص اختصاص يك سهميه پژوهشگر  16/9/1392پ مورخ /11627/7/29نامه شماره 

  .از دانشگاه از ميان كاركنان  براي معرفي در هفته پژوهش مطرح و مقرر گرديد از سال آينده مد نظر قرار گيردبرتر به هرحوزه 

  3/10/1392شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ   779از صورتجلسه  17بند  

هاي اول و ر شمارهدر خصوص اختصاص امتياز واحد معادل به مقاالت چاپ شده د 23/9/1392پ مورخ /3762/1/5/29نامه شماره 

دوم مجله انگليسي زبان دانشكده بهداشت هم سطح مقاالت نشريات مصوب كميسيون نشريات علوم پزشكي كشور مطرح و مورد 

  .موافقت قرار گرفت

  1392در زمستان  دفتر نظارت و ارزشيابيعملكرد  

  طرح تحقيقاتي 24تسويه حساب  -1

  طرح تحقيقاتي  32انعقا قرارداد  -2

  جلسه شوراي پژوهشي و ارسال كليه مكاتبات مربوطه  11برگزاري   -3

  هاي علوم پزشكي و ارسال كليه مكاتبات مربوطهجلسه  كميته اخالق در پژوهش 6برگزاري  -4

  بروزرساني وب سايت معاونت پژوهشي دانشگاه  -5

  بروزرساني دائمي سامانه مديريت اطالعات تحقيقاتي  -6

   87هاي تحقيقاتي تاخيري تا پايان سال وضعيت طرحپيگيري تعيين  -7

  90هاي تحقيقاتي تاخيري تاپايان سال ارسال مكاتبات مربوط به طرح -8

  هاي تحقيقاتي در دست اجراارسال و پيگيري مكاتبات مربوط به طرح -9

 ارسال اطالعات مربوط به سامانه مديريت اطالعات و تحقيقات و فناوري  -10


