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  )377 و 376جلسات (دانشگاه شوراي پژوهشی  139 3اري سالذست گ تصمیمات سیا

  هاي بین المللی و داخلی هاي مالی از شرکت اعضاء هیات علمی در کنگره ها و همایشسیاست هاي حمایت -1

  ها ي خارج از کشورکنگره) الف
 .ها استفاده کننده جهت شرکت در همایشتوانند از تسهیالت دانشگا میKاعضاي هیئت علمی رسمی، پیمانی و ضریب  -

توانند از حمایت مذکور استفاده نمایند که توانسته باشـند در طـی سـال     کلیه اعضاء هیات علمی دانشگاه در صورتی می    :1تبـصره   

عتبـر  امتیاز پژوهشی از محل چاپ مقاالت در مجالت م) 5(گذشته نسبت به تاریخ درخواست شرکت در کنگره، حداقل میزان پنج        

  . علمی پژوهشی کسب کرده باشند

یا همایش علمی مورد تقاضا باید در راستاي رشته تخصصی متقاضی بوده و همچنین عنوان و مفاد مقالـه ارایـه شـده بـا                  کنگره -  

 .مالك نهایی در این خصوص اظهار نظر شوراي پژوهشی دانشگاه می باشد. موضوع کنگره هم خوانی داشته باشد

هـاي  هاي ملی کشورهاي دیگر مـشمول حمایـت  همایش. ایی باشدالمللی و یا منطقه علمی مورد تقاضا باید بین    کنگره یا همایش     -

 . مذکور نمی باشند 
با هر موضوع ارایه شده فقط یک نفر و براي یکبار مورد حمایت قرار خواهد گرفته و هر متقاضی یک بار در سال حق شـرکت                   -

 ).ک اختالف و تفاوت قابل استناد موضوعات همپوشان با نظر شوراي پژوهشی خواهد بودتفکی(  در کنگره هاي خارجی را دارد

 .کلیه اعضاي هیئت علمی پس از شرکت در کنگره باید اقدام به ارائه گزارش سفر و سخنرانی در گروه مربوطه نمایند -

هـاي   دانـشگاه یـا پایـان نامـه        هاي پژوهشی مـصوب شـوراي پژوهـشی       مقاالت پذیرفته شده در کنگره باید مستخرج از طرح         -

 .باشد) کارشناسی ارشد، دکتري تخصصی، و دستیاري(دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

نامه هاي مقاطع دیگر باشـند، در صـورتی   هاي پژوهشی بوده و یا از یا پایان مقاالت ارایه شده که غیرمستخرج از طرح      :2تبصره  

میزان حمایـت مـالی از ایـن مـوارد     . ه باشند، مورد حمایت قرار خواهند گرفت   مورد پذیرش قرار گرفت   ) اورال(که بصورت شفاهی    

 . همانند موارد بند مذکور می باشد

میزان زمان طی شده از اتمام طرح تحقیقاتی و زمان استفاده از مقاالت استخراجی براي شرکت در کنگره هاي خـارج از کـشور     -

 . شود نظر گرفته می)زمان اعالم گزارش(حداکثر دو سال بعد از اتمام 

به ازاء شرکت در یک کنگـره  ) سی میلیون ریال( ریال 000/000/30حداکثر سقف حمایت مالی از کنگره هاي خارج از کشور            -

 . شوددر نظر گرفته می

 کرد بالفاصله بعد از شرکت در کنگره تسلیم معاونت کارپردازي تحقیقات و فنـآوري دانـشگاه              ضروري است کلیه اسناد هزینه     -

 .شده و فقدان هر سند به منزله عدم پرداخت هزینه متعلقه خواهد بود

  کنگره هاي داخلی ) ب 
 .هاي مالی از شرکت اعضاي هیئت علمی دانشگاه در کنگره هاي داخلی موارد زیر تصویب شددرخصوص حمایت

واحـد مربوطـه صـورت گرفتـه و      حمایت مالی از شرکت اعضاي هیات علمی دانشگاه در کنگره هاي داخلی توسـط دانـشکده و     -

حمایت مـالی  . توسط دانشکده مدیریت خواهد شد) یک بار با حمایت مالی و بار دوم با ماموریت بدون فوق العاده        (شرکت افراد   

بـدیهی  . شامل؛ پرداخت حق ثبت نام، هزینه بلیط رفت و برگشت، حق ماموریت در سقف اعتبارات دانشکده مربوطه خواهـدبود      

 .ش از موارد فوق توسط معاونت پژوهشی دانشکده تصمیم گیري خواهد شداست اعزام بی

همچنین تخصص متقاضـی و محتـواي مقالـه ارایـه     . فرد متقاضی براي شرکت در کنگره باید ارایه دهنده پوستر یا سخنران باشد     -

 . طه می باشدمرجع تصمیم گیري در این خصوص معاون پژوهشی دانشکده مربو. شده باید در راستاي کنگره باشد
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 .مواردي که بصورت سخنران مدعو یا عضوء هیات رئیسه پانل دعوت شده باشند نیز مورد حمایت مشابه قرار خواهند گرفت -
 مطابق قوانین اداري استخدامی عمـل خواهـد    HSRدر خواست کارکنان براي شرکت در کنگره داخلی پس از بررسی در شوراي               -

 . شد

 ریال و بصورت پوستر  000/700مبلغ  ) اورال(؛ مقرر گردید براي هر مقاله بصورت ارایه شفاهی          درخصوص ارائه مقاله در کنگره     -

ریال براي ارائه دهنده اعم از عضو هیئت علمی، کارمند، دانشجو توسط معاونت پژوهشی دانشگاه در قبال ارائـه               000/300مبلغ    

 . مدارك الزم پرداخت گردد
یـک   (1000000 ارایه گردند، در صورت ارایه مستندات کافی، میزان حمایت معادل            براي مواردي که بصورت سخنران کلیدي      -

 .خواهد بود) میلیون ریال

 روز کاري قبل از زمان برگزاري کنگـره بـه معاونـت پژوهـشی        10مدارك مربوط به شرکت در کنگره هاي داخلی باید حداقل            -

عات ناشی از تاخیر ارایه مدارك بر عهده ارایه دهنده مقاله خواهد   تب. دانشکده مربوطه جهت انجام فرآیندهاي اداري ارایه گردد       

 . بود

 .پرداخت هزینه ها منوط به ارایه مستندات مربوط به شرکت در کنگره می باشد -

 پاداش مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلی و خارجی -2

  .باشد سیاست گزاري اعطاي پاداش به مقاالت چاپ شده به صورت ذیل می1393در سال 

 چهار میلیون ریال         Scopus مقاالت چاپ شده در مجالت نمایه شده در  -

 .براي مقاالت چاپ شده در مجالت علمی پژوهشی داخلی براساس تقسیم بندي کمیسیون نشریات به قرار زیر عمل می گردد -
 سه میلیون ریال           Iمقاالت چاپ شده در گروه مجالت درجه  -

 دو میلیون ریال           II مجالت درجه مقاالت چاپ شده در گروه -

 یک میلیون ریال      و خارجی ایندکس نشدهIIIمقاالت چاپ شده در گروه مجالت درجه  -

 4تا سـقف  ) همانند مجالت دانشکده هاي بهداشت و پیراپزشکی(به مقاالت چاپ شده در مجالت در شرف راه اندازي دانشگاه           -

 . میلیون ریال پرداخت خواهد شد
 .  راه اندازي گردند نیز مشمول این حمایت می باشند1393مجالتی که در سال : تبصره 

  . به قرار زیر عمل خواهد شد)Impact Factor (IFبر حسب ) Pubmed یا ISI(در مورد پاداش مقاالت ایندکس شده در نمایه یک 

 . خواهد گرفت ریال تعلق000/000/10مبلغ      IF و فاقد ISIمقاالت چاپ شده در مجالت با نمایه  -

  . ریال تعلق خواهد گرفت000/000/13مبلغ     PubMed یا صرفاً IF ≥1مقاالت چاپ شده در مجالت با  -

  . ریال تعلق خواهد گرفت000/000/15مبلغ      یا صرفاً مدالینIF≥2<1مقاالت چاپ شده در مجالت با  -

  .هد گرفت ریال تعلق خوا000/000/17مبلغ        IF≥3<2مقاالت چاپ شده در مجالت با  -

 . ریال تعلق خواهد گرفت000/000/19مبلغ        IF≥4<3مقاالت چاپ شده در مجالت با  -

 . ریال تعلق خواهد گرفت000/000/21مبلغ     5 و کمتر از IF<4مقاالت چاپ شده در مجالت با  -

 . ریال تعلق خواهد گرفت000/000/25مبلغ       IF > 10 ≤ 5مقاالت چاپ شده در مجالت با  -

 ریـال بــر  000/000/200 تـا  000/000/100مبلـغ بـین          IF ≤10 شده در مجالت بامقاالت چاپ -

 .حسب نظر شوراي پژوهشی پرداخت خواهد شد
  . گیردیک دوم مبالغ فوق تعلق می short communication, letter to editor, case report, field reportبراي موارد : 1تبصره 

 درصد کل مبلغ در 60ن یا دانشگاه دیگر در صورتی که عضو هیات علمی نفر اول یا نویسنده مسئول نباشد مقاالت مشترك با سازما   : 2تبصره  
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  .نظر گرفته شده به عنوان پاداش پرداخت خواهد شد

گاه علـوم پزشـکی ارومیـه باشـند مقـرر      درخصوص مقاالتی که نفر اول و نویسنده مسئول هر دو از اعضاء محترم هیات علمـی دانـش             : 3تبصره  

  .گردید کل مبلغ در نظر گرفته شده به عنوان پاداش بطور مساوي بین آنها تقسیم گردد

مقرر گردید در صورت ارجاع به مقاالت این دانشگاه در کتب معتبر با تشخیص شوراي پژوهشی دانشگاه، به فرد صاحب مقاله مبلغ     : 4تبصره  

  ).زمان ارجاع مورد مالحظه نیست(در نظر گرفته شود  ریال پاداش 000/000/20

 دانشگاه استخراج شده باشند با تایید مدیریت آمار و فنآوري اطالعات دانشگاه و یا مراکز تحقیقـاتی   HISبه مقاالتی که از داده هاي       : 5تبصره  

  .به مبالغ پاداش افزوده خواهد شد%  20)داراي موافقت اصولی و فاقد موافقت قطعی، با تایید رئیس مرکز مربوطه(دانشگاه 

و بـا آدرس مراکـز   ) بـا تاییـد مـدیریت آمـار و فنـآوري اطالعـات دانـشگاه       ( دانشگاه استخراج شـده  HISبه مقاالتی که از داده هاي   : 6تبصره  

  .واهد شدبه مبالغ پاداش افزوده خ % 25دانشگاه انتشار یابند، ) داراي موافقت اصولی و فاقد موافقت قطعی(تحقیقاتی 

  .درخصوص طرحهاي تحقیقاتی موارد زیر به عنوان سیاست گزاري اعمال خواهد شد -3
هاي تحقیقاتی توسط اداره پژوهش صورت خواهد گرفت و کلیه مدارك مربوطه بـه عنـوان سـند               بررسی هزینه کرد اعتبار طرح     ·

 .گرددطرح به پرونده آن الصاق می

تجهیزات و با اطالع کتبی بـه حـوزه مـدیریت پژوهـشی امکـان پـذیر بـوده و در           جابجایی هزینه کرد صرفًا در بخش وسایل و          ·

 .ردیفهاي دیگر جابجایی اعتبار طرح فقط با نظر شوراي پژوهشی مقدور خواهد شد

هـاي پژوهـشی   هاي تحقیقاتی پیشنهادي توسط اعضاء هیات علمی نیازي به تائید گروه آموزشی نداشته و مستقیماً در کمیته           طرح ·

 .بررسی می باشدقابل 
هاي رزیدنتی، دوره تحصیالت تکمیلی و نیز انترنی اعالم نظر مشورتی گروه الزم بوده ولـی رد یـا تـصویب بـا           نامهدر مورد پایان   ·

 .کمیته پژوهشی دانشکده خواهد بود

  درخصوص پایان نامه هاي انترنی، رزیدنتی، و تحصیالت تکمیلی  - 4
قابل ذکـر اسـت   . (قیقاتی تلقی و باید در شوراي نظارت بر پایان نامه ها از آن دفاع شود         هر پایان نامه انترنی به عنوان طرح تح        ·

 ).موارد فوق به جمع طرحهاي تحقیقاتی استاد راهنما اضافه نخواهد شد

 ریـال  000/000/5 چـاپ شـده باشـند مبلـغ     II و Iمقرر گردید به مقاالت مستخرج از پایان نامه هاي دانشجویی که در نمایه              ·

صرفا مقاالتی قابل قبول اسـت کـه نـام دانـشجو و     .  ریال به دانشجو پرداخت گردد  000/000/3اش و به سایرنمایه ها مبلغ       پاد

 .دانشگاه در آن قید شده و ضروري است در متن مقاله به موضوع استخراج از پایان نامه تاکید شود

 به بعـد ارائـه تـسویه حـساب بـه      1/7/91جویان ورودي نامه هاي دوره کارشناسی ارشد مقرر گردید از دانش        در خصوص پایان   ·

  . دانشجو منوط به چاپ و یا ارائه پذیرش چاپ مقاله در حداقل یکی از مجالت علمی پژوهشی داخلی باشد

هاي چاپ و تکثیر و  ریال کمک هزینه پایان نامه از بابت هزینه 000/500/2هاي انترنی تا سقف مبلغ      مقرر شد که به پایان نامه      ·

 . نالیز آماري و صحافی و در قبال اخذ فاکتور ها پرداخت گرددآ

هاي رزیدنتی غیر رشته پاتولوژي، رزیدنتی رشته پاتولوژي و کارشناسی ارشد در صورت نیاز بـه         میزان حمایت مالی از پایان نامه      ·

در پایـان  . ریال خواهد بـود  000/000/60 ، و 000/000/40 ، 000/000/20مواد و یا خدمات آزمایشگاهی به ترتیب تا سقف      

 . ریال خواهد بود000/000/20نامه هایی که نیازي به مواد یا خدمات آزمایشگاهی نباشد حمایت مالی تا سقف 
مالك تصمیم گیري در خصوص میزان حمایت مالی در سقف اعالمـی بـدواً کمیتـه هـاي پژوهـشی مربوطـه یـا               : 1تبصره  

 .  با تایید شوراي پژوهشی دانشگاه تعیین خواهد شدشوراهاي دانشکده ها بوده و مبلغ نهایی
جهت یکسان سازي و نیز جلوگیري از بـروز تخلـف، در مـوارد پایـان نامـه یـا طـرح هـاي تحقیقـاتی، تجهیـزات                   : 2تبصره  

پـس از اتمـام پایـان    . مربوطه شده و سـپس اسـتفاده گـردد     ماندنی و سرمایه ایی خریداري شده تحویل انبـار واحـد          



 
٤

در خـصوص مـواد مـصرفی، ارایـه فـاکتور بـه       . رح تجهیزات مورد نظر مجدداً به انبار تحویل داده خواهـد شـد   نامه یا ط  
 . اداره پژوهش معاونت تحقیقات و فنآوري دانشگاه براي تسویه حساب کفایت می کند

 .د ریال خواهد بو000/000/150تا سقف حداکثر  Ph.Dمیزان حمایت مالی از پایان نامه هاي دوره هاي  ·

 . ریال تعیین می گردد000/000/15میزان حمایت مالی از طرح هاي تحقیقاتی مربوط به مرکز تحقیقات دانشجویی تا سقف  ·

 در خصوص حمایت از چاپ مقاالت بصورت زیر تصمیم گیري گردید -5

 10 مبلغ IF>1≤3 هاي  میلیون ریال، نمایه5 مبلغ IF≤1میزان حمابت مالی براي مقاالت چاپ شده در مجالت با نمایه هاي با  ·

  .  میلیون پرداخت خواهد شد30، مبلغ 5 میلیون ریال و براي نمایه هاي بیشتر از 20 مبلغ IF>3≤5میلیون ریال، نمایه هاي 

 پذیرش و چاپ داشته باشند مبلغ کل درخواستی تامین خواهد شد 10هاي برابر یا بیشتر از   براي مقاالتی که در مجالت با نمایه       ·

  ).لغ توسط شوراي پژوهشی دانشگاه تایید خواهد شدمیزان مب(

  .پرداخت مبالغ فوق با ارایه اسناد مربوطه و تایید مدیریت تحقیقات و فنآوري دانشگاه خواهد بود ·

 سیاست گذاري در خصوص حمایت از تالیف کتب -6

مقرر شد براي کتب تالیفی اعضاء هیات علمی دانشگاه بر اساس شروط تالیف، موضوع کسب حم                · ایت مالی به شوراي پژوهـشی     

 . دانشگاه ارجاع داده شود

 در خصوص داوري کتب توسط افراد خارج از دانشگاه مقرر شد براي داوران یکی از موارد زیر تعلق گیرد ·

  .)میزان مبلغ توسط کمیته انتشارات تعیین خواهد شد( میلیون ریال حق داوري براي فصول ارسالی پرداخت گردد 2تا سقف مبلغ ) 1

  .پژوهشی به معاونت آموزشی دانشگاه یا موسسه مربوطه اعالم گردد- ساعت فعالیت آموزشی70 تا 50امتیاز پژوهشی بین ) 2

 سیاست گذاري در خصوص هزینه داوري مقاالت ارسالی به مجالت دانشگاه -7

 .گردد هزار ریال تعیین می500حمایت مالی براي داوري مقاالت بر حسب نظر سردبیر مجله تا سثقف  ·

 .   مقاله ارسال شده مشمول حمایت مالی خواهد شد25براي هر داور در طی یک سال تا حداکثر  ·

  ها و شوراسیاست گذاري محدودیت زمانی عضویت در کمیته - 8
ء ها و شوراهاي پژوهشی، کمیته پایگاه تحقیقات بالینی، کمیتـه تحقیقـات توسـعه اجتمـاعی و ارتقـا            مقرر شد ابالغ افراد در کمیته      ·

ها ذکـر  سالمت، شوراي پژوهشی، کمیته تحقیقات دانشجویی به صورت یکساله بوده و زمان شروع و خاتمه آن ضرورتًا در ابالغ              

 . شود

  .قرر گردید در صورت غیبت دو جلسه متوالی اعضاي شورا یا کمیته، عضو جدید جایگزین گرددم ·

  

  هقاندکتر کامران د      دکتر عیسی عبدي راد       دکتر ایرج محبی 

  دکتر شهرام شهابی    دکتر شهره افشار یاوري       دکتر ابراهیم حسنی 

  دکتر سهیال ربیعی پور      منددکتر سیامک عقل      دکتر علیرضا ماهوري

   دکتر حمیدرضا خلخالی    پاکدلدکتر فیروز قادري    محمدحسین رازقی نژاددکتر 

  دکتر زهرا مراد پور           دکتر عبداله خرمی مارکانی            دکتر آرام فیضی     

  شمسی غفارزادهدکتر 


