
 1393سال کلیه مصوبات شورای پژوهشی دانشکده 

 تاریخ شورای پژوهشی تصمیمات متخذه موارد مطرح شده
نهايي نمودن فرآيندها و شاخص هاي امور 

 پژوهشي...

 گردد.شورا قرار گرفت و مقرر شد طي نامه ايي براي همه اعضاي هيئت علمي دانشكده جهت استحضار ارسال  فرآيندها مورد تائيد اعضاء

گروه هاي آموزشي  براي 31/3/93برنامه راهبردي معاونت پژوهشي به همراه شاخص هاي فعاليتهاي پژوهشي گروه هاي آموزشي تا تاريخ  ضمناٌ

 ارسال مي گردد.

18/3/1393 

اعالم نظر درخصوص شاخص هاي ارزشيابي 

 پژوهشي اعضاي گروه هاي آموزشي

ارزشيابي گروه هاي آموزشي و دانشكده صورت گرفت و قرار شد فرم ها به مديران گروه ها جهت اعالم نظرخواهي اجمالي در مورد شاخص هاي 

 نظر ارسال گردد.

14/2/1393 

ارائه گزارش شوراي پژوهشي دانشگاه و تاكيد بر 
 .... HSRحمايت دانشگاه ازطرح هاي 

 3/3/1393 شفاف سازي گردد و به اطالع همكاران برسد. HSRمقرر گرديد روند و مشخصات طرح هاي تحقيقاتي 

گزارش جلسه ترجمان دانش دانشگاه در تاريخ 
4/3/93... 

ي در تپس از ارائه گزارش جلسه ترجمان دانش همكاران نقطه نظرات تفاوتي در زمينه انتشار و كاربست نتايج طرح هاي تحقيقاتي ارائه و پيشنهادا
قالب پيام پژوهشي داده شد و مقرر شد در جلسات بعدي اقدامات اوليه ترجمان دانش بر حسب ظرفيت هاي دانشكده  زمينه انتشار يافته ها در

 فهرست بندي و ارائه گردد.

3/3/1393 

موضوع نحوه ارزيابي طرحهاي ارسالي به شوراي 
 پژوهشي دانشكده

 1/4/1393 ارسالي بر اساس اين چك ليست طرح هاي ارسالي ارزيابي شوندمقرر گرديد پس از تنظيم و نهايي شدن چك ليست ارزيابي طرح هاي 

ژوهشي پ اكثر اعضاي شورا موافق بودند اولويت هاي پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي ايران با مشاركت ذينفعان در حوزه باليني ... در قالب طرح اولويت هاي تحقيقاتي ...
 ين طرح انجام گيرد.تعيين گردد و با تائيد هيات رئيسه ا

1/4/1393 

 مقرر گرديد اين پيش نويس در سطح دانشگاه تدوين گردد: - بررسي پيش نويس آئين نامه مالكيت معنوي ....
 پژوهشگران" اضافه گردد.حق نشر ..........بعد از دانشگاه واژه " 1در ماده  -
 مواد جداگانه ذكر گردد.مسئول مكاتبه و مسئوليت علمي استاد راهنما و دانشجو در  -
 درمواد آئين نامه پيشنهادي، نشر كتب نيز اضافه گردد. -
 فرآيند تصويب و بررسي نهايي اين آئين نامه به جلسه بعدي موكول شد. -

1/4/1393 

 شورا قرار گيرند. اطالعاتي در اختياز اعضاء ابزارهايي كه تاكنون در ايران وليد شده اند با ذكر تعداد دفعات مراجعه به آن ها به صورت يك بانك پيشنهاد شد:
 براي هر ترم فرم ارزيابي طرح نيز همراه با طرح هاي ارسال شده ضميمه شود. -
براي سهوليت فرآيند بررسي طرحهاي پژوهشي فرمتي توسط كارشناس پژوهش تهيه گردد كه استاندارد بوده و مشخصات هر طرح با آن تطبيق  -

 ن طرح آماده ارائه در جلسه شورا خواهد شد.داده شده و پس از آ

6/7/1393 

اطالع رساني در خصوص كارنامه پژوهشي اعضاي 
 هيئت علمي ...

 رمقرر شد كارنامه اعضاي محترم هيئت علمي گروه هاي آموزشي از طريق مدير گرو ه ها به به آنها تحويل داده شود و پس از تكميل اطالعات د -
 از طريق مدير گروه به معاونت پژوهشي دانشكده عودت داده شود. هر نيمسال سال تحصيلي،

20/7/1393 

 در حوزه پرستاري و مامايي ارائه گردد. detailمقرر گرديد اولويت هاي پژوهشي وزارت بهداشت به گروه ها ارسال گردد و مطابق با آن به صورت  اولويت هاي پژوهشي گروه ها ...
اولويت  در صورت نهايي شدن، اينپژوهشي در نشستي با سوپروايزرهاي بيمارستان ها بازنگري و نيازسنجي گردد. ضمنا"پيشنهاد گرديد اولويت هاي 

ميليون 50ميليون ريال در مقطع ارشد و  15ها به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال و تخصيص بودجه طرح هاي داراي اولويت باالتر از سقف مبلغ 
 ظر گرفته شودريال در مقطع دكتري در ن

20/7/1393 

اطالع رساني در خصوص اجراي كليات نامه شماره 
 ...28/7/93مورخ  93/د/3361/105

اني اطالع رسبه معاونت پژوهشي پايش و  توسط كارشناس پژوهشي مقرر گرديد فرآيند تائيد گواهي اخالق پايان نامه ها و طرح ها در بيمارستان
 گردد. 

4/8/1393 



نظر از سوي دانشكده ها در خصوص پيشنهاد اعالم 
 تصميمات پژوهشي دانشگاه ...

 4/8/1393 اين مورد به دفترمعاونت پژوهشي دانشگاه پيشنهاد مي گردد.

 كميته تخصصي پژوهشي گروه ها ...
 

 ، ياز گروهن بسته به موضوع ومقرر گرديد گروه پرستاري سالمت جامعه و سالمندي به طور جداگانه كميته تخصصي با همان اعضاء تشكيل دهند و 
 در كميته دعوت نمايد. هيئت علمي مورد نظر را افتخاريبه صورت مدير گروه 

4/8/1393 

تعييراتي در فرمت پروپوزال به شرح ذيل اعمال 
 گرديد:

 

از سوي معاونت مطالعه(  3 تا  مطالعات ) حداكثر مروردر بخش مروري بر مطالعات تاكيد گرديد فرمت  دانشكده فرم طرح تحقيقاتي اصالحدر  –الف 
 ارائه و در انتهاي هر مطالعه نقد پژوهش هم اشاره گردد.پژوهشي دانشكده 

 اضافه گردد. هم ستوني براي متغيرهاي زمينه اي و مخدوشگرجدول متغيرها اصالح شود و  –ب 
 گردد.قسمت تعريف نظري و عملي واژه ها از جدول متغيرها حذف و بعد از اهداف اضافه  -د 
 تحت عنوان "چگونگي استفاده از نتايج پژوهش" اضافه گردد. آيتم اهداف كاربردي در بخش –ذ 
 سئواالت ذيل و مفاد آن اضافه گردد:در انتهاي فرم پروپوزال  –ر 

 ؟خارج از دانشگاه انجام مي گيردآيا طرح با همكاري سازماني در  -

 مذكور الزامي است.در اين صورت ضميمه شدن قرار داد يا تفاهم نامه  -

 نوع همكاري با سازمان مذكور مشخص شده باشد.در صورت پاسخ بلي،  -

 شده باشد.و ضميمه فرم آئين نامه مالكيت معنوي توسط دانشجو امضاء در نهايت  -

4/8/1393 

و مقرر شد همه گروه ها و دانشجويان مقطع ارشد و به خصوص در حوزه فن آوري الح گرديد صاولويت هاي پژوهشي دانشكده دوباره بازبيني و ا دانشكده مطرح شداولويت هاي پژوهشي 

PhD   حترم شورا در هفته آينده اين اولويت ها توسط اعضاء م 4را مجاب نموده تا نيازهاي پژوهشي را در فيلدهاي باليني تعيين نمايند و طي
 جلسه شوراي پژوهشي ارائه گردد.

4/8/1393 

ت صورلزوم ارسال پرينت طرح با امضاء مجري همراه با صورت جلسه گروه و فايل الكترونيكي طرح يك هفته قبل از شورا در مورد اطالع رساني  اطالع رساني و تاكيد بر فرآيند بررسي طرح ها ...
 .گرفت

 

( 3)رنك  6/8/93خ گزارش شوراي پژوهشي مور
 دانشگاه ...

 تصويب دو طرح سرکارخانم جعفرجالل. -الف

 20000000ريال به 000/000/15ريال وکارشناسي ارشد از  60000000ريال به  000/000/50از  phdافزايش هزينه پايان نامه هاي مقطع  -ب

 ريال.

ماه توسط مجري محترم طرح مرتفع گردد. در غير 2الزمست اصالحات ارسالي طرح هاي پژوهشي از طريق پژوهشيار، ظرف مدت حداکثر -ج

 ازطريق دانشكده و يا مرکز پژوهشي وارد سيستم پژوهشي مي گردد." اينصورت طرح به آرشيو منتقل شده و جهت راه اندازي مجددا

18/8/1393 

( توسط جناب آقاي دکتر محمدي طي يک کارگاه يک روزه و مشترک ميان اعضاء هيئت علمي و plagiarismمقرر گرديد کارگاه سرقت ادبي ) پيشنهاد گرديد :

 دانشجويان درآمفي تئاتر برگزار گردد. برنامه برگزاري متعاقبا در شوراي پژوهشي آذر ماه اعالم خواهد شد.

واحد از طريق اتوماسيون جهت نظرخواهي به اعضاء محترم هيات علمي ارسال  2ها پژوهشي در قالب  مقرر گرديد مطابق با فرم کارنامه فعاليت

 .به صورت مكتوب در اختيار مديران محترم ارائه تا در شوراي پژوهشي هفته اول آدر ماه مطرح شود 27/8/93گرددو تا تاريخ 

 دانشكده تائيد و به شرح ذيل مي باشد:ت پژوهشي سمينارهاي معاون عناوين پس ازهماهنگي با اعضاء محترم شورا،

 :سرکارخانم جهدي سخنران "زايمان فيزيولوژيک "سمينارپژوهشي  –خرين دستاوردهاي علمي آ -الف

 سرکارخانم نصيري زيبا سخنران: "استومي مراقبت از " سمينارپژوهشي  –خرين دستاوردهاي علمي آ -ب

 سرکارخانمها جعفرجالل و دکتراکبري سخنرانان: "مديريت ورهبري "سمينارپژوهشي  –خرين دستاوردهاي علمي آ -ج

 تاريخ هاي برگزاري سمينارها متعاقبا اعالم خواهدشد.

18/8/1393 



گزارشي از برنامه هاي حوزه معاونت پژوهشي 

 دانشكده ......

برنامه راهبردي گزارشي در زمينه برنامه راهبردي معاونت و همچنين امور پژوهشي به اعضا محترم داده شد. مقرر گرديد طي نامه ايي به پيوست 

 فرم هاي و فرآيندهاي امور پژوهشي به اعضاء جديد شورا ارسال گردد. معاونت پژوهشي ،

( 94( و همچنين کنگره بين المللي علوم سالمت بارروي و فرزندآوري ) بهمن 93يي )اسفند گزارش در مورد برگزاري کنگره آموزش پرستاري و ماما

 به اعضا ارائه گرديد. 

 در مورد نشريه الكترونيک انگليسي زبان دانشكده تحت عنوان:
Journal of Client-Centered Nursing Care 

 مقاله براي شماره دوم ارائه گرديد. نيز توضيحاتي در زمينه  سايت نشريه و همچنين تاکيد بر ارسال

لمي ع با توجه به اينكه بانک اطالعاتي پژوهش با همكاري خانم ها قمري و عبدلي بيدهندي راه اندازي شده است. مقرر گرديد اطالعات اعضاء هيات

توسط منشي گروه تكميل و در ماه هاي آذر و خرداد هر  "هاي آموزشي گروه ارزشيابي پژوهشي"با نظارت مدير محترم گروه ها مطابق با فرم 

 نيمسال به سرکار خانم عبدلي کارشناس ارزيابي پژوهشي تحويل گردد.

در مراکز باليني در اسرع وقت به دفتر معاونت معرفي شوند . تاکيد پژوهشي تعيين اولويت هاي  جهت  تاکيد گرديد دانشجويان متقاضي"دامجد

 نمايد. مديران محترم گروه ها متعكسهشي گزارش فعاليت دانشجويان متقاضي را به معاونت و گرديد کارشناس پژو

صحيح تاکيد گرديد و مقرر شد همزمان با کارگاه  mergeدر زمينه  بر ضرورت اطالع رساني اعضاءو پژوهشي مستندات علمي جهت افزايش دقت 

 .(مي گردد اعالم "تاريخ کارگاه متعاقباه گردد. )ئسرقت ادبي توضيحاتي نيز در اين مورد ارا

باالتر از سقف( و همچنين فرآيند طرح هاي پايان نامه اي بين الملل در اين جلسه توضيحاتي در زمينه فرآيند طرح هاي مستقل و پايان نامه ايي )

 به اعضاي جديد شورا ارائه شد.

2/9/1393 

گزارش در مورد جلسه ارتباط با صنعت ارائه 

 گرديد..

 

ه بدر مورد پژوهش هاي مرتبط با صنعت و تحصيالتي که دانشگاه در اختيار پژوهشگران قرار داده توضيحاتي ارائه گرديد. در ضمن براي دسترسي 

  http://dri.iums.ac.irسايت ذيل مراجعه شود.                                               بهالزمست فرم درخواست ثبت شرکت و همچنين شيوه نامه آن 

 

 94تدوين برنامه عملياتي  سال 

 

سياست هاي علم و فن آوري اعالم و مقرر گرديد شاخص هاي آن در برنامه عملياتي معاونت پژوهشي لحاظ گردد و همچنين بر انجام طرح هاي 

 ار تاکيد شد.پايان نامه ايي و مستقل به موارد اولويت د

 پيشنهاد راه اندازي کرسي نظريه پردازي و بارگذاري آن در سايت دانشكده مطرح گرديد.

 مقرر گرديد سامانه بانک اطالعات پژوهش اعضاي هيئت علمي نيز در اختيار مديران محترم گروه قرار گيرد.

 کتب مورد نياز به مديرکتابخانه...معرفي الگ بوگ کتب فارسي و انگليسي به مديران محترم و ارسال درخواست 

14/10/1393 

 دستور العمل هزينه پايان نامه و همچنين فرآيند تنظيم قرار داد نيز تشريح گرديد. دستورالعمل تصويب پايان نامه ها

مقرر شد پس از نهايي شدن برنامه را ارائه و  94اعضاي محترم شورا پيشنهادات مربوط به تدوين برنامه عملياتي معاونت پژوهشي دانشكده در سال 

 ارسال گردد.

 مقرر گرديد اولويت هاي پژوهشي با نظر مديران محترم گروه ها براي هر گروه در سايت دانشكده بارگزاري شود.

 فرم طرح تحقيقاتي بازنگري شده، فرم ارزيابي طرح، فرم مالكيت معنوي جهت استحضار اعضاي محترم شورا پيوست مي باشد. "مناض

14/10/1393 

تصميمات متخذه در خصوص فرآيند تصويب 
 پروپوزال در شوراي پژوهشي دانشكده...

 

  فرآیند تصویب پروپوزال تا سقف

 ريال( 000/000/60ريال و دکتراي پرستاري  000/000/20کارشناسي ارشد )

ي شدر فرآيند تصويب پروپوزال پايان نامه هاي تا سقف، دانشجو و استاد راهنما و نماينده منتخب معاون پژوهشي دانشكده در جلسه کميته پژوه

 گروه شرکت دارند و دانشجو از پروپوزال خود دفاع مي کند. در اين جلسه تائيد نهايي پروپوزال بر عهده نماينده معاون پژوهشي مي باشد 

 هفته اعالم نظر داشته باشد. 2صورت نياز به داوري، در جلسه مذکور يک داور مشخص مي گردد که داور منتخب موظف است ظرف در 

12/11/1393 

http://dri.iums.ac.ir/


)بر اساس فرمت موجود روي سايت( همراه با  خالصه پروپوزالپس از تائيد پروپوزال در گروه، دانشجو و استاد راهنما در اسرع وقت ملزم به ارائه 

 ه به شوراي پژوهشي دانشكده مي باشند.صورت جلسه گرو

 سقف باالتر از فرآیند تصویب پروپوزال
اساس فرمت  ) بر پروپوزال کاملدر فرآيند تصويب پروپوزال پايان نامه هاي باالتر از سقف، تمام مراحل پيشگفت بايد رعايت گردد با اين تفاوت که 

 ژوهشي دانشكده ارائه مي گردد.موجود روي سايت( همراه با صورت جلسه گروه به شوراي پ

معرفي نمايندگان معاون پژوهشي در شوراي 
 پژوهشي گروه ها...

 گروه پرستاري داخلي جراحي و توانبخشي آقاي دکتر حميد پيروي 

 گروه پرستاري سالمت جامعه آقاي دکتر محمدي

 گروه پرستاري کودکان و روانپرستاري خانم دکتر کاشانيان

 پرستاري سالمندي خانم دکتر اشقلي فراهانيروه گ

 گروه مامايي خانم دکتر باستاني

 گروه ويژه خانم دکتر اکبري

12/11/1393 

شرح وظايف نمايندگان معاون پژوهشي در 
 جلسات شوراي پژوهشي گروه ها ...

 در جلسات شوراي گروه حضور دارند. سال به عنوان نماينده 2نمايندگان محترم طي حكمي از طرف معاون پژوهشي دانشكده به مدت 

 وظايف نمايندگان شامل:

 حضور مرتب در جلسات گروه هاي مرتبط -1

 داوري طرح ها -2

 پيگيري داوري طرح ها در صورت لزوم -3

 نهايي پروپوزال و صورت جلسه براي ارائه در شوراي پژوهشي دانشكده امضاء -4

12/11/1393 

شي ارائه گزارشات الزم به اعضاي شوراي پژوه -
... 

معاون پژوهشي دانشكده گزارشاتي در خصوص چهارمين جلسه کميته ارتباط با صنعت، تنظيم قرار دادها، تفاهم نامه هاي آموزش و پرورش و 

 دانشگاه صنعتي شريف ارائه نمودند.
26/11/1393 

 تاكيد در خصوص طرح هاي 
 پايان نامه ايي...

ر د استاد راهنمابا حضور  خالصه طرحتاکيد گرديد طرح هاي پايان نامه ايي زير سقف پس از تائيد در کميته پژوهشي گروه به صورت  "مجددا

 شوراي پژوهشي دانشكده مطرح گردد.
26/11/1393 

پيشنهاد آقاي دکتر پيروي ) نماينده خانم دکتر 

نجفي( در خصوص بررسي طرح ها توسط دکتر 

 ...داوران

داور خارج از جلسات شوراي پژوهشي گروه ها بررسي گردد و نتيجه آن  2آقاي دکتر پيروي پيشنهاد دادند که طرح هاي پايان نامه ايي توسط 

توسط داوران مربوطه در شوراي پژوهشي دانشكده ارائه و بررسي گردد. البته مقرر شد پيشنهاد فوق در جلسه تحصيالت تكميلي بررسي، سپس 

 يي گردد.اجرا

10/12/1393 

هرگونه طرحي که عنوان آن با عنوان تصويب شده در جلسات تحصيالت تكميلي عـــودت ارسال نامه به اعضاي محترم هيئت علمي مبني بر  اطالع رساني در خصوص .... 

 مغايرت داشته باشد .

هاي نوآورانه از قبيل ثبت ايده، اختراع، توليد نرم افزار  در خصوص طرح 10/12/93مورخ  93/د/5868/105اطالع رساني در خصوص نامه شماره 

 که فرم آن توسط استاد راهنماي محترم تكميل و به دانشگاه ارسال گردد.

24/12/1393 

 


