
 1396سال کلیه مصوبات شورای پژوهشی دانشکده 

 تاریخ شورای پژوهشی تصمیمات متخذه موارد مطرح شده

درج هزینه های مصوب پایان نامه 

 ریال( 000/000/20)

 

 به صورت زیر تصویب گردید. ها هزینه بخش سایرمسافرت و  ،پرسنلی های فرم پروپوزال هزینهدر  -

 ریال تصویب و حداکثر تا زمان دفاع دانشجو پرداخت گردد. 000/000/4به میزان مشاوره تخصصی آمار، تجزیه و تحلیل داده ها  -

 ریال تصویب و حداکثر تا زمان دفاع دانشجو پرداخت گردد. 000/000/3به میزان تیم پژوهش و داوری پایان نامه  -

 ل بسته به میزان همکاری با استاد راهنماریا 000/000/3به میزان حداکثر مشاوره تخصصی  -

 ریال تصویب و حداکثر تا تسویه حساب نهایی 000/000/1به میزان بخش هزینه مسافرت  -

 ریال تصویب و حداکثر تا تسویه حساب نهایی 000/000/1به میزان بخش هزینه های دیگر  -

 ین زمان اجرا )جهت عقد قرارداد( را تأئید نمایند.حتماً در فرم پروپوزال، جدول هزینه ها و همچناساتید محترم راهنما 

 

 

ابالغ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در 

 تهیه آثار علمی 

 

 وانپایان نامه اطالعیه تحت عن به اطالع کلیه دانشجویان و اعضای محترم هیأت علمی رسانده شد. ضمناً در صفحه نخست فرم پیش نویس پروپوزال

مجلس  مصوب "قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی"و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در اجرای اصل یکصد "

( و ابالغ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرای این قانون توسط پژوهشگران و مجریان طرح های تحقیقاتی 8/6/1396شورای اسالمی )مورخ

. الزم است همه دانشجویان قبل دیدرج گرد "جهت مشاهده به منوی دانشجویان در سایت دانشکده مراجعه فرمایید. باشد.و پایان نامه الزامی می 

 از تکمیل فرم قانون را مطالعه نمایند.

16/7/1396 

تغییر در فرم پروپوزال پایان نامه و درج 

هزینه های مصوب پایان نامه مقطع دکتری 

 ریال( 000/000/60)

 

 به صورت زیر تصویب گردید. ها هزینه سایرمسافرت و  ،پرسنلی های هزینه سقف -

 ریال تصویب و حداکثر تا زمان دفاع دانشجو  000/000/10به میزان  داوری پایان نامه دکترا -

 ریال بسته به میزان همکاری با استاد راهنما 000/000/16طرح به میزان حداکثر مشاور تخصصی  -

 ریال حداکثر تا زمان دفاع دانشجو  000/000/20فی به میزان کی –روایی نتایج کمی  -

 ریال حداکثر تا زمان دفاع دانشجو  000/000/10طراحی و روایی ابزار )پانل تخصصی( به میزان  -

 ریال حداکثر تا زمان تسویه حساب نهایی 000/000/2به میزان بخش هزینه مسافرت  -

 ل حداکثر تا زمان تسویه حساب نهاییریا 000/000/2به میزان بخش هزینه های دیگر  -

 کلمه در خالصه ضرورت اجرا و اهداف کاربردی و خالصه روش اجرای طرح  350حداکثر  -

16/7/1396 

 را ه اندازی سامانه اخالق در پژوهش

 

 برنامه را پیگیری می کنند .برنامهراه اندازی سامانه اخالق در پژوهش تصویب گردید. دکتر جوالیی، دکتر اکبری، خانم ها مسرور و کاشانی نیا  -

 زمانی به شرح زیر می باشد:

 6/8/96برگزاری جلسه: 

 30/8/96تنظیم محتوی سایت و سواالت آزمون: 

 18/9/96روایی محتوی و سواالت آزمون:  

 2/10/96تکمیل سامانه اخالق: 

23/7/1396 

شاخص اعتبار سنجی معاونت پژوهشی و 

  96-97برنامه عملیاتی دانشکده  

تا  گرفت وموارد انطباق ناکامل در حوزه معاونت پژوهشی یادآوری گردد و براساس آن مجدداً برنامه عملیاتی بررسی و مورد تأئید مدیران گروه قرار 

 این برنامه پیگیری شود. 96-97پایان نیمسال 
23/7/1396 



 

 رش پرداخت پایان نامهگزا

 

سال ارگزارش پرداخت پایان نامه ها توسط کارشناس قراردادها ارائه گردید. مقرر شد دانشجویانی که گزارش نهایی پایان نامه طرح  تحقیقاتی را 

 نهایی طرح های پایان نامهننموده اند مجریان از طریق کارشناس پژوهشی دانشکده پیگیری نمایند. مجدداً فرآیند تسویه حساب و ارسال گزارش 

 ای و مستقل به مدیران گروه ها اطالع رسانی شد.

30/7/1396 

عدم پیگیری طرح توسط مجریان و بایگانی 

 شدن طرح ها

 

 مقرر شد یادآوری زیر به مجریان طرح های تحقیقاتی از طریق اتوماسیون داده شود:

 مجریان حتما به موقع مکاتبات دانشگاه در سیستم پژوهشیار را پیگیری و پاسخ دهند.  -

مقرر شد در صورت عدم پیگیری مجری در سیستم پژوهشیار در رنک های بعدی طرح های مر بوط به این مجریان به دانشگاه ارسال  -

 نشود )به دلیل هدررفتن  هزینه های پژوهشی دانشکده(

 هفته ، مجری طرح ضروری است به مکاتبات دانشگاه پاسخ دهد تا از ارشیو طرح جلوگیری به عمل آید.  3 -2حداکثر به فاصله  -

30/7/1396 

ت یاطالع رسانی درخصوص استفاده کاربران و اعضاء هیأت علمی از نرم افزار آذرسا توسط رئیس کتابخانه خانم قمری داده شد. همچنین لزوم اهم امانت کتاب در سیستم جامع آذرسا

  د.نثبت نام و کارآیی آن نیز اطالع رسانی شد و مقرر شد مدیران محترم گروه درخصوص ارائه به موقع کتاب های امانتی به اعضاء یادآوری نمای

7/8/1396 

 7/8/1396 کلیات هسته گروه پرستاری مراقبت های ویژه و اورژانس با عنوان ایمنی بیمار تصویب شد. هسته ایمنی بیمار 

 


