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 «1396سال  )پایان نامه ای، غیر پایان نامه ای، دانشجویی( مصوب پژوهشی بودجه طرح های »

علوم پزشکی الرستان از طرح های پژوهشی پایان نامه ای، غیر پایان نامه ای و دانشجویی بر اساس مصوبات شورای  دانشکده

 حمایت مالی می کند. سقف بودجه تفویض اختیار شده به شرح زیر است: 3/2/1396پژوهشی دانشگاه در تاریخ 

در شورای پژوهشی اولیه میلیون ریال که فرایند داوری و تصویب  10 مالی تا سقفدانشجویی طرح های تحقیقاتی  -1

 مدیریت پژوهشیجهت عقد قراداد به پس از تصویب نهایی در شورای پژوهشی مرکزی ، دانشکده ها انجام گرفته و 

 ارسال می گردد.دانشگاه 

 شورای پژوهشیتصویب آن در ، فرایند داوری و میلیون ریال  10-20مالی طرح های تحقیقاتی دانشجویی تا سقف -2

 انجام می گردد.  

مالی : جهت ترغیب دانشجویان به فعالیت های پژوهشی مصوب گردید که طرح های تحقیقاتی دانشجویی تا سقف 1تبصره

ندارد. )ارائه خالصه وجود و شرط پذیرش و چاپ مقاله به عنوان گزارش نهایی  بودهیک مورد داوری کافی میلیون ریال  20

 مقاله ارائه شده در همایش های داخلی یا بین المللی کفایت می کند.(

انجام طرح های تحقیقاتی مشترک با اعضای هیات علمی مشارکت و : دانشجویان عضو کمیته تحقیقات به شرط 2تبصره 

که اسم دانشجو جزء دانشگاه و سابقه علمی مناسب از نظر انجام طرح و گزارش نهایی با کیفیت مطلوب  و ارائه مقاله ای 

( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان باشد، میتواند خود به affiliationنویسندگان مقاله با آدرس )

 عنوان مجری اول طرح تحقیقاتی باشد.

به طرح  آیین نامه مربوط 2و  1، اعضای هیات علمی نیز میتوانند از مفاد بند جهت تسهیل و تسریع در امر پژوهش  -3

های دانشجویی استفاده کرده و مشمول آن گردند با این تفاوت که الزام چاپ مقاله برای اعضای هیات علمی وجود 

 دارد.   

میلیون ریال که فرایند  60تا سقف  طرح های تحقیقاتی،  3/2/1396مطابق با مصوبات شورای پژوهشی در تاریخ  -4

موظف به ارائه گزارش نهایی در قالب مقاله چاپ شده  ،انجام گرفته پژوهشیشورای داوری، تصویب و عقد قرارداد در 

  حداقل با درجه علمی پژوهشی هستند.

میلیون ریال جهت تصویب نیازمند انجام داوری حداقل توسط دو  20: طرح های تحقیقاتی با سقف مالی باالتر از 3تبصره 

 تحقیقات و فناوری انجام می گردد. داور می باشند و فرایند داوری نیز از جانب مدیریت

فرایند  ، میلیون ریال 60-100طرح های تحقیقاتی تا سقف ،  3/2/1396مطابق با مصوبات شورای پژوهشی در تاریخ  -5

داوری، تصویب و عقد قرارداد در مدیریت تحقیقات و فناوری انجام گرفته و موظف به ارائه گزارش نهایی در قالب مقاله 

 میباشند. Scopusو  ISI, PubMedه چاپ شده با درج

 مرکزیمیلیون ریال به صورت موردی در جلسه شورای پژوهشی  100طرح های تحقیقاتی با هزینه های مالی باالتر از  -6

 مطرح گردیده و با نظر اعضای شورای پژوهشی تصویب می گردد.

کمیته اخالق مطرح گردیده و کد اخالق کلیه طرح های تحقیقاتی دانشجویی و غیردانشجویی الزم است که در جلسه  -7

 در مطالعات زیست پزشکی را دریافت نمایند.

 به تائید نهایی هیات رئیسه رسید و از این تاریخ الزم االجرا می باشد. 24/3/96مصوبات شورای پژوهشی در تاریخ  -8

 الرستانه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کددانش

 تحقیقات و فناوری دیریتم

 

 


