
 

 

روساي محترم تيم هاي  -روساي محترم مراكز تحقيقاتي - روساي محترم دانشكده هاي تابعه   -معاونين محترم دانشگاه 

   -رئيس محترم كميته تحقيقات دانشجويي  -پژوهشي

  با سالم و احترام، 

دانشگاه مطرح كه در جلسات شوراي پژوهشي   1395باستحضار مي رساند سياستهاي حوزه پژوهش براي سال         

  و مورد تصويب قرار گرفته بشرح زير جهت استحضار و اقدام الزم ارسال مي گردد:

در مورد مبلغ تفويض اختيار به دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي دانشگاه و تيم هاي پژوهشي براي بررسي و تصويب  -١

  طرح هاي تحقيقاتي مقرر شد:

طرحهاي  مراكز تحقيقاتي تفويض اختيار داده مي شود كه  جهت تصويب طرح هاي تحقيقاتي به دانشكده ها و  -

تا سقف شصت ميليون ريال و پايان   ي حرفه ايادكترتحقيقاتي منتج از پايان نامه هاي دوره كارشناسي ارشد و 

 اقدام نمايند.را و دستياري باليني  تا سقف صدوپنجاه ميليون ريال  PhDنامه هاي دوره  

كده هاي پزشكي ، دندانپزشكي، و داروسازي گزارش برون داد در مورد پايان نامه هاي و مقرر گرديد توسط دانش

دكتري حرفه اي تهيه و به مديريت پژوهش ارايه گردد تا سقف اعتبار مورد نياز براي دكتري حرفه اي براي هر 

 دانشكده  معين گردد .  

 از مجري درخواست شود.ضمناً الزم است متناسب با مبلغ مصوب، برون داد مورد انتظار 

سقف تفويض اختيار همان مبلغ چهل ميليون ريال ،  كه ادامه فعاليت آنها تائيد شده استبراي تيم هاي پژوهشي   -

خواهد بود و الزم است طرح هاي تحقيقاتي باالتر از سقف مذكور جهت تصويب نهايي به اين معاونت ارسال 

 شوند.

دانشجويي به تفكيك مقاطع تحصيلي افزايش نيابد و مطابق سياستگزاري  مبلغ تقويض اختيار به كميته تحقيقات -٢

 اقدام شودو تجميع دستور العمل توسط خانم دكتر حالج نژاد ارايه خواهد شد . 1394و  1393و  1392سال 

هزار  100(خارج از تبريز)  تا  براي كنگره هاي داخل كشوركنگره دانشجويي پرداخت كمك هزينه شركت درسقف  -٣

تا سقف  دو ميليون تومان ومقرر گرديد براي كنگره هاي خارج از كشور در  براي كنگره هاي خارجيومان و ت

ميليون تومان در اختيار كميته تحقيقات دانشجويي قرار داده شوددر ضمن شاخص  20اعتباري برابر   95سال 

 تهيه و ارايه خواهد شد .  95هشت ماه هاي مورد نظر توسط رياست محترم كميته تحقيقات دانشجويي تا آخر ارديب

امتياز (مربوط به مقاالت در مجالت  4برون ده مورد انتظار از هر طرح تحقيقاتي، به ازاي هر يك ميليون تومان،  -٤

پژوهشي) است. امتيازات، بر اساس شاخص هاي ارزيابي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، -علمي

اعتبار يك طرح تحقيقاتي مصوب شوراي پژوهشي خواهند شد .  در صورتي كه  درمان و آموزش پزشكي محاسبه

 –(دانشگاه و مراكز تحقيقاتي) كمتر از ده ميليون ريال باشد انتظار مي رود حداقل يك مقاله در مجالت معتبر علمي 
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 پژوهشي ارائه شود. 

  الزم به ذكر است:

و رزيدنتي دانشكده ها و مراكز  ان نامه هاي تحصيالت تكميليطبق روال قبل هزينه طرح هاي تحقيقاتي منتج از پاي -

  ) 6/4/1391مورخه   3191/4/5توسط معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه پرداخت خواهد شد.(

 .هزينه ساير طرح هاي مصوب دانشكده ها و  مراكز تحقيقاتي كماكان به عهده مراكزو دانشكده ها مي باشد -
 
است كه بعد از طي كليه مراحل بررسي ،داوري علمي و انجام اصالحات منظور از طرح مصوب طرحي  -

وتصويب در شوراي پژوهشي (دانشكده/دانشگاه/مركزتحقيقات /تيم پژوهشي /كميته تحقيقات دانشجويي)، 

تائيد كميته سازماني يا  منطقه اي اخالق و ثبت درسايت مركز ثبت كارآزمايي باليني ، آماده تنظيم ابالغيه مي 

  اشد.ب

موضوع افزايش حق التحقيق اعضاي هيات علمي و غير هيات علمي مطرح و مقرر شد ميزان حق التحقيق طرح هاي    -٥

 باشد به شرح زير پرداخت گردد: 1395تحقيقاتي كه تاريخ پيشنهاد آنها از اول فروردين ماه سال 

  اعضاي هيات علمي:

        ريال           000/200استاد      -               

  ريال 000/170دانشيار -               

  ريال   000/150استاديار -               

 ريال 000/130مربي -               

 اعضاي غير هيات علمي:-            

 ريال 000/65دكتراي عمومي و كارشناسي ارشد       -ريال           PhD    000/85فارغ التحصيالن  -

 ريال 000/30  كمتراز كارشناسي                 - ريال            000/45           كارشناسي       -

الزم به ذكر است در مورد دانشجوي فوق تخصص مقررشد چنانچه دانشجو هيات علمي باشد معادل استاديار و       

  ريال حق التحقيق در نظر گرفته شود. 000/100چنانچه غير هيات علمي باشد مبلغ 

رح هاي تحقيقاتي كه مربوط به پايان نامه تحصيلي دانشجو مي باشد محدوديت  ساعت براي استاد (اساتيد) در ط -٦

 راهنما لغو و براي دانشجو حداكثر صد ساعت در نظر گرفته  شود.

پژوهشي به شرح زير به قوت   PhDالزم به ذكر است مصوبات شورا در مورد اساتيد راهنماي دانشجويان دوره  -٧

 ) 23/10/1392مورخه  8943/4/5قي است:. (خود با

% در 25% در زمان تصويب، ، 25در سه مرحله  ميليون ريال 75مبلغ پژوهشي  Ph.Dبراي هر پاياننامه دوره  -

% پس از دفاع از طرف معاونت پژوهشي دانشگاه به استاد (اساتيد) راهنما 50زمان ارائه گزارش پيشرفت ، 

 پرداخت شود.

شد براي استاد (اساتيد) راهنما حق التحقيق تعلق نگيرد و براي دانشجو نيز صد ساعت در  بر اين اساس مقرر -



 

 

 نظر گرفته شود.

پژوهشي كه در شوراي پژوهشي مراكز تحقيقات مورد تصويب قرار مي  Ph.Dسقف پايان نامه هاي دوره  -

 ميليون تومان مي باشد. 15گيرند و كما في سابق  

امتياز به ازاي هر  يك ميليون تومان مالك  4(مقاالت) ارائه شده براي هر پايان نامه براي محاسبه امتياز مقاله  -

 ميليون تومان) خواهد بود. 15،مبلغ مصوب (تا سقف 

دانشگاههاي غير علوم پزشكي  مشاركت مالي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در پايان نامه هاي دانشجويان در مورد -٨

 شد: تبريز  (آزاد، سهند و...) مقرر 

ميليون تومان از طرف معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي تبريز پرداخت شود به  2تا سقف  -1

يك مقاله سطح يك يا دو يا سه با   علوم پزشكي تبريز هيئت علمي دانشگاهشرطي كه از پايان نامه مربوطه ، 

 آدرس دانشگاه علوم پزشكي تبريز ارائه نمايد.

ميليون تومان از طرف معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي 4يون تومان تا سقف  ميل 2باالتر از  -2

 تبريز پرداخت شود مشروط بر اينكه :

 با عقد تفاهم نامه مابين طرفين اقدام شود.  -

هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از پايان نامه مربوطه حداقل يك مقاله سطح يك با آدرس دانشگاه  -

 علوم پزشكي تبريز ارائه نمايد.

از دانشگاه علوم پزشكي تبريز با ذكر  "نفر اول و يا نويسنده مسئول مقاله منتج از پايان نامه مربوطه حتما -

  آدرس مربوطه  باشد.

 الزم به ذكر است كه:

و كميته  شوراي پژوهشي محل مربوطه پروپوزال طرح تحقيقاتي در هر كدام از موارد فوق بايد به تائيد -

 برسد.دانشگاه علوم پزشكي تبريز  منطقه اي اخالق 

 ندارند. تبريزدر دانشگاه علوم پزشكي علمي ميليون تومان نياز به داوري  2هاي تحقيقاتي كمتر از  حطر -

 در مورد نحوه بررسي پروپوزال گرانت هاي تحقيقاتي مقرر شد: -9

ژوهانه تحقيقاتي ، پروپوزال هاي مذكور را به معاونت مجريان طرح هاي تحقيقاتي واجد شرايط دريافت پ  -

 تحقيقات و فناوري دانشكده /مراكز تحقيقاتي مربوطه ارائه نمايند.

پروپوزال هاي مذكور نياز به داوري علمي ندارند مگر گرنت هايي كه پرداخت هزينه آنها توسط واحد   -

 گرنت دهنده منوط به  داوري علمي توسط دانشگاه باشد. . 

پروپوزال هاي مذكور بايد به كميته منطقه اي اخالق ارجاع داده شده و ارائه تاييد كميته مذكور و در   -

 الزامي مي باشد.   IRCTصورت نياز ارائه كد ثبت در 

با توجه به سياستگزاري شوراي پژوهشي دانشگاه در هر سال ، به ازاي هر يك ميليون تومان برون ده  - 

 و در اين رابطه : پژوهشي ) از مجري درخواست شود  –مقاالت در مجالت علمي مورد انتظار (مربوط به 

 و مقاالت غير مرتبط مقبول نمي باشد. بود  خواهد  رنت قابل قبولگفقط مقاالت مرتبط با موضوع  - 



 

 

مجري بايد تعهد نمايد كه مقاالت ارائه شده به عنوان برون ده حاصل از كرنت مذكور قبال به عنوان  پايان  - 

 طرح يا پاياننامه ديگري در جاي ديگري ارائه نشده باشد.

پروپوزال هاي تحقيقاتي گرنت هاي تحقيقاتي بعد از كنترل و رعايت موارد فوق در معاونت پژوهشي   �

 دانشكده ها يا مراكز تحقيقاتي مربوطه به معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه ارسال شوند.

امتيازبه ازاي هر ده ميليون  4( مقاله ) حد نصاب (  Grantاز برون داد كه اگر  امتياز حاصل  مقرر گرديد �

ريال) مربوطه را تكميل نكند ، مبلغ ناظر به كمبود امتياز توسط مجري محترم طرح به حساب معاونت 

تحقيقات و فناوري دانشگاه عودت داده شود سپس پايان كار براي طرح تحقيقاتي مورد نظر صادر خواهد 

  شد. 
 
مورد عدم انتشار مقاله از داده هاي مربوط به پايان نامه در زمان مناسب مقرر  شد اگر مجري تا يكسال بعد  در -10

از اتمام طرح ، داده هاي مربوط به پايان نامه را بصورت مقاله منتشر نكند و دليل آن موجه نباشد همكاران 

 نمايند.   داده هااقدام به انتشار شوراي پژوهشي محل مربوطه  كتبياصلي طرح مي توانند با اجازه 

 براي تشويق افراد براي چاپ مقاالت در مجالت با كيفيت باال جهت تسويه حساب طرح هاي تحقيقاتي  مقرر شد :  -11

) مرتبط با طرح تحقيقاتي مي  reviewبراي تسويه حساب مالي طرح هاي تحقيقاتي ، مقاالت مروري (  -      

  رند. تواند مورد محاسبه قرار گي

 2باالتر و مساوي با   IFمالك محاسبه امتياز براي تسويه حساب طرحهاي تحقيقاتي  براي مقاالت با  �

 ) + پايه ) خواهد بود. IF(*2مطابق فرمول( 

  + پايه  ) محاسبه انجام خواهد شد.  IF  *2مطابق فرمول(   2پايين تراز   IFبراي مقاالت با - �

  امه هاي مقاطع مختلف و اجازه براي دفاع مقرر شد: در مورد مقاالت منتج از پايان ن -12

 آموزشي:    Ph.Dدر دوره  -

 منتج از پايان نامه شرط الزم مي باشد. Q1-SJR يا   )  original  )ISIارائه دو مقاله  -1

منتج از پايان نامه و يا منتشره در  Q1-SJR يا  ISIمقاله دوم مي تواند به صورت يك مقاله مروري  -2   

  ارائه شود. IFدانشگاه علوم پزشكي تبريز  بدون شرط  Pubmedالت مج

 پژوهشي :  Ph.Dدر دوره  -

  منتج از پايان نامه شرط الزم مي باشد. Q1-SJR يا    )  original  )ISI ارايه سه مقاله -1

شره در مجالت منتج از پايان نامه و يا منت Q1-SJR يا  ISI. مقاله سوم مي تواند به صورت يك مقاله مروري 2

Pubmed  دانشگاه علوم پزشكي تبريز  بدون شرطIF .ارائه شود  

 در دوره كارشناسي ارشد :  -

در صورتي كه پايان نامه بدون حمايت مالي معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه و مراكز تحقيقاتي  )1

  وابسته دانشگاه انجام گيرد: 



 

 

پژوهشي  –از اهداف پايان نامه براي مجالت علمي  Reviewيا و  Original (Submission) ارسال مقاله الف)

  خواهد شد. 18است. در اين حالت حداكثر نمره پايان نامه  اجباريداخل و يا خارج قبل از دفاع 

است. در اين حالت نمره به  اختياري از اهداف پايان نامه Reviewو يا  Originalچاپ و يا پذيرش مقاله  ب)

  د: شرح زير خواهد بو

  .20باشد، نمره از  Scopusو يا  ISI  ،PubMedاگر مقاله در مجالت نمايه شده در ب)  - 1

  در نظر گرفته خواهد شد. 19اگر مقاله در مجالت نمايه شده در ساير نمايه ها باشد، نمره از ب)  - 2

اكز تحقيقاتي وابسته در صورتي كه پايان نامه با حمايت مالي معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه و يا مر )2

  دانشگاه انجام گيرد:

اگر پايان نامه در قالب طرح كاربردي مورد تاييد شوراي فناوري دانشگاه و با جذب حداقل صد ميليون  الف)

ريال گرنت خارج دانشگاهي صورت گرفته باشد، نيازي به چاپ يا پذيرش مقاله جهت دفاع ندارد. در اين حالت 

  در نظر گرفته خواهد شد. 20نمره پايان نامه از 

مرتبط با پايان نامه  Reviewويا   Originalدر مورد پايان نامه هاي غير كار بردي، پذيرش و يا چاپ مقاله  ب)

از اهداف پايان نامه براي دفاع ضروري است. در اين  Scopusو يا  ISI ،PubMedدر مجالت نمايه شده در 

  :واهد بودحالت نحوه امتيازدهي به شرح جدول زير خ

  سقف نمره    رديف

دانشگاه و يا چارك اول  ISI  ،PubMedپذيرش و يا چاپ مقاله درمجالت نمايه شده در:   1

SJR )Q1(.  

20  

  18  خارج دانشگاه. PubMedو يا  Scopusپذيرش و يا چاپ مقاله درمجالت نمايه شده در:    2

ه دانشگاه يا مراكز علمي مربوط ب  Affiliationوجود حداقل يك نويسنده مقاله با   3

تحقيقاتي بين المللي خارج از كشور در مقاله پذيرش و يا چاپ شده درمجالت نمايه شده 

  .PubMedو يا  Scopus در 

20  

يا  Scopusپايان نامه غير كاربردي با پذيرش و چاپ مقاله درمجالت نمايه شده در   4

PubMed ز دانشگاه شود.كه موفق به اخذ گرنت صد ميليون ريال خارج ا  

20  

  

، دانشجويان 2در صورت عدم ارايه خروجي هاي مورد انتظار اشاره شده در بند هاي الف و ب ماده  ج)

 كارشناسي ارشد با رعايت شرايط زير مي توانند دفاع نمايند:

 .الف) درخواست كتبي استاد راهنما براي دفاع

   دانشگاه. ت تحقيقات و فناوريب) عودت كل مبلغ دريافتي بابت پايان نامه به معاون



 

 

شده  1دانشگاه، پايان نامه مشمول ماده  بابت پايان نامه به معاونت تحقيقات و فناوريبا عودت كل مبلغ دريافتي 

الزم به ذكر است پس از تسويه  خواهد بود. 1الف و ب ماده  هايبند و معيار ارزيابي و امتياز دهي آن بر اساس 

  مورد انتظار چاپ گردد مبلغ تسويه شده قابل عودت نمي باشد. حساب در صورتيكه مقاله

ضمن تاكيد بر لزوم اجراي تمام بندهاي نامه مشترك معاونين محترم آموزشي، تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت،  -13

ارجاع تمام پژوهش هاي دانشگاه هاي علوم بر  ") مجددا2/9/1393/د مورخ 2422/500درمان و آموزش پزشكي (

و نيز لزوم دفاع از پايان نامه ها در تمام  پزشكي از جمله پايان نامه هاي تمام مقاطع  به كميته منطقه اي اخالق

  مقاطع تاكيد مي شود.

در مورد طرحهاي تحقيقاتي مربوط به  معاونت هاي دانشگاه و غير پايان نامه اي  مقرر شد معاونت هاي مربوطه  -14

مركز تحقيقات مديريت سالمت مراكز تحقيقاتي مرتبط با موضوع طرح و ترجيحاً به طرحهاي تحقيقاتي خود را به 

ارائه نمايند. با توجه به اينكه اكثر اين طرحها بهبود فرآيند مي باشد ارائه تاييد معاونت مربوطه مبني بر  كشوري 

  كاربردي بودن طرح جهت برون ده مورد انتظار كافي مي باشد.

ري طرح تحقيقاتي غير پايان نامه  از طريق كميته تحقيقات دانشجويي هستند در صورت عدم دانشجوياني كه مج -15

ارائه خروجي مورد تعهد از طرح تحقيقاتي ( مانند گزارش نهايي تاييد شده و / يا مقاله علمي ) جهت تسويه حساب 

  موظف به عودت مبلغ دريافتي از طرح تحقيقاتي مي باشند . 

د معاهده و تفاهم نامه  توسط مراكز تحقيقاتي و حقوقي دانشگاه با موسسات علمي و پژوهشي در صورت  انعقا -16

يا فرد  معتبر خارج كشور ، مقرر گرديد بصورت موردي توسط شوراي پژوهش بررسي و گرنتي براي آن مركز

  در نظر گرفته شود.  مربوطه

ارتحقيقاتي مشترك با محققين دانشگاههاي خارجي در صورتيكه يكي از محققين دانشگاه علوم پزشكي تبريز ك -17

داشته باشد متناسب با ميزان و سطح مشاركت طرف خارجي با نظر شوراي پژوهش  گرنت به محقق دانشگاه علوم 

  پزشكي تبريز اختصاص خواهد يافت. 

يب طرحها ي با توجه به مشكالت ايجاد شده در مورد مجري بودن دانشجويان مهمان ،مقرر گرديد در تصو -18

  تحقيقاتي دانشجويي ، دانشجويان مهمان نمي توانند  مجري طرح تحقيقاتي دانشجويي  باشند. 

عمومي در قالب طرح تحقيقاتي  تا سقف شصت ميليون دكتراي مقرر گرديد پايان نامه هاي  دانشجويان دوره هاي  -19

مورد حمايت قرار بگيرند، به شرطي اوري دانشگاه معاونت تحقيقات و فنتوسط  95ريال پس از تامين اعتبار در سال 

گردد.   ارائه   SCOPUSو يا  Pub med , ISIامتياز بصورت انتشارمقاله در  4كه به ازاي هر ده ميليون ريال 

خروجي هاي مورد نظر است در غير اين صورت  استاد راهنما متعهد مي  ارائه بديهي است اجازه دفاع منوط به 

بعد از دفاع در صورتيكه مقاله ارايه نشود مبلغ دريافتي از بابت طرح تحقيقاتي از حقوق و مزاياي  ماه 12شود تا 

استاد راهنما كسر گردد ، اين مصوبه به شرطي قابل اجرا است كه معاونت محترم تحقيقات و فناوري دانشكده 

  ي دانشگاه ارايه نمايد .پزشكي فرم تاييديه تعهد نامه كسر حقوق در اين ارتباط را از اداره حقوق

  تدوين مي شوند موارد ذيل رعايت گردد :   Paper based مقرر گرديد در پايان نامه ها يي كه  -20



 

 

  الف) مقاالت ارائه شده تمام اهداف پايان نامه را پوشش دهند. 

  ب) فصل اول بصورت انگليسي بيانگر اهداف و بيان مسئله باشد 

اهداف ، بيان مسئله ، مقدمه ، مواد و روشها ، يافته ها، بحث و نتيجه گيري  "اي ج) در فصل فارسي حتما بخش ه

  % پايان نامه را در بر بگيرد .30بصورت خالصه ارايه گردد و حداقل   "و...

د) نگارش پايان نامه به شكل  مذكور براي دانشجويان مقاطع تحصيالت  تكميلي و دستياري منوط به  ارائه پذيرش 

  عنوان مقاله منتج از رساله است .  3حداقل 

در مورد تغيير 15/2/95مورخه  5/د/8201پيشنهاد  معاونت محترم تحقيقات و فناوري دانشكده بهداشت به شماره  -21

  "عنوان در فرم پرو پوزال هاي طرح هاي تحقيقاتي از پرسشنامه طرح تحقيقاتي به عنوان طرح مقدماتي تحقيق 

proposal "  كه تصويب نهايي  منوط به ارايه پيشنهاد  17/6/94مورخه  703توجه به صورتجلسه  مطرح و با

  تصويب نهايي قرار گرفت. "طرح پيشنهادي تحقيق "دانشكدها و مراكز شده  بود پس از بحث و بررسي عنوان 

  

  
 
  

  

    گيرندگان رونوشت:

مديريت محترم  -4مديريت محترم توسعه فناوري سالمت    -3مينارها  مدير محترم روابط بين الملل و كنگره و س -2مديريت محترم پژوهش -1

  سركار خانم جمشيدي جهت بارگذاري در سايت معاونت پژوهشي -6 رئيس محترم امور مالي تحقيقات و فناوري دانشگاه -5امور نشر  
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