
روساي محترم تیم هاي -روساي محترم مراکز تحقیقاتی- روساي محترم دانشکده هاي تابعه -معاونین محترم دانشگاه 
-رئیس محترم کمیته تحقیقات دانشجویی -پژوهشی

با سالم و احترام، 
دانشگاه مطرح که در جلسات شوراي پژوهشی 1395باستحضار می رساند سیاستهاي حوزه پژوهش براي سال 

:و مورد تصویب قرار گرفته بشرح زیر جهت استحضار و اقدام الزم ارسال می گردد
در مورد مبلغ تفویض اختیار به دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه و تیم هاي پژوهشی براي بررسی و تصویب -١

:طرح هاي تحقیقاتی مقرر شد
طرحهاي مراکز تحقیقاتی تفویض اختیار داده می شود که جهت تصویب طرح هاي تحقیقاتی به دانشکده ها و-

تا سقف شصت میلیون ریال و پایان ي حرفه ايادکترتحقیقاتی منتج از پایان نامه هاي دوره کارشناسی ارشد و 
.اقدام نمایندرا و دستیاري بالینی  تا سقف صدوپنجاه میلیون ریال PhDنامه هاي دوره  

کده هاي پزشکی ، دندانپزشکی، و داروسازي گزارش برون داد در مورد پایان نامه هاي و مقرر گردید توسط دانش
دکتري حرفه اي تهیه و به مدیریت پژوهش ارایه گردد تا سقف اعتبار مورد نیاز براي دکتري حرفه اي براي هر 

.  دانشکده  معین گردد 
.از مجري درخواست شودضمناً الزم است متناسب با مبلغ مصوب، برون داد مورد انتظار 

سقف تفویض اختیار همان مبلغ چهل میلیون ریال ، که ادامه فعالیت آنها تائید شده استبراي تیم هاي پژوهشی -
خواهد بود و الزم است طرح هاي تحقیقاتی باالتر از سقف مذکور جهت تصویب نهایی به این معاونت ارسال 

.شوند
دانشجویی به تفکیک مقاطع تحصیلی افزایش نیابد و مطابق سیاستگزاري مبلغ تقویض اختیار به کمیته تحقیقات-٢

. اقدام شودو تجمیع دستور العمل توسط خانم دکتر حالج نژاد ارایه خواهد شد 1394و 1393و 1392سال 
هزار 100تا )  خارج از تبریز(براي کنگره هاي داخل کشورکنگره دانشجویی پرداخت کمک هزینه شرکت درسقف -٣

تا سقف  دو میلیون تومان ومقرر گردید براي کنگره هاي خارج از کشور در براي کنگره هاي خارجیومان و ت
میلیون تومان در اختیار کمیته تحقیقات دانشجویی قرار داده شوددر ضمن شاخص 20اعتباري برابر 95سال 

. تهیه و ارایه خواهد شد 95هشت ماه هاي مورد نظر توسط ریاست محترم کمیته تحقیقات دانشجویی تا آخر اردیب
مربوط به مقاالت در مجالت (امتیاز 4برون ده مورد انتظار از هر طرح تحقیقاتی، به ازاي هر یک میلیون تومان، -٤

امتیازات، بر اساس شاخص هاي ارزیابی معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت، . است) پژوهشی-علمی
اعتبار یک طرح تحقیقاتی مصوب شوراي پژوهشی در صورتی که .  خواهند شد درمان و آموزش پزشکی محاسبه

–کمتر از ده میلیون ریال باشد انتظار می رود حداقل یک مقاله در مجالت معتبر علمی ) دانشگاه و مراکز تحقیقاتی(

. پژوهشی ارائه شود
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:الزم به ذکر است
و رزیدنتی دانشکده ها و مراکز ان نامه هاي تحصیالت تکمیلیطبق روال قبل هزینه طرح هاي تحقیقاتی منتج از پای-

) 6/4/1391مورخه 3191/4/5.(توسط معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه پرداخت خواهد شد
.هزینه سایر طرح هاي مصوب دانشکده ها و  مراکز تحقیقاتی کماکان به عهده مراکزو دانشکده ها می باشد-

است که بعد از طی کلیه مراحل بررسی ،داوري علمی و انجام اصالحات منظور از طرح مصوب طرحی -
، )کمیته تحقیقات دانشجویی/تیم پژوهشی /مرکزتحقیقات /دانشگاه/دانشکده(وتصویب در شوراي پژوهشی 

تائید کمیته سازمانی یا  منطقه اي اخالق و ثبت درسایت مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ، آماده تنظیم ابالغیه می 
.اشدب

موضوع افزایش حق التحقیق اعضاي هیات علمی و غیر هیات علمی مطرح و مقرر شد میزان حق التحقیق طرح هاي   -٥
:باشد به شرح زیر پرداخت گردد1395تحقیقاتی که تاریخ پیشنهاد آنها از اول فروردین ماه سال 

:اعضاي هیات علمی
ریال          000/200استاد     - 
ریال000/170دانشیار- 
ریال  000/150استادیار - 

ریال000/130مربی -
:اعضاي غیر هیات علمی-

ریال000/65دکتراي عمومی و کارشناسی ارشد     -ریال          PhD000/85فارغ التحصیالن -
ریال000/30کمتراز کارشناسی                - ریال           000/45کارشناسی      -

الزم به ذکر است در مورد دانشجوي فوق تخصص مقررشد چنانچه دانشجو هیات علمی باشد معادل استادیار و 
.ریال حق التحقیق در نظر گرفته شود000/100چنانچه غیر هیات علمی باشد مبلغ 

) اساتید(رح هاي تحقیقاتی که مربوط به پایان نامه تحصیلی دانشجو می باشد محدودیت  ساعت براي استاد در ط-٦
.راهنما لغو و براي دانشجو حداکثر صد ساعت در نظر گرفته  شود

پژوهشی به شرح زیر به قوت PhDالزم به ذکر است مصوبات شورا در مورد اساتید راهنماي دانشجویان دوره -٧
) 23/10/1392مورخه 8943/4/5:. (قی استخود با

در % 25در زمان تصویب، ، % 25در سه مرحله میلیون ریال75مبلغ پژوهشی Ph.Dبراي هر پایاننامه دوره -
راهنما ) اساتید(پس از دفاع از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه به استاد % 50زمان ارائه گزارش پیشرفت ، 

.پرداخت شود
راهنما حق التحقیق تعلق نگیرد و براي دانشجو نیز صد ساعت در ) اساتید(شد براي استاد بر این اساس مقرر-

.نظر گرفته شود
پژوهشی که در شوراي پژوهشی مراکز تحقیقات مورد تصویب قرار می Ph.Dسقف پایان نامه هاي دوره -



.میلیون تومان می باشد15گیرند و کما فی سابق  
امتیاز به ازاي هر  یک میلیون تومان مالك 4ارائه شده براي هر پایان نامه ) مقاالت(براي محاسبه امتیاز مقاله -

.خواهد بود) میلیون تومان15تا سقف (،مبلغ مصوب 
دانشگاههاي غیر علوم پزشکی مشارکت مالی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در پایان نامه هاي دانشجویاندر مورد-٨

: شدمقرر ...) آزاد، سهند و(تبریز  
میلیون تومان از طرف معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی تبریز پرداخت شود به 2تا سقف -1

یک مقاله سطح یک یا دو یا سه با علوم پزشکی تبریزهیئت علمی دانشگاهشرطی که از پایان نامه مربوطه ، 
.آدرس دانشگاه علوم پزشکی تبریز ارائه نماید

میلیون تومان از طرف معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی 4یون تومان تا سقف  میل2باالتر از -2
:تبریز پرداخت شود مشروط بر اینکه 

. با عقد تفاهم نامه مابین طرفین اقدام شود-
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از پایان نامه مربوطه حداقل یک مقاله سطح یک با آدرس دانشگاه -

.علوم پزشکی تبریز ارائه نماید
از دانشگاه علوم پزشکی تبریز با ذکر "نفر اول و یا نویسنده مسئول مقاله منتج از پایان نامه مربوطه حتما-

.آدرس مربوطه  باشد
:الزم به ذکر است که

و کمیته شوراي پژوهشی محل مربوطهپروپوزال طرح تحقیقاتی در هر کدام از موارد فوق باید به تائید-
.برسددانشگاه علوم پزشکی تبریز منطقه اي اخالق 

.ندارندتبریزدر دانشگاه علوم پزشکی علمی میلیون تومان نیاز به داوري 2هاي تحقیقاتی کمتر از حطر-
:در مورد نحوه بررسی پروپوزال گرانت هاي تحقیقاتی مقرر شد-9

ژوهانه تحقیقاتی ، پروپوزال هاي مذکور را به معاونت مجریان طرح هاي تحقیقاتی واجد شرایط دریافت پ-
.مراکز تحقیقاتی مربوطه ارائه نمایند/تحقیقات و فناوري دانشکده 

پروپوزال هاي مذکور نیاز به داوري علمی ندارند مگر گرنت هایی که پرداخت هزینه آنها توسط واحد -
. . گرنت دهنده منوط به  داوري علمی توسط دانشگاه باشد

پروپوزال هاي مذکور باید به کمیته منطقه اي اخالق ارجاع داده شده و ارائه تایید کمیته مذکور و در -
. الزامی می باشدIRCTصورت نیاز ارائه کد ثبت در 

با توجه به سیاستگزاري شوراي پژوهشی دانشگاه در هر سال ، به ازاي هر یک میلیون تومان برون ده - 
: و در این رابطه از مجري درخواست شود ) پژوهشی –مقاالت در مجالت علمی مربوط به (مورد انتظار 

.و مقاالت غیر مرتبط مقبول نمی باشدبودخواهدرنت قابل قبولگفقط مقاالت مرتبط با موضوع - 
مجري باید تعهد نماید که مقاالت ارائه شده به عنوان برون ده حاصل از کرنت مذکور قبال به عنوان  پایان - 

.طرح یا پایاننامه دیگري در جاي دیگري ارائه نشده باشد



پروپوزال هاي تحقیقاتی گرنت هاي تحقیقاتی بعد از کنترل و رعایت موارد فوق در معاونت پژوهشی -
.دانشکده ها یا مراکز تحقیقاتی مربوطه به معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه ارسال شوند

امتیازبه ازاي هر ده میلیون 4(حد نصاب ) مقاله ( Grantاز برون داد که اگر  امتیاز حاصل مقرر گردید-
مربوطه را تکمیل نکند ، مبلغ ناظر به کمبود امتیاز توسط مجري محترم طرح به حساب معاونت ) ریال

تحقیقات و فناوري دانشگاه عودت داده شود سپس پایان کار براي طرح تحقیقاتی مورد نظر صادر خواهد 
. شد

مورد عدم انتشار مقاله از داده هاي مربوط به پایان نامه در زمان مناسب مقرر  شد اگر مجري تا یکسال بعد در-10
از اتمام طرح ، داده هاي مربوط به پایان نامه را بصورت مقاله منتشر نکند و دلیل آن موجه نباشد همکاران 

. نمایندداده هااقدام به انتشار شوراي پژوهشی محل مربوطه کتبیاصلی طرح می توانند با اجازه 
: براي تشویق افراد براي چاپ مقاالت در مجالت با کیفیت باال جهت تسویه حساب طرح هاي تحقیقاتی  مقرر شد -11

مرتبط با طرح تحقیقاتی می ) review( براي تسویه حساب مالی طرح هاي تحقیقاتی ، مقاالت مروري -
. رندتواند مورد محاسبه قرار گی

2باالتر و مساوي با IFمالك محاسبه امتیاز براي تسویه حساب طرحهاي تحقیقاتی  براي مقاالت با -
. خواهد بود) پایه ) + IF(*2( مطابق فرمول

. محاسبه انجام خواهد شد) پایه  + IF*2( مطابق فرمول2پایین تراز IFبراي مقاالت با --
: امه هاي مقاطع مختلف و اجازه براي دفاع مقرر شددر مورد مقاالت منتج از پایان ن-12

:   آموزشیPh.Dدر دوره -
.منتج از پایان نامه شرط الزم می باشدQ1-SJRیا ) original)ISIارائه دو مقاله -1
منتج از پایان نامه و یا منتشره در Q1-SJRیا ISIمقاله دوم می تواند به صورت یک مقاله مروري -2
.ارائه شودIFدانشگاه علوم پزشکی تبریز  بدون شرط Pubmedالت مج

: پژوهشی Ph.Dدر دوره -
.منتج از پایان نامه شرط الزم می باشدQ1-SJRیا  ) original)ISIارایه سه مقاله-1
شره در مجالت منتج از پایان نامه و یا منتQ1-SJRیا ISIمقاله سوم می تواند به صورت یک مقاله مروري . 2

Pubmed دانشگاه علوم پزشکی تبریز  بدون شرطIFارائه شود.
: در دوره کارشناسی ارشد -

در صورتی که پایان نامه بدون حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه و مراکز تحقیقاتی )1
: وابسته دانشگاه انجام گیرد

پژوهشی –از اهداف پایان نامه براي مجالت علمی Reviewیا و Original(Submission)ارسال مقاله)الف
.خواهد شد18در این حالت حداکثر نمره پایان نامه . استاجباريداخل و یا خارج قبل از دفاع 

در این حالت نمره به . استاختیارياز اهداف پایان نامهReviewو یا Originalچاپ و یا پذیرش مقاله )ب



: دشرح زیر خواهد بو
.20باشد، نمره از Scopusو یا ISI ،PubMedاگر مقاله در مجالت نمایه شده در ) ب- 1
.در نظر گرفته خواهد شد19اگر مقاله در مجالت نمایه شده در سایر نمایه ها باشد، نمره از ) ب- 2

اکز تحقیقاتی وابسته در صورتی که پایان نامه با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه و یا مر)2
:دانشگاه انجام گیرد

اگر پایان نامه در قالب طرح کاربردي مورد تایید شوراي فناوري دانشگاه و با جذب حداقل صد میلیون )الف
در این حالت . ریال گرنت خارج دانشگاهی صورت گرفته باشد، نیازي به چاپ یا پذیرش مقاله جهت دفاع ندارد

.در نظر گرفته خواهد شد20نمره پایان نامه از 

مرتبط با پایان نامه Reviewویا Originalدر مورد پایان نامه هاي غیر کار بردي، پذیرش و یا چاپ مقاله )ب
در این . از اهداف پایان نامه براي دفاع ضروري استScopusو یا ISI ،PubMedدر مجالت نمایه شده در 

:واهد بودحالت نحوه امتیازدهی به شرح جدول زیر خ

سقف نمرهردیف
دانشگاه و یا چارك اول ISI ،PubMed: پذیرش و یا چاپ مقاله درمجالت نمایه شده در1

SJR)Q1(.
20

18.خارج دانشگاهPubMedو یا Scopus:  پذیرش و یا چاپ مقاله درمجالت نمایه شده در2
ه دانشگاه یا مراکز علمی مربوط بAffiliationوجود حداقل یک نویسنده مقاله با 3

تحقیقاتی بین المللی خارج از کشور در مقاله پذیرش و یا چاپ شده درمجالت نمایه شده 
.PubMedو یا  Scopusدر 

20

یا Scopusپایان نامه غیر کاربردي با پذیرش و چاپ مقاله درمجالت نمایه شده در 4
PubMedز دانشگاه شودکه موفق به اخذ گرنت صد میلیون ریال خارج ا.

20

، دانشجویان 2در صورت عدم ارایه خروجی هاي مورد انتظار اشاره شده در بند هاي الف و ب ماده )ج
:کارشناسی ارشد با رعایت شرایط زیر می توانند دفاع نمایند

.درخواست کتبی استاد راهنما براي دفاع) الف
.دانشگاهت تحقیقات و فناوريعودت کل مبلغ دریافتی بابت پایان نامه به معاون) ب

شده 1دانشگاه، پایان نامه مشمول ماده بابت پایان نامه به معاونت تحقیقات و فناوريبا عودت کل مبلغ دریافتی 
الزم به ذکر است پس از تسویه .خواهد بود1الف و ب ماده هايبندو معیار ارزیابی و امتیاز دهی آن بر اساس 

.مورد انتظار چاپ گردد مبلغ تسویه شده قابل عودت نمی باشدحساب در صورتیکه مقاله
ضمن تاکید بر لزوم اجراي تمام بندهاي نامه مشترك معاونین محترم آموزشی، تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت، -13



ارجاع تمام پژوهش هاي دانشگاه هاي علوم بر "مجددا) 2/9/1393د مورخ /2422/500(درمان و آموزش پزشکی 
و نیز لزوم دفاع از پایان نامه ها در تمام پزشکی از جمله پایان نامه هاي تمام مقاطع  به کمیته منطقه اي اخالق

.مقاطع تاکید می شود
در مورد طرحهاي تحقیقاتی مربوط به  معاونت هاي دانشگاه و غیر پایان نامه اي  مقرر شد معاونت هاي مربوطه -14

مرکز تحقیقات مدیریت سالمت مراکز تحقیقاتی مرتبط با موضوع طرح و ترجیحاً به طرحهاي تحقیقاتی خود را به 
با توجه به اینکه اکثر این طرحها بهبود فرآیند می باشد ارائه تایید معاونت مربوطه مبنی بر . ارائه نمایندکشوري 

.کاربردي بودن طرح جهت برون ده مورد انتظار کافی می باشد
ري طرح تحقیقاتی غیر پایان نامه  از طریق کمیته تحقیقات دانشجویی هستند در صورت عدم دانشجویانی که مج-15

جهت تسویه حساب ) یا مقاله علمی / مانند گزارش نهایی تایید شده و ( ارائه خروجی مورد تعهد از طرح تحقیقاتی 
. موظف به عودت مبلغ دریافتی از طرح تحقیقاتی می باشند 

د معاهده و تفاهم نامه  توسط مراکز تحقیقاتی و حقوقی دانشگاه با موسسات علمی و پژوهشی در صورت  انعقا-16
یا فرد معتبر خارج کشور ، مقرر گردید بصورت موردي توسط شوراي پژوهش بررسی و گرنتی براي آن مرکز

. در نظر گرفته شودمربوطه
ارتحقیقاتی مشترك با محققین دانشگاههاي خارجی در صورتیکه یکی از محققین دانشگاه علوم پزشکی تبریز ک-17

داشته باشد متناسب با میزان و سطح مشارکت طرف خارجی با نظر شوراي پژوهش  گرنت به محقق دانشگاه علوم 
. پزشکی تبریز اختصاص خواهد یافت

یب طرحها ي با توجه به مشکالت ایجاد شده در مورد مجري بودن دانشجویان مهمان ،مقرر گردید در تصو-18
. تحقیقاتی دانشجویی ، دانشجویان مهمان نمی توانند  مجري طرح تحقیقاتی دانشجویی  باشند

عمومی در قالب طرح تحقیقاتی  تا سقف شصت میلیون دکتراي مقرر گردید پایان نامه هاي  دانشجویان دوره هاي -19
مورد حمایت قرار بگیرند، به شرطی اوري دانشگاه معاونت تحقیقات و فنتوسط 95ریال پس از تامین اعتبار در سال 
.  گرددارائه SCOPUSو یا Pub med , ISIامتیاز بصورت انتشارمقاله در 4که به ازاي هر ده میلیون ریال 

خروجی هاي مورد نظر است در غیر این صورت  استاد راهنما متعهد می ارائه بدیهی است اجازه دفاع منوط به 
بعد از دفاع در صورتیکه مقاله ارایه نشود مبلغ دریافتی از بابت طرح تحقیقاتی از حقوق و مزایاي ماه12شود تا 

استاد راهنما کسر گردد ، این مصوبه به شرطی قابل اجرا است که معاونت محترم تحقیقات و فناوري دانشکده 
.ی دانشگاه ارایه نماید پزشکی فرم تاییدیه تعهد نامه کسر حقوق در این ارتباط را از اداره حقوق

: تدوین می شوند موارد ذیل رعایت گردد Paper basedمقرر گردید در پایان نامه ها یی که -20
. مقاالت ارائه شده تمام اهداف پایان نامه را پوشش دهند) الف

فصل اول بصورت انگلیسی بیانگر اهداف و بیان مسئله باشد ) ب
اهداف ، بیان مسئله ، مقدمه ، مواد و روشها ، یافته ها، بحث و نتیجه گیري "اي در فصل فارسی حتما بخش ه) ج
.پایان نامه را در بر بگیرد % 30بصورت خالصه ارایه گردد و حداقل "...و
نگارش پایان نامه به شکل  مذکور براي دانشجویان مقاطع تحصیالت  تکمیلی و دستیاري منوط به  ارائه پذیرش ) د



. عنوان مقاله منتج از رساله است 3حداقل 
در مورد تغییر 15/2/95مورخه 5/د/8201پیشنهاد  معاونت محترم تحقیقات و فناوري دانشکده بهداشت به شماره -21

"عنوان در فرم پرو پوزال هاي طرح هاي تحقیقاتی از پرسشنامه طرح تحقیقاتی به عنوان طرح مقدماتی تحقیق 

proposal"که تصویب نهایی  منوط به ارایه پیشنهاد 17/6/94مورخه 703توجه به صورتجلسه مطرح و با
.تصویب نهایی قرار گرفت"طرح پیشنهادي تحقیق"دانشکدها و مراکز شده  بود پس از بحث و بررسی عنوان 

:گیرندگان رونوشت
مدیریت محترم پژوهش-1
مدیریت محترم توسعه فناوري سالمت          - 3هامدیر محترم روابط بین الملل و کنگره و سمینار-2
رئیس محترم امور مالی تحقیقات و فناوري دانشگاه- 5مدیریت محترم امور نشر-4
سرکار خانم جمشیدي جهت بارگذاري در سایت معاونت پژوهشی-6

21/03/1395
5/د/20458
ندارد


