یا لطیف...

مهمترینمصوباتشورایپژوهشیمرکزیدانشگاهازابتدایسال6931تااکنون :


جلسهی  712شورای پژوهشي مرکزی دانشگاه (مورخ )1316/20/20
بند 00
مصوبه بند  02صورتجلسه  181شورای پژوهشی مرکزی مورخ  ،30/10/02مبنی بر "مشروط نمودن مجریان طرحهای

تحقیقاتی به ارائه مقاله بر اساس هزینه طرح" اصالح گردید( .قابل دسترسی در بخش آییننامهها)

بند 00
کلیات دستورالعمل "نحوهی تخصیص اعتبار پژوهشی به اعضای هیأت علمی دانشگاه (گرنت)" به تصویب رسید.
(قابل دسترسی در بخش آییننامهها)

بند 02
آخرین ویرایش آیین نامه "تشویقی مقاالت در سال  "6931به تصویب رسید( .قابل دسترسی در بخش آییننامهها)

بند 02
آخرین ویرایش آییننامهی "کمک هزینه شرکت در کنگره های داخلی و خارجی سال  "6931به تصویب رسید( .قابل
دسترسی در بخش آییننامهها)

***

جلسهی  711شورای پژوهشي مرکزی دانشگاه (مورخ )1316/22/02
بند 00
سه عنوان پژوهشي دارای اولویت _پیشنهادی معاونت پژوهش و فناوری_ برای سال  1316به شرح ذیل به تصویب رسید؛

 بررسی شیوع فشار خون باال ،دیابت ،چاقی و هایپرلیپیدمی در جمعیت باالی  02سال استان قم
 بررسی سرانهی مصرف نمک و شکر در استان قم
 بررسی وضعیت تجویز آنتیبیوتیک ها در تمام بیمارستانهای دولتی وغیر دولتی قم
***
جلسهی  771شورای پژوهشي مرکزی دانشگاه (مورخ )1316/22/12
بند 12
مصوّبات پژوهشی "صورتجلسه کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان (مورّخ  ")32/10/01مطرح و
تصمیمات به شرح ذیل در مورد هریک از مصوّبات اتخاذ گردید؛
ردیف
1

تصمیم اتّخاذ شده

شرح مصوّبه کمیسیون

مبلغ سقف بودجه طرحهای تحقیقاتی برای در حال حاضر سقفی برای هزینهی طرحهای کمیته تحقیقات دانشجویی _که
دانشجویان استعداد درخشان  02،222،222ریال در در آنها دانشجویان میتوانند به عنوان مجری دوم فعالیت نمایند_ در نظر

0

نظر گرفته شود.

گرفته نشده است.

به دانشجویان استعداد درخشان برگزار کننده

در شرایط کنونی پرداخت به دانشجویان از سوی معاونت پژوهشی ،تنها در

کارگاههای کمیته تحقیقات دانشجویی و کمیته قالب کار دانشجویی امکانپذیر میباشد .لذا تصمیمگیری در خصوص این بند

0

مشورتی و نیز کارگاههای مختص دانشجویان

بر حسب شرایط هر کارگاه و دانشجویان مدرّس و نحوهی پرداخت

استعداد درخشان ،حقالتدریس تعلّق گیرد.

حقالتدریس به کمیته تحقیقات دانشجویی موکول میگردد.

تشویقی مقاالت طرحهای تحقیقاتی دانشجویان طبق آخرین ویرایش آییننامهی تشویقی مقاالت  ،32به مقاالت منتج از
استعداد درخشان به شرط دارا بودن وابستگی طرحهای دانشجویی (در صورت درج وابستگی سازمانی کمیته تحقیقات
سازمانی کمیته تحقیقات دانشجویی از میزان  %02به دانشجویی)  %12 ،بیش از مبلغ تشویقی مقاالت همتراز اختصاص مییابد.
 %02افزایش یابد.

بنابراین  %12افزایش نسبت به مصوبهی ویژهی عموم دانشجویان _با رعایت
سایر موارد ذکر شده در آییننامهی تشویقی مقاالت_ پذیرفته میشود (.)%02
ضروریست جهت محاسبه تشویقی ،مقاالت حائز شرایط فوق همراه با نامه از
سوی مدیر محترم  EDCبه این معاونت ارسال گردند.

2

دانشجویان استعداد درخشان به عنوان مجری اول با عنایت به عدم امکان تسویهحساب با دانشجویانی که در زمان فراغت از
طرح تحقیقاتی قادر باشند همزمان در دو طرح

تحصیل طرح تحقیقاتی در حال اجرا دارند ،این بند قابلیت تصویب را دارا

تحقیقاتی قرارداد منعقد نمایند.

نمیباشد.

