
  

      

 

 

 

 نامه حمایت از تحقیقات در راستای مرجعیت علمی در حوزه معاونت تحقیقات و فن آوری آیین

 (9/11/1397وهشی مرکزی دانشگاه )مورخ پژی شورا246مصوب صورتجلسه ی 

 12/12/97مورخ /پ 23798/34با شماره 

 

المللی و به منظور ترغیب اعضای هیأت علمی و پژوهشگران  راستای نیل به مرجعیت علمی در سطح ملی و بین در

توسعه علوم »های ویژه محول شده به دانشگاه با عنوان توانمند دانشگاه در زمینه توسعه تحقیقات همسو با مأموریت

نامه  دهند، این آیین ه مرجعیت علمی را شکل میکه محور اصلی دستیابی ب« سالمت معنوی»و « قرآن، حدیث و طب

 تدوین گردید.

 : ترغیب محققان به فعالیت در حوزه مأموریت ویژه 1ماده 

زمیان  های پژوهشیی هیم   راستا با مرجعیت علمی دانشگاه در ظرفیت طرح های پژوهشی هم عدم احتساب طرح .1

 اعضای هیأت علمی

دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته های مختلف که موضوع آن در راستای های  نامه حمایت مالی ویژه از پایان .2

مأموریت ویژه و مرجعیت علمی )با تأیید معاونت محترم آموزشی دانشیگاه  باشید، بیدون تلیدیل بیه طیرح       

 ریال، به استثناء دانشجویان دانشکده سالمت و دین 000/000/10پژوهشی تا مللغ 

علمی نسلت به سایر طیرح  های تحقیقاتی مرتلط با ملاحث مرجعیت   درصدی تعهدات مجریان طرح 50کاهش  .3

 های پژوهشی

اعطای تشویقی مقاالت منتشر شده در مجالت ایندکس شده در پایگاه اسکوپوس و باالتر، در حیطه مرجعییت   .4

 ؛ 3/1علمی و با ذکر وابستگی سازمانی مرکز تحقیقات سالمت معنوی با ضریب 

 نتشر شده در زمینه مرجعیت علمی در مجالت داخلی؛اعطای تشویقی به مقاالت م .5

انگلیسیی در نشیریات معتلیر؛ حیداکثر تیا سیقف         پرداخت کمک هزینه ترجمه مقاالت منتشر شده بیه زبیان   .6

ریال  بعد از چاپ مقاله در مجالت ایندکس شده در پایگاه اسکوپوس و بیاالتر بیه همیراه ارا یه      5،000،000

 فاکتور

 



  

      

 

 

 

تحقیقاتی برتر انجام شده  در بخش محققان عضو هیات علمی و محققان غییر هییأت علمیی در    انتخاب طرح  .7

 حوزه مرجعیت علمی دانشگاه در هفته پژوهش طلق ضوابط شورای پژوهشی دانشگاه؛

نامه انتخاب  پژوهشگر  درصدی امتیاز مقاالت چاپ شده در حوزه مرجعیت علمی دانشگاه در آیین 50افزایش  .8

 وص محققینی که خارج از حوزه وظایف خود در حوزه مرجعیت علمی دانشگاه کار می کنند. برتر؛ در خص

 ها : تسهیل در نشر نتایج پژوهش2ماده 

ارزیابی و داوری کتب ارسالی به شورای انتشارات دانشگاه با موضوع مرجعیت علمی با هماهنگی و همکیاری   .9

 انجام پذیرد.  دانشکده سالمت و دین و مرکز تحقیقات سالمت معنوی 

بیا   Health, Spirituality and Medical Ethicsاعطای تشویقی به مقاالت اصیل منتشر شده در مجله  .10

 ، بعد از اخذ مصوبه از هیات امنای دانشگاه.5/1ضریب 

 

 : تسهیل در تبادالت علمی با خارج از کشور3ماده 

 راستای مرجعیت علمی دانشگاه.المللی سالیانه در  حمایت از برگزاری حداقل یک همایش بین .11

 

شورای پژوهشی دانشیگاه بیه تصیویب    9/11/97مورخ  246بند در جلسه شماره  11ماده و  3نامه در  این آیین .12

 رسید.
 

 

 

 

  

 


