معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
نقشه جامع آئین نامه ها ،دستورالعمل ها و راهنماها

 -1امور پژوهشی
1-1

آئین نامه های پژوهشگر برتر


2-1

آيین نامه اجرائیات محاسبه امتیاز پژوهشی ويژه انتخاب پژوهشگر برتر

آئین نامه های تشويقی


پژوهشگر برتر (كمیته تحقیقات دانشجويی)

 آئین نامه اعطای پايه تشويقی پژوهشی به پژوهشگران فعال دانشگاه
 آئین نامه اعطای  Welcome Grantويژه اعضای هیات علمی جديدالورود
 گرنت چاپ مقاالت در مجالت برتر علمی
 گرنت ساالنه اعضای هیأت علمی پژوهشی
 گرنت شاخص H
 گرنت تشويقی منتخبین جشنواره رازی
 گرنت پروژه جامع
 گرنت تشويقی اعضای هیات علمی پژوهشی مراكز تحقیقاتی برتر دانشگاه بر اساس ارزشیابی وزارتی
 گرنت تشويقی پژوهشگران برگزيده دانشگاه

3-1

آئین نامه های مالی
 آشنايی با مراحل پرداخت اعتبار طرح های تحقیقاتی مصوب
 مصوبه هیات امنا در خصوص افزايش مبلغ حق الزحمه تحقیقات به ازاء ساعت در سال 1393
 جدول سقف تفويض اختیار تصويب طرح های پژوهشی پايان نامه ای دانشکده های تابع دانشگاه
علوم پزشکی شیراز
 جدول سقف تفويض اختیار تصويب طرح های پژوهشی غیر پايان نامه ای دانشکده های تابع دانشگاه
علوم پزشکی شیراز
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آئین نامه های پايان نامه و فارغ التحصیلی
 شیوه نامه ارائه مقاله جهت اخذ مدرک تحصیلی دانشجويان مقاطع مختلف تحصیلی (مصوب شورای
پژوهشی )23/8/94

5-1

ساير


آئین نامه امتیازات مربوط به داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی(مصوبه شورای
پژوهشی مورخ )1392/12/17

 شیوه نامه ی انتخاب ،شرح وظايف و حیطه اختیارات ناظران و وظايف متقابل مجريان و ناظران طرح
های تحقیقاتی
 ضوابط مربوط به نحوه همکاری ،پذيرش و حقوق معنوی معاونت های دانشگاه در رابطه با طرح های
 ،HSRمورخ 13/4/1388
 آئ ین نامه نحوه ارائه طرح پژوهشی توسط محققین غیر هیأت علمی از مراكز تحقیقاتی

 -2امورعلم سنجی
 آئین نامه پاداش مقاالت مصوب سال جاری
 آئین نامه تسهیالت چاپ مقاالت در مجالت غیر رايگان
 راهنمای ارزش یابی عملکرد فعالیت های پژوهشی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی ،درمانی كشور

 -3امور انتشارات
 آيین نامه شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 راهنمای كشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی
 دستورالعمل چاپ و نشر انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 دستورالعمل ويراستاری ادبی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 تعهد نامه مولفین و مترجمین
 روش نگارش فهرست منابع به شیوه ونکوور


دستورالعمل ويراستاری ادبی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 -4امور کتابخانه ها
 آئین نامه استفاده از كتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 -5کمیته اخالق
 راهنمای عمومی اخالق در پژوهش های علوم پزشکی دارای آزمودنی انسانی
 راهنمای اخالقی كارآزمايی های بالینی
 راهنمای اخالقی پژوهش برگروه های خاص
 راهنمای اخالقی پژوهش برگامت و رويان
 راهنمای اخالقی پژوهش های ژنتیک پزشکی
 راهنمای اخالقی پژوهش بر روی عضو و بافت انسانی
 راهنمای اخالقی پژوهش با سلول های بنیادی
 راهنمای اختصاصی پژوهش های علوم پزشکی مرتبط باHIV/AIDS
 راهنمای اخالقی پژوهش برحیوانات آزمايشگاهی
 راهنمای كشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی
 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی
 شیوه نامه ارسال طرح های تحقیقاتی جهت بررسی در كمیته منطقه ای اخالق دانشگاه علوم پزشکی
شیراز
 دستورالعمل كمیته اخالق
 ضرورت كسب مجوز كمیته اخالق قبل از اجرای طرح ها و پايان نامه ها
 ساير راهنماها
 ممنوعیت پذيرش طرح هايی كه قبل از اخذ تايیديه اخالقی آغاز شده اند از ابتدای سال 1395
 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی مصوب 11/06/94
 لزوم بررسی طرح های دانشجويی در كمیته اخالق
 مصوبه دهمین جلسه كمیته ملی اخالق درخصوص نحوه استفاده از داده های سالمت
 سطح بندی و شرح وظايف كمیته های اخالق در پژوهش های زيست پزشکی
 عدم صدور تايیديه اخالقی برای پژوهش های شروع شده قبل از گرفتن تايیديه
 دستورالعمل ملی انجام پژوهش های زيست پزشکی با هزينه ی دريافت شده از شركت
كنندگان/بیماران
 دستورالعمل اجرای طرح ها و پايان نامه های چندمركزی
 قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

 -6امور ارتباط با صنعت


آيین نامه ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی شیراز



آئین نامه اجرايی اعزام اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز جهت ارائه خدمات آموزشی
و مشاوره ای كوتاه مدت در ارتباط با صنعت

 -7مدیریت توسعه فناوری


شیوه نامه ارسال و تصويب طرح های فناورانه (ويرايش اول)

 -8امورآموزشی و هیئت علمی مراکز
 آئین نامه استخدامی
 آئین نامه ترفیع ساالنه
 آئین نامه ارتقا
 آئین نامه پايه تشويقی پژوهشی
 مصوبات هئیت ممیزه آموزشی دانشگاه در خصوص كیفیت تدريس اعضای هیات علمی پژوهشی
دانشگاه
 مصوبات هئیت ممیزه دانشگاه در مورد شرايط احراز برخی از ماده ها و بندهای آئین نامه ارتقاء


مصوبه وزارت بهداشت و درمان در خصوص نحوه محاسبه حداقل و حداكثر امتیاز مقاالت پژوهشی
براساس ماده  3آئین نامه ارتقاء

 -9تحقیق و توسعه


دستورالعمل تدوين استراتژی

 -10امور بین الملل و همایش ها
 1-10برگزاری كنگره ها
 آئین نامه اجمال دفتر امور كنگره ها و سمینارها
 آيین نامه اجرايی برگزاری كلیه گردهمايی های دانشگاه علوم پزشکی شیراز (كنگره-سمینار-
همايش-سمپوزيوم)


آئین نامه برگزاری گردهمايی های علمی-تخصصی بین المللی حوزه سالمت

 2-10شركت اعضای هیئت علمی در همايش ها
 آئین نامه حمايت از شركت با ارايه مقاله اعضاء هیأت علمی دانشگاه در همايش های علمی خارج از
كشور
 دستورالعمل پرداخت تسهیالت جهت سخنرانی مجازی جديد (الحاقیه ماده )2


مدارک الزم جهت شركت اعضای هیأت علمی در همايش های علمی خارج از كشور (قبل و پس از
سفر)

 فرم گزارش شركت در همايش های علمی خارج از كشورWord
 دستورالعمل پرداخت تسهیالت به اعضای هیأت علمی پژوهشی جهت ارائه مقاله در كنگره های بین
المللی داخل كشور

 3-10شركت كاركنان در همايش ها
 آئین نامه نحوه استفاده كاركنان (غیر عضو هیأت علمی) از تسهیالت مقرر جهت ارايه مقاله در
گردهمايی های داخلی و خارجی
 مدارک الزم جهت ارايه مقاله كاركنان (غیر عضو هیأت علمی) در گردهمايی ها

 4-10شركت دانشجويان در همايش ها
 آئین نامه نحوه استفاده دانشجويان از تسهیالت مقرر جهت ارايه مقاله در گردهمايی
های داخلی و خارجی (مقاطع عمومی)
 آئین نامه نحوه استفاده دانشجويان از تسهیالت مقرر جهت ارائه مقاله در گردهمايی های داخلی و
خارجی (تحصیالت تکمیلی)

 5-10فرصت مطالعاتی
 آئین نامه فرصت های مطالعاتی
 مدارک الزم جهت استفاده از دوره فرصت مطالعاتی خارج از كشور (قبل و پس از سفر)
 مدارک الزم جهت صدور كارت اعتباری

