معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در خصوص چگونگی اختتام طرحهای تحقیقاتی ،دریافت کد اخالق ،ارایه
گزارشات مرحلهای طرح و حداقل مقاالت الزم برحسب هزینههای طرح ،بطور خالصه موارد زیر را به اطالع
پژوهشگران محترم دانشگاه میرساند:

 .1قوانین پژوهشی برای خاتمه طرحهای تحقیقاتی
-1-1به مدت زمان اجرا ،تاريخ عقد و خاتمه قرارداد طرح تحقیقاتی توجه شود.
 -1-1مطابق دستورالعمل معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و آیین
نامه اخالق در پژوهش ،طرح های تحقیقاتی تنها با مقاالت مرتبط و مستخرج از همان طرح قابل تسویه
حساب می باشند .الزم به ذکر است پیرو نامه شماره
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تحقیقات و فناوری دانشگاه ذکر شماره طرح تحقیقاتی (کد رهگیری سامانه پژوهان) و کد اخالق طرح در
مقاالت ضروریست.
-1-2ارائه خالصه فارسی و تدوین خبر برای اتمام طرح الزامی است.
 -3-1ارائه گزارش پایانی الزامی میباشد ،در صورتی که مقاله مستخرج از طرح تمام اهداف و فرضیات طرح را
پوشش دهد ،ارائه گزارش پایانی ضرورتی ندارد.

 .2دریافت کد اخالق و ارایه گزارشات مرحلهای طرحهای تحقیقاتی
-2-1شروع طرحهای تحقیقاتی بخصوص " طرح های تحقیقاتی کارآزمايی بالینی" بدون اخذ کد اخالق
ممنوع است( .دریافت کد  IRCTجهت عقد قرارداد طرح های کارآزمایی بالینی الزامیست).
-2-2واریز اقساط و هزینههای طرح در هر مرحله منوط به ارسال گزارشات مرحلهای میباشد .در ارسال
گزارشات به تاریخ تصویب طرح و پرداخت اقساط توجه گردد.
-2-3چگونگی ارسال گزارشات:
 .1گزارش اول :اعالم آغاز طرح تحقیقاتی مانند خرید و درخواست مواد مصرفی و  ...به عنوان گزارش اول
قابل قبول میباشد.
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 .2گزارش دوم طرح باید شامل موارد زیر باشد:
 ارائه روش های آزمایشگاهی ،آماری و  ...انجام شده بصورت خالصه
 ارائه نتایج بدست آمده ،آماری ،و  ...بصورت خالصه
 اقدامات باقی مانده یا مواردی که قرار است بر اساس طرح انجام گردد.
 محدودیت های احتمالی طرح
 .3خواهشمند است عالوه بر بارگذاری گزارش دوم و یا نهایی طرح در سامانه پژوهان فایل مربوط به آنها
بصورت فایل wordیا PDFنیز در سامانه پیوست گردد.

.3حداقل مقاالت الزم جهت تسویه حساب طرحهای تحقیقاتی برحسب هزینه
-3-1طرح هایی با هزینه  10میلیون تومان و کمتر ،يک مقاله نمايه شده در  SCOPUSيا ESCI
-3-2طرح هایی با هزینه  10تا  15میلیون تومان ،يک مقاله نمايه شده در  PubMedيا ISI
-3-3طرح های با هزینه  15تا  25میلیون تومان ،يک مقاله نمايه شده در  PubMedيا  ISIبه همراه يک
مقاله نمايه شده در  SCOPUSيا ESCI
 طرح های با هزینه  25تا  30میلیون تومان ،دو مقاله نمايه شده در  PubMedيا ISI
 در تمامی مقاالت مجری اول طرح باید نویسنده اول یا مسئول بوده و از آدرسهای وابستگی سازمانی
) (Affiliationاستاندارد و صحیح پژوهشکده ها ،مراکز تحقیقاتی ،کمیته تحقیقات دانشجویی و گروههای
آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان استفاده نماید.
 مطابق دستورالعمل معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و آیین نامه
اخالق در پژوهش ،طرح های تحقیقاتی تنها با مقاالت مرتبط و مستخرج از همان طرح قابل تسویه حساب
میباشند .الزم به ذکر است پیرو نامه شماره
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فناوری دانشگاه ذکر شماره طرح تحقیقاتی (کد رهگیری سامانه پژوهان) و در صوررت نیاز کد اخالق طرح
در مقاالت ضروریست.
 جهت خاتمه طرح های تحقیقاتی مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی ذکر  Affiliationکمیته برای نویسنده
اول یا مسئول مقاله الزامی است.
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 در صورتی که مقاله در چندین پایگاه همزمان نمایه شود ،نمایه باالتر در امور پژوهشی لحاظ خواهد شد.
 ترتیب امتیاز نمایههای معتبر پژوهشی به شرح زیر میباشد:
ISI>Medline/PubMed>Scopus>ESCI
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