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  گفتارپیش
 

های پیشرو و مبتنی بر نیاز جامعه و نیز تولید با توانمندی آنان در انجام پژوهش عمدتاًها در دنیای امروز گاهدانشاعتبار 

آنکه  و برایگذرد های ایرانی به عرصه پژوهش زمان زیادی نمیاز پای گذاشتن دانشگاهشود. سنجیده می ثروت از دانش

 ها صبورانه تلاش کنند. توسعه پژوهش و فناوریسالهمچنان این نهال را بچشد دانشگاهیان باید  جامعه طعم شیرین ثمر

 نقشو منابع مالی. اما در این میان  توسعه فرهنگی گرفته تا تجهیزاتهمراه کردن جامعه و ملزومات زیادی دارد از 

 المللی، مهاجرت نخبگان وهای بینمحدودیت و هاتحریمدر شرایطی که های قانونی را نباید نادیده گرفت. چارچوب

های تحقیقاتی عرصه را بر پژوهشگران و فناوران تنگ کرده است، سیاستگذاری صحیح علمی و تدوین بودجه کمبود

 تواند فضا را برای استفاده بهینه از همه آنچه داریم باز کند.ضوابط قانونی می عالمانه

بازتعریف انشگاه علوم پزشکی اصفهان برای جمعی اعضای خانواده د خردورزیآمده است حاصل  آنچه در این مجموعه

فافیت شایجاد یک نگاه جامع و نیز به منظور ها و قوانین پژوهشی دانشگاه بر اساس نیازهای امروز جامعه است. سیاست

در تدوین و بازنگری اند. گرد آورده شدهواحد  در یک مجموعهضوابط  در سیاستگذاری و پاسخگویی در اجرا، کلیه

ترین عرصه برای پژوهشگران و تامین بیشترین منابع ممکن شورای پژوهشی دانشگاه ایجاد گشوده ها، رویکردنامهشیوه

رین تسادهو ضوابط به های غیر ضروری اجتناب شود همچنین تلاش شده است از پیچیدگیدر حد مقدورات بوده است. 

  تهیه شوند. و در عین حال کاراترین شکل ممکن

ها و قوانین معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به اختصار گیری سیاستشکلبنیادین در  و مفاهیم هادر ادامه ارزش

 : شوندتبیین می

  ور توسعه مح ،پیشگامعلمی دانست. اساتید مهمترین اولویت در سیاستگذاری توان را میتوسعه ظرفیت انسانی

ای از نیروهای جوان در پیرامون خود نسلی همتا و بلکه توانمندتر از حود را تربیت با ایجاد حلقه و دانشگاه هستند

. (2فصل )اند نمودن زمینه برای این امر مهم تعریف شده مهیا جهتمختلفی پژوهشی و فناورانه  اعتبارهایکنند. می

قاتی های تحقیها به تیمو پیوستن آندر سطوح مختلف پژوهشگران جوان  برای جذب تلفیخمسیرهای م همچنین

 . (2فصل ) تعریف شده است

  آمد داشتن یک نظام سلامت کار د.روهای دانشگاه به شمار میعلاقمند و مستعد از مهمترین سرمایه دانشجویانحضور

تنها به  نه "کاشتن برای آینده" این رو است کهپذیر نیست. از ستعدادهای آنان امکانصحیح اجز از طریق پرورش 

تخاذ ابرای معاونت تحقیقات و فناوری برگزیده شده است. کلیدی یک راهبرد  مثابهبه عنوان یک شعار بلکه 

تحقیقات  کمیتههای مجموعه حمایت(، 1فصل های تحصیلی )پایان نامههای انبساطی در حمایت مالی از سیاست

 (3فصل ) تقدیر از بروندادهای علمی دانشجویاناز سفرهای علمی خارجی دانشجویان دکترا و  پشتیبانی، دانشجویی

  روند. به شمار می رویکرداز مصادیق این 
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 ته باشد. ناپذیر در پی داشهای جبرانآسیبتواند میهای اخلاقی علمی بدون توجه به جنبه هایبه پیشرفتی دستیاب

 هایکمیته اخلاق در پژوهشهای . مجموعه برنامهدر تدوین تمام ضوابط، اصول اخلاقی همواره مورد نظر بوده است

 تبیین شده است.  11فصل پزشکی دانشگاه در زیست

 ها اصلی پذیرفته شده در جوامع علمی است که ها متناسب با عملکرد پیشین آنمندی افراد و نهادها از حمایتبهره

فناورانه،  های علمی وشود. از این رو، تلاش شده است با در نظر گرفتن تنوع فعالیتمنجر به توزیع عادلانه منابع می

با توجه متعادل به کمیت و کیفیت بروندادها های مختلف به صورت متوازن و لمی در حیطهعملکرد اعضای هیات ع

(. پژوهانه سالانه اعضای 1فصل صدور کارنامه پژوهشی به آنان بازخورد داده شود )سنجیده شود و سالانه از طریق 

 یر دوسال قبل است که البته با درنظر گرفتن یک حداقل برای همه اعضاز این کارنامه دهیات علمی تابعی از امتیا

ست ا در نظر گرفته شده از سایرین علمی است. برای حمایت از اعضای هیات علمی جوان مبلغ حداقل پژوهانه بالاتر

جامع که هم برونداد و هم فرایند را مورد توجه قرار  همچنین مراکز تحقیقاتی در قالب یک شیوه ارزشیابی(. 2فصل )

 .(11فصل شوند )شوند و از سطوح حمایتی مختلفی برخوردار میبندی میرتبه ،دهدمی

 توجه جدی باشد.ی پژوهشی و فراهم آوردن زمینه برای انجام تحقیقات آینده باید همواره مورد هاتوسعه زیرساخت 

 ،وندشکه به توسعه ظرفیت پژوهشی دانشگاه منجر می هاییفعالیتبه  اعضای هیات علمیدر ارزشیابی عملکرد 

گذاری مبتنی بر ها که زمینه را برای سیاستهای ثبت بیماری(. از پروژه1فصل ای اختصاص یافته است )امتیاز ویژه

عملکرد  کهاز مراکز تحقیقاتی ( همچنین، 2فصل شود )ای حمایت مینمایند، در فراخوان جداگانهد فراهم میشواه

های پژوهشی توسعه ظرفیت نانچهچ. (11فصل شود )ها حمایت ویژه میبرای توسعه زیرساخت اندی داشتهقابل قبول

بازتاب آن  کند کهدانشگاه با استفاده از منابع جذب شده از خارج دانشگاه باشد این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می

 خورد. در ارزشیابی اعضای هیات علمی و مراکز تحقیقاتی به چشم می

 ر نقش به سزایی در توسعه دانشگاه و کشوبنیان محصولات دانشپژوهشی و تولید  خلق ارزش افزوده از فعالیتهای

 (2فصل و  5فصل ، 1فصل اند )های فناورانه به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفتهدارد. از این رو فعالیت

  وزه شوند. تعامل سازنده با همتایان و پیشگامان حشکوفا می زیست بومی مبتنی بر گفت و شنوددانش و فناوری در

ربوط به در ضوابط متواند به کار یک پژوهشگر عمق و غنا ببخشد. های مکمل میارتباط با تخصصتخصصی و نیز 

 ها در نظر گرفته شده است. همچنین،هایی برای توسعه ارتباطات با سایر دانشگاهفرصت( 3فصل های تحقیقاتی )طرح

های پروژه برای ایهای ویژهحمایت( و 8فصل سقف حمایت از سفرهای علمی در حد توان افزایش یافته است )

اهتمام به توسعه . (2فصل ) شده است در نظر گرفتهاول خارجی  المللی و نیز دعوت از دانشمندان ترازعلمی بین

 وده است. مورد عنایت بالملل در ارزشیابی اعضای هیات علمی و مراکز تحقیقاتی ارتباطات بین بخشی و روابط بین

الاجرا هستند اما این به معنی غیر قابل تغییر تعریف شده لازم قانونی های هر چند چارچوبشود که یادآور می در پایان

ست هایی که از اجرا به دتوانند بر اساس شرایط جدید و تجربهها نیست بلکه هویتی زنده و پویا دارند که میبودن آن

شود با ارائه وت میمندان توسعه دانشگاه دعپس از طی مراحل قانونی اصلاح شوند. از این رو، از همه دغدغه ،آیدمی

  بازخوردهای خود به ارتقای مداوم این مجموعه کمک کنند. 
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 شیوه ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناورانه اعضای هیات علمی  -2 فصل
 

به منظور ارائه بازخورد مناسبی به اعضای محترم هیات علمی از نظر عملکرد پژوهشی و فناورانه، فعالیتهای آنان در 

شود.  تلاش شده است تنوع فعالیتهای پژوهشی سنجش و گزارش می 1پیوست در های مختلف به شرح ذکر شده حوزه

 :گیردمورد سنجش قرار میهای زیر با سرفصل عملکردنوع  22جمعا و فناورانه در نظر گرفته شود و 

 های پژوهشی:الف( فعالیت

  مقاله مجله 

  مقاله همایش 

  کتاب 

  جوایز و افتخارات 

 های پژوهشی داوری فعالیت 

  دبیر علمی و اجرایی همایش 

 یافته طرح پژوهشی مصوب خاتمه 

  جذب اعتبار پژوهشی از خارج دانشگاه 

 تدریس در دوره های آموزشی مرتبط با پژوهش 

 

 های فناورانهب( فعالیت

  ثبت اختراع 

  یا مستقر در مرکز رشدسهام در شرکت دانش بنیان 

  فروش دانش فنی 

  فروش محصول 

  مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره 

  اشتغالزایی برای نیروهای تخصصی 

  اخذ مجوزهای قانونی برای تولید محصول 

 یافته طرح محصول محور مصوب خاتمه 

 های فناورانه داوری فعالیت 

  استفاده از محصول در بین جامعه علمی 

 ارتباط با صنعت 

 های مرتبط با فناوریتدریس در دوره 

 شرکت در دوره توانمندسازی مرتبط با فناوری 

خود را ثبت نمایند و مستندات مربوط به هر  عملکرده پژوهشیار، توانند با مراجعه به ساماناعضای محترم هیات علمی می

شود و پس از تائید کارشناس مربوطه محاسبه می 1پیوست  را بارگذاری نمایند. امتیاز هر فعالیت بر اساس جدول حیطه

محترم هیات علمی، مبنایی برای اختصاص پژوهانه در اطلاعات ثبت شده توسط اعضای شود. در کارنامه نمایش داده می

های فعالیت. همچنین، محاسبه امتیاز عملکرد پژوهشی برای ترفیع پایه سالانه بر اساس (2)فصل  سال بعد خواهد بود

ثبت شده در همین سامانه خواهد بود و برای این منظور نیاز به ثبت مجدد فعالیتهای پژوهشی در سامانه نگاه نخواهد 

 بود. 

های پژوهشی ذکر صحیح آدرس سازمانی دانشگاه به صورت زیر در بروندادها الزامی در خصوص فعالیتلازم به ذکر است 

 رست یا ناقص قید شده باشد هیچ امتیازی تعلق نمی گیرد. است و به مواردی که آدرس به صورت ناد

 رانیاصفهان، اصفهان، ا یدانشگاه علوم پزشک

Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 
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  پژوهانه -1 فصل

 

 شیوه تعیین سقف اعتبار پژوهشی -1-2
وان سقف به عنهای پژوهشی اعضای محترم هیات علمی و سایر پژوهشگران دانشگاه، مبلغی ای حمایت مالی از فعالیتبر

ی برای اعضای هیات علمی تابعی از عملکرد پژوهش سقفگردد. این تعیین میبه صورت سالانه اعتبار پژوهشی )پژوهانه( 

 صلفدو سال اخیر منتهی به دهم دی ماه )مطابق با دو سال آخر میلادی( و بر اساس امتیاز کارنامه پژوهشی ) و فناورانه

ده ساله در آن  Hضریبی مشتق از شاخص  تر عضو هیات علمی،مدت لحاظ کردن عملکرد بلند( می باشد و به منظور  1

 شود: اعمال می

  × (1 +
𝐻

50
 پژوهشی= امتیاز یمیلاداخیر کارنامه پژوهشی مربوط به دو سال سالانه امتیاز  میانگین (

 

ندات به همراه مستهای پژوهشی و فناورانه خود را فرایند اجرایی به این صورت خواهد بود که اعضای هیات علمی فعالیت

تیاز عملکرد دو ام میانگینشود و ها نهایی میفعالیتپس از تائید کارشناسان، ثبت نمایند. میدر سامانه پژوهشیار ثبت 

سنجی اعضای علم پایگاهشود. سپس بر اساس اطلاعات دادهماه( برای هر فرد مشخص میسال آخر )منتهی به دهم دی

شود. سقف پژوهانه عضو می بر اساس رابطه فوق محاسبهاستخراج و امتیاز پژوهشی  Hشاخص  (،ISIDهیات علمی )

های تگردد. این سقف صرفا برای فعالیعلمی در سال شمسی بعد متناسب با این امتیاز پژوهشی مشخص و اعلام میهیات 

 شود. های بعد مجددا بر اساس عملکرد محاسبه مییک سال شمسی خواهد بود و برای سال

  یلیون و یک م و پنجاه صدیکترتیب به  1111حداقل و حداکثر سقف پژوهانه اعضای هیات علمی در سال

 باشد. میلیارد ریال می

 هایقشهن که  علمی هیات اعضای تحقیقاتی، هایفعالیت تمرکز و هدفمند هایپروژه اجرای به تشویق منظور به 

 .شد خواهد اضافه تشویقی مبلغ درصد بیست ایشان 1111 سال پژوهانه بهمصوب داشته باشند  تحقیقاتی

نهایت در  شوند و دربه نمایندگی از شورای پژوهشی دانشگاه بررسی میهای تحقیقاتی توسط گارگروهی نقشه

 گیری خواهد شد. ها در آن شورا تصمیممورد پذیرش یا عدم پذیرش آن

  ،پژوهانه برای افرادی که در زمان اعلام پژوهانه در سه سال اول خدمت خود به عنوان عضو هیات علمی هستند

 غ پژوهانهمبلها آنامتیاز پژوهشی بر اساس شود مگر آنکه در نظر گرفته میمیلیون ریال  سیصد ها سالانه آن

 باشد که در این صورت همان ملاک خواهد بود. بیشتر 

  چنانچه یک عضو هیات علمی از یک دانشگاه دیگر به این دانشگاه منتقل شده است، تمام بروندادهای پژوهشی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت صحیح استفاده شده است آدرس سازمانی دانشگاه مبدا یا در آنها که 

 د. نباشدر محاسبه امتیاز پژوهشی قابل قبول می
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  سقف پژوهانه کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه با مدرک تحصیلی 1111برای سال ،PhD تخصص یا فوق ،

تر لی پایینریال و مدارک تحصیمیلیون  یکصدای کارشناسی ارشد و دکترای حرفهمیلیون ریال،  سیصد تخصص 

 میلیون ریال خواهد بود.  پنجاه

 

 نحوه استفاده از پژوهانه  -1-1
 تواند برای موارد زیر استفاده شود: پژوهانه می

  محصول محورهای پژوهشی و طرح-2-2-1

ده شود منوط بر استفامحصول محور  و های پژوهشیتواند برای اجرای طرحدرصد پژوهانه می 111تا 

ای هحمایت از طرحطبق ضوابط دانشگاه از نظر علمی و اخلاقی مورد تصویب قرار گیرد. اینکه طرح 

 است.  3 فصلپژوهشی تابع شرایط ذکر شده در 

ر طرح مثال اگباشد. به عنوان تاریخ دریافت کد تصویب علمی طرح می ،مبنای کسر هزینه از پژوهانه

در انتهای یک سال ارائه و بررسی گردد و در سال بعد کد تصویب دریافت کند از پژوهانه سال بعد 

گردد هر چند ممکن معادل کل بودجه طرح از پژوهانه سال تصویب کسر میهمچنین، شود. کسر می

در جریان های طرح بودجههای بعد پرداخت گردد. به همین ترتیب، است بخشی از بودجه طرح در سال

 شود. از پژوهانه آن سال کسر نمیاند تصویب شدهسالهای قبل اجرا که در 

 

 های تحصیلی نامهپایان -2-2-2

های نامهبرای تامین هزینه پایاندرصد پژوهانه خود را  111تا توانند علمی میهیات محترم اعضای 

ها و سایر نامهحداکثر بودجه این پایاناستفاده نمایند.  (PhDکارشناسی ارشد و ) تحصیلات تکمیلی

 شده است. ارائه  1فصل ضوابط مربوطه در 

 یهانامهانیاپ که ندینما تیریمد یاگونه به را پژوهانه از استفاده دیبا راهنما محترم دیاسات است، یهیبد

   .شوند داده پوششمربوطه  گروهبه  بوطمر یلیتکم لاتیتحص

 

 در مجلات زینه انتشار مقالات ه-2-2-3

 .تفاده شوداس( CiteScore بر اساس شاخص) Q1انتشار در مجلات  هتواند برای هزینپژوهانه می

میلیون  111تا سقف هزینه انتشار  دنجزو ده درصد برتر باششاخص این برای مجلاتی که بر اساس 

برای مجلاتی که بین ده تا بیست و پنج درصد برتر همچنین،  شود.پرداخت میریال برای هر مقاله 

 قابل پرداخت است. هر مقاله میلیون ریال برای 51هستند تا سقف 
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 :برای استفاده از این حمایت لازم است

o  و  یدر مقالات فارس حیصح وهیاصفهان به ش یدانشگاه علوم پزشک یسازمان یوابستگ

 باشند. شدهدرج  ریز بیبه ترت ی،سیانگل

 رانیاصفهان، اصفهان، ا یعلوم پزشک دانشگاه

Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, 

Iran 
o  .دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان اولین آدرس سازمانی قید شده باشد 

o ده . در صورتی که نویسنعضو هیات علمی یا پژوهشگر متقاضی نویسنده مسئول باشد

هزینه انتشار به نویسنده اول تعلق  ٪51مسئول از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نباشد، 

 ی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان باشد. گیرد، مشروط بر اینکه دارای وابستگمی

o .مقاله به صورت نهایی منتشر شده و در پایگاه مربوطه قابل بازیابی باشد 

 شود، بالاترین رتبه مجله ملاک خواهد بندی میچنانچه مجله در چند دسته موضوعی طبقه

 بود. 

  ًابل قاتیک و متاآنالیز برای انواع مقالات اصیل، مروری، مرور سیستمهزینه انتشار صرفا

 د.مبلغ محاسبه خواهد ش %51رای مقاله کوتاه و گزارش موردی باشد. بپرداخت می

 باشد.ملاک نمایه و رتبه مجله، زمان انتشار مقاله می 

 باشد.سال پس از تاریخ انتشار مقاله میمهلت درخواست هزینه پس از انتشار تا یک 

 و با بارگذاری مستندات زیر در سامانه پژوهشیار صورت پس از انتشار مقاله  ،هزینه درخواست

  پذیرد:می

o  مقاله منتشر شدهنهایی فایل 

o مستند معتبر مبلغ درخواست شده مجله 

o  مستند معتبر مبلغ پرداخت شده 

o مستند معتبر مبلغ به ریال پرداخت شده به نام نویسنده متقاضی 

 

 حق عضویت در مجامع علمی -2-2-1

مللی الپرداخت حق عضویت در مجامع علمی بینتواند برای پژوهانه میمیلیون ریال از  سیتا سقف 

ه فعالیت آن نهاد مرتبط باشد. هزین استفاده شود مشروط بر آنکه زمینه تحقیقاتی متقاضی با حوزه

ستندات با ارائه م این هزینه قاضی پرداخت گردد و سپس درخواست ابتدا توسط مت بایستعضویت می

 : صورت گیرد الملل معاونت تحقیقات و فناوریروابط بینزیر به مدیریت توسعه 

  گواهی یا نامه عضویت 

 اسناد مربوط به پرداخت هزینه 
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  شده در  نمایهپنج مقاله مرتبط با حوزه فعالیت نهاد علمیISI ،Scopus  یاPubMed  در

 نویسنده اول یا مسئول باشد.  سه سال اخیر که حداقل در سه مقاله متقاضی

 

 پژوهانه نخواهد چارچوبفوق و در گانه چهارهای پژوهشی و فناورانه منحصر به موارد حمایت از فعالیتقابل توجه آنکه 

 تعریف شده است:های زیر برنامه قالبدر دیگر به صورت مازاد بر پژوهانه  منابعبود و برخی 

 (1فصل ای داروسازی، پزشکی و دندانپزشکی )دکترای حرفههای مقاطع نامهبودجه پایان 

 (2 فصل)ای ابن سینا های بین رشتهاعتبار کلان پروژه 
  (2فصل ) مرحوم مریم میرزاخانی اعتبار پژوهشی 

  (2فصل )  دکتر حکمیاعتبار پژوهشی مرحوم 

  (2فصل )الملل توسعه روابط بینامیرکبیر ویژه اعتبار پژوهشی  

  (2فصل )رویش اعتبار فناوری 

  (2فصل )پسادکترا  پژوهشگر پذیرش برایحمایت 
 ( 2فصل حمایت برای پذیرش دستیار پژوهش) 

 (8فصل هزینه سفرهای علمی )کمک 
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 های تحقیقاتیطرح -3 فصل
 

 ی جهت بررسو صرفا از طریق سامانه پژوهشیار در کل سال های تحقیقاتی خود را توانند طرحپژوهشگران می

در صورت تصویب علمی جهت بررسی از نظر پس از داوری و طرح در شورا های دریافتی ارائه دهند. طرح

 دوز ا اولین پاسخ به مجری در فاصله زمانی کمترشود تلاش میشوند. اخلاقی به کمیته اخلاق دانشگاه ارجاع می

 طرح اعلام گردد. ماه از زمان دریافت 

 ها در صورت تصویب از پژوهانه همان سال مجری اصلی هایی که تا پایان آذرماه دریافت شوند، بودجه آنطرح

شوند، در صورتی که تاریخ دریافت کد علمی هایی که در فصل زمستان دریافت می. در مورد طرحشودکسر می

شود. هر ، از پژوهانه سال بعد بودجه کسر می2فصل ها در سال بعد صورت گیرد، طبق ضوابط ذکر شده در آن

رین زمان ممکن صورت گیرد، تعهدی برای تها در سریعشود ضمن رعایت دقت، ارزیابی طرحچند تلاش می

  همان فصل و کسر از پژوهانه همان سال وجود نخواهد داشت. ها دریافت شده در زمستان در تصویب طرح

 اساس  حرکت برهای پیشین و های فعلی با پژوهشهای پژوهشی و ارتباط موضوعی پروژهپیوستگی فعالیت

در و، از این رنتایج کاربردی است. ای و حصول به حرفه فعالیت علمییک نقشه پژوهشی امری ضروری برای 

ارتباط طرح مورد بررسی با عملکرد پیشین مجری نامه های تحصیلی لازم است و پایان های تحقیقاتیطرح

اصلی تبیین گردد و توانمندی تیم تحقیقاتی برای اجرای پروژه با اشاره به سوابق قبلی تشریح گردد. همچنین 

روژه ند و پامشخص گردد تیم تحقیقاتی و به ویژه مجری اصلی چه اهداف پژوهشی بلندمدتی ترسیم کرده

ق از طری تشریح موارد فوق به اهداف مذکور را تسهیل نماید. تواند دستیابیچگونه میحاضر در صورت اجرا 

گیری یک عامل کلیدی در تصمیمگیرد و صورت می هاپروپوزال در بخش پایانی "فرم لاین تحقیقاتی" تکمیل

 .مالی استها جهت تصویب طرح و حمایت ی ارزیابی طرحهاشورا

  ذکر  2 وستیپ 2و  1های تحقیقاتی و محصول محور به ترتیب در جداول بروندادهای مورد پذیرش برای طرح

 مذکور ولامیلیون ریال بودجه طرح یک امتیاز از جد 11ها مجری باید به ازای هر شده است. برای تسویه طرح

و  ارائه دهد. در مواردی که بخش عمده بودجه طرح باید برای انجام مراحل آزمایشگاهی و خرید مواد مصرفی

میلیون ریال بودجه طرح یک امتیاز ارائه دهد.  21قیمت هزینه شود، مجری باید به ازای هر گران تجهیزات

و فناوری دانشگاه است.  تشخیص این موضوع بر عهده شورای تصویب کننده طرح در معاونت تحقیقات

قاله حداقل یک مبرونداد باید مشتمل بر پژوهشی با بودجه بالاتر از ده میلیون ریال،  طرحهر در مورد همچنین، 

در  "اولین آدرس سازمانی نویسنده مسئول"به عنوان ذکر صحیح آدرس سازمانی دانشگاه همچنین، . اشدب

 مورد پذیرشبروندادهای پژوهشی الزامی است و مواردی که آدرس به صورت نادرست یا ناقص قید شده باشد 

بروندادهای ذکر شده، حداقل انتظار از مجریان محترم و با در نظر گرفتن مشکلات احتمالی در  .نخواهد بود

لاش خود را برای هدایت صحیح های پژوهشی است. بدیهی است اعضای محترم هیات علمی همه تاجرای طرح

 به کار خواهند بست.  ها و استفاده بهینه از منابعپروژه



12  

 

بروندادهای پژوهشی باید مرتبط با حوزه طرح پژوهشی باشد اما لازم نیست به صورت مستقیم از  -تبصره

 های آن طرح منتج شده باشند. داده

 لازم برای فارغ التحصیلی دانشجو تابع ضوابط آموزشی های تحصیلی، تعداد و سطح مقالات نامهدر خصوص پایان

 است. همصوب شورای دانشگاه است و تسویه طرح توسط مجری اصلی )استاد راهنما( مشابه شرایط سایر طرح

 بیشتر  ی یامساو های تحقیقاتی با بودجه مصوبهای تحقیقاتی، برای طرحبه منظور پایش سیر پیشرفت پروژه

ه مراحل پرداخت بودجهمچنین شود. ها تعیین میشورای ارزیابی طرحال، یک ناظر از طرف میلیون ری پانصداز 

مچنین هباشد. ها بر اساس جدول فازبندی پروژه و منوط به تائید گزارش پیشرفت طرح توسط ناظر میاین طرح

 امکان بازدید حضوری را فراهم آورد.  ،ها یا ناظرمجری موظف است در صورت درخواست شورای ارزیابی طرح

 صرفاً در شرایط ویژه صورت خواهد علمی ظر میلیون ریال، تعیین ناپانصد های با بودجه مصوب کمتر از برای طرح
درصد پس از ارائه گزارش  31پرداخت و درصد پیش 21پرداخت بودجه آنها به صورت فرض به صورت پیشگرفت. 

 تواند متفاوت باشد. با درخواست مجری شرایط پرداخت می بود. در موارد خاصنهایی و بروندادها خواهد 

 از مرحله هر ارسال با همراه ریال، میلیارد یک از بیشتر یا مساوی بودجه با هاینامهپایان و هاطرح مجریان 

 گزارش" فرم قالب در را شده انجام هایهزینه شرح نهایی، گزارش ارسال هنگام به نیز و پروژه پیشرفت گزارش
 نامهاهمتف مفاد اساس بر است لازم همچنین. نمایند بارگذاری پژوهشیار سامانه در و ثبت "مصوب هایطرح مالی
 دارینگه خود نزد را طرح به مربوط مالی اسناد و فاکتورها کرد،هزینه موارد کلیه لیست محترم مجریان ها،طرح

 نمایند ارائه فناوری و تحقیقات معاونت درخواست صورت در و نمایند

  ریال(  میلیون 51 میلیون ریال و حداکثر 11حداقل بودجه مصوب طرح )معادل یک درصد هزینه نظارت طرح

 ای طرح به ناظر پرداخت خواهد شد. پس از بررسی گزارش نهایی و بروندادهاست که 

 برای داوران داخل و های تحقیقاتی و فناورانه ارائه شده به معاونت تحقیقات و فناوری طرح یالزحمه داورحق

 هاروژههمچنین برای کلان پباشد. و دو میلیون ریال میهزار ریال  پانصدیک میلیون و خارج دانشگاه به ترتیب 

ان افزایش حق الزحمه امک دارندای های تحقیقاتی که به تشخیص سرپرست شورا نیاز به داوری ویژهو طرح

. داردمیلیون ریال برای مجموع داورهای طرح وجود  پنجاهسقف  و تابودجه طرح  %1داوری حداکثر به میزان 

 شود.ها توسط سرپرست شورای بررسی کننده طرح انجام میالزحمه داوری برای این طرحتعیین حق

  مشارکت قابل توجه برای  عضو هیات علمی یا سه انچه دو، چنایهای بین رشتهتوسعه همکاریبه منظور

چه گردد. چنان عیتجمها برای اجرای یک پروژه توانند درخواست کنند پژوهانه آناجرای پروژه داشته باشند، می

ا سه یو با در نظر گرفتن سوابق و تجارب پژوهشی، مشارکت هر دو  طرحکننده به تشخیص شورای ارزیابی 

پذیر نخواهد بود. همچنین تجمیع پروژه چشمگیر نباشد، تجمیع پژوهانه امکانپژوهشگر متقاضی در اجرای 
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( را که از سایت RGIتجمیع پژوهانه )فرم درخواست متقاضیان باید باشد. نفر مجاز نمی سهپژوهانه برای بیش از 

ه صرفا میع پژوهانلازم به ذکر است تج. نمایندطرح تکمیل و ارائه  همزمان با ارائهمعاونت قابل دستیابی است 

معاونت تحقیقات و فناوری به تصویب در ی ارزیابی طرح هاشورایکی از پذیر است که در هایی امکانبرای طرح

 برسند. 

 زمان داشته باشد وجود ندارد. تواند به صورت همهایی که یک مجری میمحدودیتی از نظر تعداد طرح 

  ته داش)مصوب در هر شورای دارای تفویض اختیار(  طرح تحقیقاتی معوقه بیش از یکچنانچه مجری اصلی

گذشته باشد ولی گزارش نهایی و بروندادها ارائه نشده ها اتمام قرارداد آنباشد که بیش از یک سال از زمان 

صوب های مطرحاین موضوع شامل شود. برای بررسی پذیرفته نمی ویباشند، هیچ طرح تحقیقاتی دیگری از 

  د.نمایهای جدید ایجاد نمینامهاین ضابطه محدودیتی برای تصویب و حمایت از پایانشود. قبلی نیز می

 مجری که صورتی در گردد،می پرداخت پیشرفت گزارش اساس بر و مرحله چند در هاآن بودجه که هاییطرح 

 ،نماید ارائه نامهتفاهم در شده ذکر هایزمان از ماه چهار از بیش تاخیر با را مرحله هر پیشرفت گزارش اصلی

-محدودیت مشمول اصلی مجری جدید، هایطرح پذیرش در و گردد قلمداد معوقه طرح یک عنوان به طرح آن

 گزارش ارائه عدم همچنین،. گرددمی قلمداد معوقه هایطرح دارای مجریان برای شده گرفته درنظر های

 قلمداد طرح ادامه از مجری انصراف منزله به نامهتفاهم در شده مشخص زمان از پس سال یک تا پیشرفت

 .شد خواهد عمل نامهتفاهم مفاد طبق و گردیده

 توانند به های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا وزارت علوم میاعضای هیات علمی سایر دانشگاه

ه ریال ارائه نمایند مشروط بر آنکقف صد میلیون تحقیقاتی برای حمایت مالی تا س عنوان مجری اصلی، طرح

 نامه اجرای ایندر موافقتطرح باشند.  مجری دوم یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ها که علاوه بر دو عضو هیات علمی خارج و داخل دانشگاه، به تائید معاونین تحقیقات و فناوری دو دانشگاه طرح

ات گردد. برای هر عضو هیبرداری از بروندادهای طرح تعیین میشیوه بهرهوی و رسد، شرایط مالکیت معننیز می

 .بیشتر باشد صد میلیون ریالتواند از و در حال اجرا نمیهای مصوب علمی خارج دانشگاه، مجموع بودجه طرح

 باشد. پذیر میامکانبودجه پرداخت ، بدون خارج دانشگاهیمجریان تصویب طرح تحقیقاتی برای سایر 

 ای هدر صورتی که یک طرح تحقیقاتی قبلاً در یک نهاد خارج دانشگاهی تصویب شده است و برای اجرا در عرصه

لمی کد ع دارد لازم است در سامانه پژوهشیار ثبت شود و ابتدااز این دانشگاه دانشگاه نیاز به اخذ کد اخلاق 

  دریافت نمایند. 

 شود، تعداد وها از اعتبارات خارج دانشگاه تامین میبودجه آناختی که های زیرسهای تحقیقاتی یا پروژهطرح 

ر اساس بتعیین بروندادها نیز نظارت بر طرح و شیوه ، توسط دانشگاهبه مجری  طرح مبلغ پرداخت اقساط بودجه

اس این موارد از قبل مشخص نباشد بر اس چنانچهده خواهد بود. رف نهاد حمایت کننشرایط اعلام شده از ط

در صورت نیاز به تعیین ناظر از طرف دانشگاه، هزینه نظارت بر طرح از استعلام از نهاد مزبور عمل خواهد شد. 
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ها کد اخلاق کشوری داشته باشند نیاز به بررسی مجدد این دسته طرحهمچنین اگر  گردد.بودجه طرح کسر می

قرار  دانشگاه مورد بررسیهای زیستی در پژوهشنخواهد بود و در غیر این صورت ابتدا باید توسط کمیته اخلاق 

 د. نگیر

  ای جاری هتوانند طرح تحقیقاتی خود را طبق دستورالعملمحترم هیات علمی بازنشسته این دانشگاه میاعضای

زه معاونت تحقیقات و فناوری ارائه نمایند و در صورت تصویب، تمام بودجه آن پس از ارائه گزارش نهایی و حو

 ،پرداخت باشدپیشدر صورتی که برای اجرای طرح نیاز به  بروندادهای مورد انتظار قابل پرداخت خواهد بود.

  منعقد گرددنامه با یکی از مجریان شاغل به عنوان مجری اصلی لازم است تفاهم

 ( به هنگام ارسال پروپوزال، ارائه فرم ترجمان دانشKTE به منظور تحلیل ذینفعان، دستاوردهای احتمالی پروژه )

های انتقال پیام ضروری است. همچنین لازم است در پایان مطالعه، همراه با گزارش نهایی، بینی روشو پیش

ای انتقال هبا ادبیاتی متناسب با ذینفعان نوشته شوند و روشهای پروژه فرم ترجمان دانش تکمیل گردد و پیام

های ترجمان دانش در ابتدا و انتهای مطالعه صرفا از طریق سامانه پژوهشیار باید پیام مشخص شوند. ارائه فرم

قابل  ttps://research.mui.ac.ir/mimsh. راهنمای تدوین فرم ترجمان دانش در آدرس انجام شود

 دستیابی است

 های بودجه بندی طرح )پرسنلی، مواد مصرفی، اختصاص تمام یا بخشی از بودجه طرح برای هر یک از قسمت

تجهیزات غیرمصرفی، ...( بلامانع است. بدیهی است برآورد بودجه باید به صورت دقیق صورت گیرد و تمرکز 

 پذیر باشد. رح در یک قسمت با توجه به ماهیت طرح توجیهتمام یا بیشتر بودجه ط

 رود هزینه پرسنلی صرفا برای همکارانی در نظر گرفته شود که رابطه استخدامی با دانشگاه ندارند مگر انتظار می

الزحمه پرسنلی، ذکر نوع فعالیت ضروری است و در مورد حقآنکه اجرای طرح در ساعات غیر موظف باشد. 

لزحمه الی مانند مدیریت پروژه قابل پذیرش نیست. همچنین، برای مرور متون و نگارش پروپوزال، حقعناوین ک

برای پیش بینی هزینه پرسنلی، حق الزحمه به ازای هر ساعت فعالیت بر اساس جدول شود. پرسنلی پرداخت نمی

 خواهد بود.  1

 الزحمه تحقیقاتی تعرفه حق -1جدول         

 الزحمه به ازای هر ساعت فعالیت )ریال(حق  رتبه علمی

 281111 دکترای تخصصی با مرتبه استادی

 211111 دکترای تخصصی با مرتبه دانشیاری

 131111 دکترای تخصصی با مرتبه استادیاری

 131111 دکترای تخصصی غیر هیات علمی

ای، کارشناسی ارشد، دانشجوی دکترای دکترای حرفه
 مربی تخصصی، دستیار بالینی،

131111 

https://research.mui.ac.ir/mims
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ای، دانشجوی کارشناس، دانشجوی دکترای حرفه
 کارشناسی ارشد

111111 

 21111 تر دانشجوی کارشناسی، فوق دیپلم و پایین

 

  افزارهای تحلیل داده باید در جدول هزینه پرسنلی ثبت شود و سقف هزینه انجام این ها به نرمدادههزینه ورود

 شود: می خدمت بر اساس رابطه زیر محاسبه

 ریال 111 × تعداد متغیر × حجم نمونه

 پرسشگری، مراحل آزمایشگاهی، )های طرح رود اجرای کلیه بخشهای تحصیلی، انتظار مینامهدر مورد پایان

توسط دانشجو و با هدایت  ...(مقالات و گزارش نهایی و  تدوین، و ورود دادهجمع آوری  ،هاپیاده کردن مصاحبه

گردد. در موارد خاص مانند ی صورت پذیرد و از این رو حق الزحمه پرسنلی لحاظ نمیاعضای هیات علم

-های خیلی زیاد که اجرای آن نیازمند حضور همزمان چند نفر است پرداخت حقهایی با حجم نمونهنامهپایان

نی ر متخصصیالزحمه پرسنلی به همکاران طرح بلامانع است. همچنین، در مواردی که اجرای طرح مستلزم حضو

پذیر است. تشخیص مصادیق این موضوع الزحمه به این افراد امکانبجز اساتید راهنما و مشاور است پرداخت حق

 بر عهده شورای تصویب کننده طرح است. 

 گردد.الزحمه پرسنلی لحاظ نمیها، برای اساتید راهنما و مشاور حقنامهدر پایان 

 ساعت  31شود و در سقف آمار و متدولوژی در جدول هزینه پرسنلی ثبت می ها و مشاورههزینه برای تحلیل داده

های تحصیلی چنانچه استاد راهنما یا مشاور دارای تخصص در رشته نامهقابل پرداخت است. در خصوص پایان

 آمار یا اپیدمیولوژی باشند این بودجه قابل پرداخت نیست. 

  111/311خواست پرداخت هزینه مشارکت افراد در طرح های تحقیقاتی مداخله ای با ذکر نوع هدیه تا سقف در 

میلیون ریال مورد تایید قرار خواهد گرفت مشروط بر آنکه مداخله  پانزدهریال برای هر نفر و مجموعاً حداکثر تا 

ع همچنین دادن هدیه نباید به منظور تطمیمشتمل بر یک اقدام تشخیصی و درمانی بر آزمودنی انسانی نباشد. 

 هدیه باید پس از مشارکت آزمودنی انجام شود. افراد جهت شرکت در مطالعه صورت پذیرد و ارائه

 قابل  ریال 111/111، برای هر فرد حداکثر  در مواردی که نیاز به پذیرایی از افراد شرکت کننده در طرح باشد

 باشد. پرداخت می

 بین شهری با استفاده از  سفرهایدر طرح های تحقیقاتی در  های انسانیآزمودنیاب و ذهاب پرداخت هزینه ای

قلیه داخل شهری هزینه وسیله ن سفرهایمورد تایید قرار خواهد گرفت. در یا قطار(  اتوبوس)وسیله نقلیه عمومی 

 عمومی یا آژانس قابل پرداخت است.

 باشد.    پذیر نمیها امکاننامهطرح های تحقیقاتی و پایان پرداخت هزینه ویرایش مقالات در قالب بودجه 
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 ها قابل لحاظ نیست. لازم به ذکرنامههای طرح تحقیقاتی و پایانهزینه انتشار مقاله در مجلات در برآورد هزینه 

 باشد. می 2 فصلشرایط ذکر شده در است تسهیلات برای این مورد تابع 

 برداری ازچنانچه اجرای طرح تحقیقاتی منجر به ایجاد یک محصول با ارزش بالقوه تجاری گردد، نحوه بهره 

 نامه خواهد بود. این شیوه 5فصل آن بر اساس ضوابط مالکیت فکری مذکور در 

 باشد. می 3پیوست ر اساس ضوابط مندرج در های بالینی بهای تحقیقاتی در محیطاجرای طرح 
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 هانامهپایان -0فصل 
 

 های کارشناسی ارشد و نامهبودجه پایانPhD  111تا توانند اعضای محترم هیات علمی میسقف ثابتی ندارد و 

 ایرس. حداکثر بودجه قابل تصویب برای اختصاص دهند هانامهپایاناین تامین هزینه درصد پژوهانه خود را برای 

 باشد.می 2جدول به شرح  مقاطع

   ینیبال تخصص فوق و تخصص ،یاحرفه یدکترا یهانامهانیپا بودجه سقف -2 جدول        

 (ریال نامه )میلیونسقف بودجه پایان مقطع و رشته تحصیلی

 21 ای داروسازیدکترای حرفه

 21 ای دندانپزشکیدکترای حرفه

 21 ای پزشکیدکترای حرفه

 111 دکترای تخصصی بالینی دندانپزشکی

 15 دکترای تخصصی بالینی پزشکی

     51 فوق تخصص بالینی
 

تواند ابتدا استاد راهنما می، ها به حمایتی بیش از سقف تعیین شده نیاز داشته باشندنامهدر مواردی که این پایان

شکده نامه به گروه و دانتحقیقاتی را در سقف پژوهانه خود تصویب نماید و سپس آن را به عنوان پایانیک طرح 

 معرفی نماید. 

 های کارشناسی ارشد، نامهبودجه پایانPhD های نامهشود ولی بودجه پایاناز پژوهانه استاد راهنما کسر می

اد بر مازهای تخصص و فوق تخصص بالینی دوره و نیزای داروسازی، پزشکی و دندانپزشکی دکترای حرفه

 پژوهانه است.  

  ،مالی  هایمسئول مدیریت جنبه ،نامه به عنوان مجری اصلی طرحاستاد راهنمای پایاندر تمام مقاطع تحصیلی

ف به وی تخل نامهپایانهای مرتبط با پروژه است و درگیر کردن دانشجو در فرایندهای مالی و تحمیل هزینه

 شود. ب میمحسو

 و قرارداد  شوندها بررسی و تصویب میای، تخصص و فوق تخصص بالینی در دانشکدهنامه دکترای حرفهپایان

 گردد.میمنعقد  در سطح دانشکده

 کاپوساسدر مجلات  مقالههای دکترای تخصصی بالینی و فوق تخصص یک نامهبرونداد مورد انتظار از پایان 

 شود.ها نیز پذیرفته میای یک مقاله علمی در مجلات با سایر نمایهت. برای دکترای حرفهاس

 کارشناسی ارشد و های تحصیلات تکمیلی نامهپایان(PhD )از طریق سامانه ها دانشکده پس از بررسی در سطح

گردند و در صورت تصویب علمی و اخلاقی و داوری بودجه به معاونت تحقیقات و فناوری ارسال میپژوهشیار 
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در معاونت تحقیقات و فناوری  هانامهفرایند بررسی این پایانگردد. منعقد می با مجری )استاد راهنما( قرارداد

  .های تحقیقاتی استدانشگاه همانند سایر طرح

 جری اصلی که همان استاد راهنما ی مورد انتظار از مهای تحصیلات تکمیلی، بروندادهانامهدر خصوص پایان

و اختتام طرح پس از ارائه گزارش نهایی )پایان نامه( و بروندادها  باشدمی 3فصل  ط ذکر شده در، طبق ضواباست

التحصیلی دانشجو، تابع ضوابط آموزشی دانشگاه خواهد بود شود. بدیهی است شرط مقاله برای فارغانجام می

 استاد راهنما یکسان نخواهد بود.  که لزوما با بروندادهای تعهد شده توسط

 های تحقیقاتی، اختصاص تمام یا بخشی از بودجه های تمام مقاطع تحصیلی، همانند سایر طرحنامهدر پایان

ابع ها تدر این طرحالزحمه پرسنلی حق. پرداخت بندی طرح بلامانع استهای بودجهطرح برای هر یک از قسمت

 . باشدمی 3فصل شرایط ذکر شده در 

 های ایر طرحهمانند سصد میلیون ریال، پانهای تحصیلات تکمیلی با بودجه مساوی یا بالاتر از نامهدر مورد پایان

-پایانبندی طرح خواهد بود. پژوهشی، نحوه پرداخت بودجه طرح منوط بر تائید ناظر و بر اساس جدول مرحله

میلیون ریال به هشتاد کمتر از صد و  PhDیلیون ریال و شصت مناسی ارشد با بودجه کمتر از ی کارشهانامه

درصد بودجه  21ها، نامهشود. در مورد سایر پایانو در یک مرحله پرداخت می صورت کامل پس از انعقاد قرارداد

 گردد. پرداخت میدرصد پس از ارائه گزارش نهایی و ارائه بروندادها  31پس از تصویب و 

  ای، تخصص و فوق تخصص بالینی پس از انعقاد قرارداد پرداخت میهای دکترای حرفهنامهبودجه پایانکل-

 گردد. 

 ها و معاونت آموزشی است و معاونت نامه برای هر عضو هیات علمی تابع ضوابط دانشکدهسقف تعداد پایان

 .نمایداعمال نمی محدودیتیاز این نظر تحقیقات و فناوری دانشگاه 

 ودخ تعهدات به راهنما استاد که زمانی تا ارشد کارشناسی و عمومی دکترای مقاطع هاینامهپایان خصوص در 

 ظرن از محدودیتی نماید، عمل دانشجو تحصیل از فراغت از پس نامهپایان از مستخرج مقاله ارائه خصوص در

 .داشت نخواهد وجود نماید تعهد تواندمی راهنما استاد که هایینامهپایان تعداد

 ماهه شش تعهد زمان مدت یا باشد داشته برونداد بدون نامهپایان یک از بیشتر علمی هیات عضو یک چنانچه 

 مقاله ینهای انتشار برای( عمومی دکترای و ارشد کارشناسی مقاطع برای ترتیب به) راهنما استاد ساله یک یا

 تا و ندهست جدید نامهپایان پذیرش عدم به موظف هادانشکده باشد، نشده ارائه ایمقاله ولی باشد شده سپری

 این .شود نمی داده اخلاقی و علمی کد جدید پروپوزال به راهنمایی، تحت قبلی هاینامهپایان موضوع حل زمان

 .باشدمی الاجرالازم 1111 سال ابتدای از و شودمی تحصیلی مقاطع همه نامهپایان شامل موضوع

 توجه به موارد زیر حائز اهمیت است: محور-درخصوص پایان نامه های محصول 

o  پایان نامه ای محصول محور تلقی می شود که هدف کلی آن محصول محور بوده و در پروپوزال قید شده

د یپروپوزال انتخاب شده باشد(. تشخیص و تایصورتجلسه دفاع از باشد )گزینه محصول محور بودن در 
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عهده شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در هنگام تصویب پروپوزال محور بودن پایان نامه بر  محصول

 می باشد.  

o  ارزیابی برونداد حاصل از پایان نامه محصول محور و تعیین نمره معادل آن به عهده کمیته سه نفره متشکل

د. سعه آموزش پزشکی می باشتومرکز مطالعات و از مدیر تحصیلات تکمیلی، مدیر توسعه فناوری و مدیر 

که می بایست دو ماه قبل از دفاع پایان نامه فرم تقاضای بررسی محصول فناورانه  با تایید استاد راهنما و 

 دانشکده جهت طرح در کمیته به مدیریت تحصیلات تکمیلی ارسال گردد. 

 رفتنگ نظر در با و کننده تصویب شوراهای در هابودجه طرح های تحقیقاتی و پایان نامههای افزایش درخواست 

 : گرددمی بررسی زیر موارد

o عنوان به. گیرد قرار توجه مورد بودجه پرداخت تا طرح ارائه زمان فاصله و بودجه اول پرداخت درصد و زمان 

 دریافت تا طرح ارائه فاصله در و نموده دریافت اول پرداخت در را بودجه عمده بخش مجری چنانچه مثال

 مگر نشود پذیرفته بودجه افزایش درخواست است، نداشته وجود هاقیمت در توجهی قابل نوسانات بودجه

 . نماید ارائه ایکننده قانع دلایل اصلی مجری آنکه

o اههمر به و نمایند ارائه بودجه افزایش درخواست برای کافی دلایل و توجیهات است لازم محترم مجریان 

 یاراخت در را رو پیش هایهزینه برای فاکتورپیش و شده انجام هایهزینه شرح جمله از مالی مستندات آن

 . دهند قرار شورا

o هب جدید هایبخش شدن اضافه و مطالعه طراحی در تغییراتی دلیل به بودجه افزایش درخواست چنانچه 

 اخلاقی نیاز صورت در و علمی هایجنبه نظر از درخواست بودجه، داوری بر علاوه باشد، مطالعه اجرای روش

 . گیرد قرار بررسی مورد نیز

o شورای سپس و گروه شورای در ابتدا تکمیلی تحصیلات هاینامهپایان بودجه افزایش هایدرخواست 

 فناوری و اتتحقیق معاونت به تائید صورت در و شوندمی بررسی دانشکده پژوهشی یا تکمیلی تحصیلات

 تصویب 1338 سال از قبل که هایینامهپایان بودجه افزایش امکان است ذکر به لازم. گردندمی ارسال

 . ندارد وجود فناوری و تحقیقات معاونت توسط اندشده

o و شوندمی بررسی مرکز شورای توسط تحقیقاتی مراکز در مصوب هایطرح بودجه افزایش هایدرخواست 

 . است پذیرش قابل طرح تصویب سال در مرکز اختیار تفویض سقف تا حداکثر

o بت،ث حکمی، میرزاخانی، سینا، ابن) هاپروژهکلان بودجه افزایش هایدرخواست خصوص در گیریتصمیم 

 . پذیردمی صورت دانشگاه پژوهشی شورای توسط مربوطه شورای در کارشناسی از پس( رویش

o اب موافقت سال به مربوط) اصلی مجری پژوهانه از مازاد مبلغ طرح، بودجه افزایش با موافقت صورت در 

 بودجه متمم تامین برای همکاران و اصلی مجری پژوهانه تجمیع امکان. گرددمی کسر( بودجه افزایش

 . باشد شده تصویب پژوهانه تجمیع اساس بر طرح ابتدا از آنکه مگر ندارد وجود
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o ورایش توسط اصلی مجری پژوهانه سقف در و فوق ملاحظات گرفتن نظر در با طرح بودجه افزایش میزان 

 .گرددمی تعیین کننده تصویب

 برداری از آن بر نامه منجر به ایجاد یک محصول با ارزش بالقوه تجاری گردد، نحوه بهرهچنانچه اجرای پایان

 نامه خواهد بود. این شیوه 5اساس ضوابط مالکیت فکری مذکور در فصل 

 باشد. می 3پیوست های بالینی بر اساس ضوابط مندرج در ها در محیطنامهاجرای پایان 
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  مدیریت توسعه فناوری-5فصل 

 طرح های محصول محور -5-2
 یها رشته و مقاطع تمام در محور محصول یهانامهانیپا ای هاطرح یاجرا برای تواندمی پژوهانه درصد 111 تا

 علاوه. ردیگ رارق بیتصو مورد یاخلاق و یعلم نظر از دانشگاه ضوابط طبق طرح نکهیا بر منوط شود استفاده یلیتحص

 .باشد داشته مطابقت طرح یمجر یتخصص یها تیفعال نهیبازم ستیبا یم محور محصول طرح نهیزم آن بر

 ساخت اختراع، ثبت) آن برونداد و شودمی بررسی محور محصول هایطرح شورای در محور محصول هایطرح

 لقب مجری. گرفت خواهد قرار محور محصول شورای ناظر یداور مورد...(  و توانمندسازی افزار، نرم تولید تجهیزات،

 بتصوی محور محصول هایطرح یبررس شورای در آن اساس بر طرح و بینی پیش را برونداد این طرح، تصویب از

بروندادهای ذکر  از امتیاز یک حداقل کسب طرح،بودجه  ریال میلیون 11 هر ازایبه  طرح هیتسو جهتشود.   یم

 .است ضروری 2پیوست  2شده در جدول 

 گردد یم اعلام پروپوزال در و شده ینیب شیپ طرح یمجر توسط طرح یاحتمال یها دستاورد. 

 دهسنینو ایاول  سندهینو گاهیطرح  در جا یصورت استخراج مقاله از طرح محصول محور لازم است مجر در 
 . ردیمسئول قرار گ

 دانشگاه اریاخت در آن تیمالک از درصد  21 شود اختراع ثبت به منجر محور محصول طرح که یصورت در 
 .باشد کرده ذکر اختراع ثبت یگواه در را خود یدانشگاه آدرس ستیبا یم یمجر علاوه به. بود خواهد

 به...( و محصول نمونه فنی، دانش از اعم) محور محصول طرح از شده حاصل دستاورد که صورتی در 
حقوق دانشگاه  و داده اطلاع پژوهشی معاونت به را موارد است موظف مجری برسد، سازی تجاری و فروش

 را حفظ نماید.

 در متبوع، وزارت از شده ابلاغ پزشکی علوم های دانشگاه نوآوری و فکری مالکیت نامه آیین با مطابق 
 فروش به...( و محصول نمونه فنی، دانش از اعم) محور محصول طرح از شده حاصل دستاورد که صورتی

 یارزشگذار طبق تا داده اطلاع فناوری توسعه مدیریت به را موارد است موظف مجری برسد، سازی تجاری و
 .شود حفظ دانشگاه حقوق نوآوری، و فکری مالکیت کمیته در گرفته صورت

 به طرح، همکاران و مجریان به مربوط حقوق رعایت محور، محصول طرح از حاصل دستاوردهای کلیه در 
  ..باشد می اصلی مجری عهده

 

 یبه گروه آموزش یینامه دانشجو انیتواند به عنوان پا یمحصول محور م یطرح محصول محور مصوب شده در شورا

 ارائه شود.
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 طرح های ارتباط دانشگاه با صنعت -5-1

  برای طرح هایی که در قالب قرارداد های ارتباط با صنعت و از مجاری دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت فی ما بین

ین اعضو هیات علمی دانشگاه و صنعت منعقد شده است، امتیاز ویژه ای در کارنامه در نظر گرفته شده است. 

 دسته از طرح ها می توانند در قالب پایان نامه دانشجویی، پسادکترای صنعتی یا طرح آزاد به انجام برسند.

 حطر" قید با و آزاد های طرح بخش در پژوهشیار، سامانه در بایست می صنعت با ارتباط های طرح پروپوزال 

 ژوهشیپ معاونت سوی از متعاقب مکاتبات کلیه و گردد ثبت اصلی مجری توسط عنوان، در "صنعت با ارتباط

 .بود خواهد پذیر امکان آن از پس صنعتی های نهاد و ها سازمان با

 در نهات پذیرد انجام دانشگاه علمی هیات اعضای از نفر چند مشارکت با صنعت با ارتباط طرح صورتیکه در 

 ااعض از یک هر مشارکت سهم که شد خواهد محاسبه اعضا کلیه آتی های سال گرنت در آن محاسبه صورتی

 مستندات رد پژوهشیار طریق از باشد رسیده طرح در کننده مشارکت نفرات کلیه امضا به که جداگانه فایلی در

 .گردد بارگذاری طرح

 عاونتم مکاتبات تاریخ ملاک مجریان،/ مجری آتی سال گرنت در  صنعت با ارتباط های طرح امتیاز محاسبه در 

 .بود خواهد مالی امور با پژوهشی

 1ماده   1 از مبلغ کل قرارداد خواهد. بود. بر اساس تبصره %11ارتباط با صنعت دانشگاه   یطرحها یبالاسر 

ارتباط با  یاز طرحها یافتیدر یکل مبلغ بالاسر 22/12/33ارتباط دانشگاه با صنعت مورخ  ییدستورالعمل اجرا

شگاه سلامت دان یفن آور ریواحد و موافقت مد سیرئ ایز و مرک ایدانشکده  یمعاون پژوهش شنهادیصنعت با پ

 ی...  همان واحد سازمان ی و،آموزش، فرهنگ ساز یپژوهش زاتیتجه دیفناورانه شامل خر یتهایصرف فعال

 خواهد شد.  

 ل خدر صورتیکه نتایج طرح منعقد شده با صنعت، نیاز به صدور تاییدیه از طرف دانشگاه داشته باشد، ناظری از دا

یا خارج دانشگاه جهت حسن انجام طرح انتخاب خواهد شد. هزینه های نظارت بر انجام طرح از محل بالاسری 

 طرح پرداخت خواهد شد. 

تبصره: چنانچه از اعتبار طرح ارتباط با صنعت تجهیزی برای دانشکده یا مرکز تحقیقاتی خریداری 

ر گیرد. لازم به ذکر است تجهیز مذکور در بایست در لیست تجهیزات آزمایشگاه جامع قراشود، می

-دانشکده/ مرکز تحقیقات مستقر بوده و به متقاضیان خدمات آزمایشگاه جامع نیز سرویس دهی می

 نماید.

  پژوهشگر/ پسا دکترای صنعتی شرایطی است که در آن طرح پژوهشی به سفارش صنعت در قالب طرح پسا

دکترا یا طرح پژوهشی به انجام می رسد. برای انجام این گونه طرح ها قرارداد پژوهشی/ پسا دکترا ما بین عضو 

ون محترم پژوهشی خواهد محترم هیات علمی و پژوهشگر/دانش آموخته دکترا منعقد شده و به امضای معا

 رسید.  برونداد این طرح ها تابع نظر صنعت خواهد بود. 
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تبصره: گواهی پایان دوره منوط به ارائه گزارش مکتوب عملکرد توسط پژوهشگر پسادکترا و استاد 

سالانه و گزارش نهایی توسط ناظر تعیین شده توسط های پیشرفت بررسی گزارش  باشد.راهنما می

 .شودقیقات و فناوری دانشگاه انجام میمعاونت تح

 یعلم اتیه یمشارکت اعضا  ،یصنعت یواحدها و دانشگاه نیو ارتباطات ب یت علملاهدف  گسترش تعام با 

 یهایگسترش همکار صنعت، حوزه در یعلم ابتکارات و ینوآور شیافزا  ،کشور یت صنعتمعضلا رفع در دانشگاه

 یصنعت یازهایکه در رابطه با ن یینامه ها انیدرصد پا شیافزا  ،یصنعت یقراردادها قالب در صنعت و دانشگاه

ه توانند ب یدانشگاه م یعلم اتیه یاعضا انیدانشگاه یصنعت تجربه شیافزا  زین وشوند  یم فیکشور تعر

 نییدر صنعت حضور داشته باشند.  آ همانیروز در ماه با موافقت دانشکده مربوطه به صورت عضو م 2صورت 

 باشد یموجود م 1 وستیپدر صنعت در  همانیم یعلم اتیه عضو نامه

 تجارب لتباد ینشستها یبرگزار ، یآموزش یها گروه/ ها دانشکده و صنعت متقابل ییآشنا منظور به نیهمچن 

 یارتقا و جادیا جهت در کارگروه یاعضا یشیاند هم و ارائه سلامت، مرتبط یها حوزه در دانشکده و صنعت

 سطح در یصنعت مشترک یها پروژه یاجرا یبرا لازم یها یهماهنگ انجام دانشکده، و صنعت تعامل سطح

 یت در مواردصنع اتیو استفاده از تجرب صنعت مشکلات با رابطه در ییدانشجو یها نامه انیپا فیتعر دانشکده،

 در تصنع یکرس نامه نییآ صنعت یسو از دانشگاه ازین مورد یآموزش دوره و ،ینشست علم یمانند برگزار

 نهیزم شگده،دان یفناور کارگروه به لیدلا ارائه با مربوطه یآموزش گروه ندیفرا نیا در. است شده نییتب دانشگاه

 ه در گروه آموزشی مهیا می سازد.مربوط جلسات و ها برنامه در صنعت خبره کارشناسان حضور یبرا را لازم

 .استابل دستیابی ق 5 وستیپ درکرسی صنعت در دانشگاه نامه  نییآ

 مرکز نوآوری سلامت-5-3

 قابل بر سطح مبتنی آنها فعالیت فناورکه واحدهای از حمایت باهدف اصفهان پزشکی علوم دانشگاه نوآوری مرکز

در این  است، تاسیس شد. آفرینی ثروت و سازی تجاری های جنبه دارای و است نوآوری و فناوری دانش، از قبولی

 دانشگاه خارج متخصص افراد همراه به دانشجویان علمی دانشگاه و هیأت اعضای از متشکل های مرکز مجموعه

 داشتن مناسبی باشند پذیرش خواهند شد. به طور کلی شرایط پذیرش تیم  شامل  تناسب اجرایی برنامه دارای که

 واحد محوری ایده بودن فناوری و نوآوری بر دانشگاه، مبتنی تخصصی های زمینه از بایکی فناور واحد فعالیت زمینه

فعالیت، با دارا بودن مزیت  گسترش و رشد کاری، امکان تیم در فعالیت با مرتبط پژوهشی و علمی سابقه فناور، وجود

 بازارمی باشد.  بر متکی اقتصادی مناسب و برنامه اجرایی برنامه و اهداف استراتژی، رقابتی محصول / خدمت، داشتن

 این طرح  استقرار، ایده خود را به همراه معرفی کامل افراد تیم کاری به مرکز ارائه می دهد. متقاضی فناور واحد 

 می که شامل دو داور تخصصی و یک داور کسب و کار است ارجاع  دوران هیات به تخصصی ارزیابی برای

حضوری در شورای مرکز  و مصاحبه  شده ارائه های فرم و مستندات براساس را ارزیابی خود داوران تهیا . شود

 دهد. می انجام نوآوری
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تبصره: ایده مطرح شده می بایست قبل از ارائه به مرکز  تحقیقات مریوط به  امکان سنجی پیاده 
 تخصصی را پشت سر گذاشته باشد. –سازی از نظر فنی 

  پذیرش،  واحد فناور می تواند به مدت شش الی نه ماه از امکانات مرکز شامل محل استقرار، مشاوره در صورت

 های کسب و کار و تجاری سازی، مشاوره مالکیت فکری و حمایت مالی استفاده نماید.

 به تاس موظف فناور واحد برسد، مرکز به تشخیص انتفاعی ی نتیجه واحد فناور به محوری ایده که صورتی در 

  بپردازد آن سازی تجاری یا و فناوری فروش را از دانشگاه سهم ،دانشگاه یفناور یشورا توسط شده تعیین میزان

  واحد فناور می تواند جهت ثبت اختراع ایده محوری با استفاده از خدمات مشاوره ای دفتر مالکیت فکری دانشگاه

 درصد خواهد بود. 21تا  اقدام نماید و میزان سهم دانشگاه از اختراع ثبت شده

  تیم های موفق در این مرکز می توانند در قالب شرکت های ثبت شده به عضویت مرکز رشد دانشگاه درآمده و

 ادامه مسیر تجاری سازی را با حمایت مرکز رشد طی کنند.

 امت شامللازم به ذکراست اعضای هیات علمی دانشگاه می توانند از دستاورد طرح های های مرکز نوآوری سل

 مطابق بخش های مختلف کارنامه کسب امتیاز نمایند. ل و ....ثبت اختراع، فروش دانش فنی محصو

سایت مرکز در وبفرایندهای این فلوچارت آمده است. همچنین،  2پیوست نامه مرکز نوآوری سلامت در آئین

 قابل دستیابی است.   /https://tech.mui.ac.irمدیریت فناوری به نشانی 

 (FABLAB) ساخت آزمایشگاه 5-3-2

 هب هاایده تبدیل جهت لازم ساخت زیر ایجاد و ایده صاحبان از حمایت منظور به فناوری و تحقیقات معاونت

 امکان با آفرینش ساختمان محل در را  (FABLAB) ساخت آزمایشگاه جدید، اولیه هاینمونه و محصولات

 های مشاوره شده ایجاد ساخت زیر بر علاوه محل این در. است نموده ایجاد  محصولات از وسیعی طیف ساخت

  درسآ در لب فب خدمات و امکانات. گردد می ارائه دانشگاهیان برای یژه شرایط با نیز سازی تجاری و تولید

 .است شده معرفی https://research.mui.ac.ir/fablab   اینترنتی

 مرکز رشد و پارک علم و فناوری سلامت-5-0

 تجهیزات و دارویی رشد مرکز دو بر مشتمل اصفهان پزشکی علوم دانشگاه فناوری توسعه مراکز مجموعه

 :نمایند می خدمت ارائه فناوران از طیفی به یک هر که باشد می سلامت فناوری و علم پارک و پزشکی

 رشد مراکز -5-0-2

 کار به آغاز 1388 سال در بنا زیر مربع متر 1111 از بیش با اصفهان پزشکی علوم دانشگاه رشد مراکز مجموعه

 عمومی های کارگاه و ها آزمایشگاه و آزمایشگاهی فضاهای کارگاهی،  فضاهای کار، دفاتر بر مشتمل و کرده

 تمالکی و کار و کسب حوزه در ای مشاوره خدمات مالی، تسهیلات شامل حمایتی خدمات آن بر علاوه. باشد می

  .دباش می اقتصادی اهداف پیشبرد و خدمات ارائه راستای در موجود های نامه تفاهم از استفاده امکان و فکری

https://tech.mui.ac.ir/
https://research.mui.ac.ir/fablab
https://research.mui.ac.ir/fablab
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 تخصصی -فنی نظر از طرح امکانسنجی کاری، تیم محوری، ایده باید دانشگاه رشد مراکز در استقرار متقاضیان

 توسعه مراکز مجموعه) رشد مراکز در استقرار درخواست فرم طبق را اقتصادی ارزش به مربوط های بررسی و

 کمیته به و تکمیل را marakez-https://tech.mui.ac.ir/form آدرس  در موجود( سلامت فناوری

 .نمایند ارسال رشد مراکز پذیرش و جذب

 :سلامت فناوری و علم پارک  -5-0-1

  تشکیل محور دانش کارهای و کسب و فناوری توسعه کلی هدف با دنیا سراسر در فناوری و علم پارکهای

 رشد ریعتس عامل نهایت در شده، مضاعف دانش تولید و دانشگاهی تحقیقات های یافته انتقال باعث  و اند شده

  .شوند می ای منطقه و ملی سطح در اقتصادی

 گردش و بوده شده تجاری فناوری دارای باید متقاضی شرکت سلامت، وفناوری علم پارک در پذیرش جهت

  .باشد داشته قبول قابل مالی

 به مربوط مصوبات و توسعه چهارم برنامه 12 ماده مبنای بر سلامت فناوری و علم پارک  با مرتبط های حمایت

 :میباشد زیر شرح به آن

 رراتمق مشمول پارکها مستقردر فناوری واحدهای در کار روابط و انسانی نیروی اشتغال به مربوط امور 

 باشد. می آزاد مناطق در اشتغال

 مشارکتمیزان و چگونگی و پارک به آن از حاصل سود و خارجی سرمایه خروج و ورود و پذیرش 

 گذاری سرمایه حمایت و تشویق قانون مقررات براساس و منطبق ،پارک هر فعالیتهای در خارجیان

 .شد خواهد انجام آزاد مناطق مقررات اساس بر و خارجی

 مجوز دورصتاریخ از مذکور فعالیتهای به نسبت دارند، اشتغال فعالیت به پارک در که فناوری واحدهای 

 صنعتیتجاری آزاد مناطق اداره چگونگی قانون( 13) ماده موضوع معافیت از پارک مدیریت توسط

 .بود خواهند برخوردار 1322 مصوب

 عافم کشور معمول عوارض هرگونه پرداخت از نمایند، می فعالیت پارکها در که فناوری واحدهای کلیه 

 باشند می

 هب پارکها از و پارکها به کشور از خارج از ارزها انتقال و نقل المللی، بین مالی مبادلات خصوص در 

 هیأت مجوز با بانکی شبکه طریق از پارکها این در مستقر فناوری واحدهای توسط کشور از خارج

 و واردات به نسبت پارک مدیریت موافقت با توانند می فناوری واحدهای. است آزاد پارک هر امنای

 واردات اقدام و صادرات مقررات قانون و شده محول ماموریتهای چارچوب در وخدمات کالاها صادرات

 .باشند می معاف صدور و ورود عوارض هرگونه پرداخت از مذکور مبادلات.  نمایند

https://tech.mui.ac.ir/form-marakez
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 اینترنتی آدرس به مراجعه با باید دانشگاه وفناوری علم پارک در استقرار متقاضیان 

https://hitp.mui.ac.ir 

  ارکپ پذیرش و جذب کمیته به و تکمیل را  سلامت فناوری و علم پارک در استقرار درخواست فرم 

 . نمایند ارسال فناوری و علم

 *رارق اولویت در دانشگاهیان و علمی هیات اعضای رشد، مراکز در استقرار جهت متقاضیان پذیرش در 

 علمی هیات اعضای پژوهشی کارنامه در ها فعالیت این از حاصل های دستاورد کلیه و داشت خواهند

 .بود خواهد امتیاز دارای 1 پیوست در مندرججدول  با مطابق

 اینترنتی آدرس به مراجعه با باید دانشگاه وفناوری علم پارک در استقرار متقاضیان 

https://hitp.mui.ac.ir به و تکمیل را  سلامت فناوری و علم پارک در استقرار درخواست فرم 

 . نمایند ارسال فناوری و علم پارک پذیرش و جذب کمیته

 رارق اولویت در دانشگاهیان و علمی هیات اعضای رشد، مراکز در استقرار جهت متقاضیان پذیرش در 

 علمی هیات اعضای پژوهشی کارنامه در ها فعالیت این از حاصل های دستاورد کلیه و داشت خواهند

 .بود خواهد امتیاز دارای 1 پیوست در جدول مندرج با مطابق

 

 

 ثبت اختراع و مالکیت فکری-5-5

 به ترسیدس افزایش جهت حمایتی ساختاری ایجاد هدف با اصفهان، پزشکی علوم دانشگاه فکری مالکیت دفتر

 دستاوردهای سازی تجاری و فکری مالکیت حوزه در دانشگاه محققین آموزش علمی، و فنی دانش آخرین

 نعتیص مالکیت حقوق مزایای خصوص در آگاهی و دانش وارتقاء فناوری انتقال های فرصت شناسایی پژوهشی،

 .پردازد می خدمت ارائه به خاص طور به اختراعات حوزه و عام طور به

 متبوع رتوزا از پزشکی علوم های دانشگاه در نوآوری و فکری مالکیت مشی خط و ساختار نامه آیین ابلاغ پیرو 

 اطلاعات آوری جمع شامل دفتر این وظایف  دفتر، این ذیل نوآوری و فکری مالکیت کمیته تشکیل و 33سال در

 لکیتما آموزش نوآوری، و فکری مالکیت کمیته جلسات منظم تشکیل دانشگاه، در آمده پدید فکری ارایی

 دارایی از برداری بهره و پروانه کسب جهت در ها نامه موافقت و قراردادها بر نظارت حوزه، این داوران و فکری

 مایلیت پدیدآورندگان که فکری دارایی ثبت به اقدام و نهایی تصویب جهت فناوری شورای به ارجاع و فکری

 . باشد می باشند، نداشته آن به

 طرح از اصلح اختراع ثبت در دانشگاه سهم دانشگاه فکری مالکیت کمیته مصوبات و الذکر فوق نامه آیین طبق

 آدرس بایست می دانشگاه علمی هیات عضو و بود خواهد درصد 21 میزان به نامه پایان و تحقیقاتی های

 رمحو محصول طرح از شده حاصل دستاورد که صورتی در. نماید ذکر اختراع ثبت گواهی در را خود دانشگاهی

https://hitp.mui.ac.ir/
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 مدیریت به را موارد است موظف مجری برسد، سازی تجاری و فروش به...( و محصول نمونه فنی، دانش از اعم)

 ،نوآوری و فکری مالکیت کمیته در مورد هر در گرفته صورت ارزشگذاری طبق تا داده اطلاع فناوری توسعه

 گردد لحاظ دانشگاه حقوق

 کارگیری به قح پتنت، نقشه موضوعی، جستجوی شامل فکری مالکیت دفتر توسط ارائه قابل تسهیلات و خدمات

 پیشین، فنی دانش جستجوی پتنت، سنجی اعتبار پتنت، شناختی کتاب جستجوی آزادانه، صورت به اختراع

 .باشد می اختراع اظهارنامه ثبت مدارک و اسناد تنظیم و پتنت نقض

 املاک و اسناد ثبت سازمان)  معنوی مالکیت مرکز قوانین با مطابق اختراع ثبت گواهی اخذ و ادعا ثبت مراحل 

 ایتس وب در موجود فلوچارت بر منطبق دانشگاه در اختراع ثبت ادعای استعلام اجرایی فرآیند و بوده( کشور

 .باشد می فناوری توسعه مدیریت

/ کشور نویمع مالکیت مرکز سامانه در ادعا ثبت نیاز مورد مستندات تنظیم چگونگی آموزش و تسهیل منظور به

  مشاوره درخواست فرم توانند می دانشگاه محققین ،.....و فنی دانش فروش سازی، تجاری های مشاوره اخذ

 ارسال technology@mui.ac.ir ایمیل به و تکمیل را https://tech.mui.ac.ir/ipt در آدرس موجود

 .نمایند

  ژوهشی،پ های طرح اختتام کارنامه، امتیاز کسب در شده ثبت اختراعات از توانند می دانشگاه علمی هیات اعضای

 وچارتفل. نمایند استفاده مرتبه ارتقا در اختراع، علمی تاییدیه کسب با نیز و نوآوری مرکز و محور محصول

 نشانی به فناوری توسعه مدیریت سایت وب در علمی تاییدیه اخذ و اختراع ثبت مراحل فرایندی

https://tech.mui.ac.ir است شده آورده.  

https://tech.mui.ac.ir/ipt
https://tech.mui.ac.ir/
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  ویژه و فناورانه پژوهشی هایاعتبار -6فصل 

 

قط فلازم به ذکر است که هر عضو هیأت علمی به صورت همزمان اعتبارهای پژوهشی دانشگاه به شرح زیر می باشد. 

تواند داشته باشد مگر در شرایط خاص که باید به تصویب شورای پژوهشی پروژه مصوب یا در حال اجرا مییک کلان

 دانشگاه برسد. 

 ای ابن سیناهای بین رشتهاعتبار پژوهشی کلان پروژه -6-2

 هدف توسعه ظرفیت نیروی انسانی در حوزه پژوهش و فناوری با ابن سینا ای های بین رشتهاعتبار کلان پروژه

های تحقیقاتی متشکل از اعضای هیات علمی با سوابق درخشان به تیمدر راستای دستیابی به مرجعیت علمی 

 باشد.   می 2 وستیپدر نامه مندرج این اعتبار بر اساس آیین رائهضوابط اگردد. پژوهشی اعطا می

 ائه دهنده های پژوهشی اراصلی اعضای هیات علمی است. بنابراین، تیممازاد بر پژوهانه  اعتبار پژوهشی ابن سینا

، ده 1111سقف این اعتبار برای سال  توانند از پژوهانه خود در سقف تعیین شده نیز استفاده نمایند.طرح می

 میلیارد ریال است. 

  س یک بار در سال و بر اسا فراخوانشود. این سینا حداکثر پنج پروژه تصویب میفراخوان ابن، در 1111 در سال

 گردد. برگزار می 1جدول 

 تقویم برگزاری فراخوان اعتبار ابن سینا -1جدول 

 زمان فرایند 
  اردیبهشت  اعلام فراخوان

 تیر 31 هاپیش پروپوزالمهلت ارسال 

 مرداد  اهغربالگری اولیه توسط شورای ارزیابی طرحها و بررسی پیش پروپوزال

 مهر 31 هاپروپوزال مهلت ارسال

 ذر و دیآآبان،   هابررسی توسط شورای ارزیابی طرح، همتایان داوری

 بهمن 31 های اصلاح شده مهلت ارسال پروپوزال

 اسفند ارزیابی و انتخاب نهایی توسط شورای عالی

 1111فروردین  ارزیابی در کمیته اخلاق 
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 میرزاخانیپژوهشی مرحوم مریم اعتبار  -6-1

  گردد. سال سابقه اعطا می 5اعتبار پژوهشی میرزاخانی با هدف حمایت ویژه از اعضای هیات علمی با کمتر از

  باشد. می 8 وستیپ اهداف این اعتبار و شرایط برگزاری فراخوان بر اساس آیین نامه موجود در

  ه های پژوهشی ارائمازاد بر پژوهانه اصلی اعضای هیات علمی است. بنابراین، تیممیرزاخانی اعتبار پژوهشی

، 1111سقف این اعتبار برای سال  توانند از پژوهانه خود در سقف تعیین شده نیز استفاده نمایند.میدهنده طرح 

 میلیارد ریال است.سه 

 شود. تقویم فراخوان در سال های ارسال شده برای فراخوان میرزاخانی حداکثر ده پروژه انتخاب میاز بین طرح

  است.  5شرح جدول به  1111

 تقویم برگزاری فراخوان اعتبار میرزاخانی -5جدول   

 زمان فرایند 
 33اسفند  اعلام فراخوان

 اردیبهشت 31 هامهلت ارسال پیش پروپوزال

 خرداد اهها و غربالگری اولیه توسط شورای ارزیابی طرحبررسی پیش پروپوزال

 شهریور  31 هامهلت ارسال پروپوزال

  مهر و آبان هاارزیابی و انتخاب نهایی توسط شورای ارزیابی طرح، داوری همتایان

 آذر  ارزیابی در کمیته اخلاق

 

 دکتر حکمی اعتبار پژوهشی مرحوم  -6-3
 صرفا  ،تنامگذاری شده اس "دکتر مرتضی حکمی"این اعتبار که به افتخار بنیانگذار دانشکده پزشکی اصفهان

مجری اصلی باید عضو هیات علمی با سابقه کار در و گردد بالینی اعطا می تحقیقات متمرکز بر موضوعاتبه 

باشد و حداقل سه مقاله مرتبط با  3بیشتر از  Scopus H indexهای بالینی باشد. همچنین دارای عرصه

به عنوان نویسنده اول یا مسئول داشته باشد. حضور متخصصین  Scopusیا  ISIموضوع طرح و نمایه شده در 

 پذیر و دارای امتیاز مثبت است. های دیگر به عنوان همکار طرح امکاناز رشته

 باشد. می 3پیوست اس آیین نامه موجود در اهداف این اعتبار و شرایط برگزاری فراخوان بر اس  

  های پژوهشی ارائه دهنده طرح اعضای هیات علمی است. بنابراین، تیم مازاد بر پژوهانه حکمیاعتبار پژوهشی

، دو میلیارد 1111سقف این اعتبار برای سال  توانند از پژوهانه خود در سقف تعیین شده نیز استفاده نمایند.می

 ریال است. 

 شود. تقویم فراخوان در حداکثر ده پروژه انتخاب می ارسال شده برای فراخوان دکتر حکمیهای از بین طرح

 است.   2به شرح جدول  1111سال 
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  دکتر حکمیتقویم برگزاری فراخوان اعتبار  -2جدول 

 زمان فرایند 
 خرداد اعلام فراخوان

 شهریور 31 هامهلت ارسال پیش پروپوزال

 مهر اهها و غربالگری اولیه توسط شورای ارزیابی طرحبررسی پیش پروپوزال

  آذر 31 هامهلت ارسال پروپوزال

  دی و بهمن هاارزیابی و انتخاب نهایی توسط شورای ارزیابی طرح، داوری همتایان

 اسفند ارزیابی در کمیته اخلاق

 

 ها اعتبار ویژه ثبت بیماری -6-0
ای ههای معاونت تحقیقات و فناوری است و با توجه به ضرورت قابل اعتماد بودن دادهها از اولویتهای ثبت بیماریبرنامه

 های ثبت به درستی و بر اساس اصول علمی شکلچنانچه برنامهثبت شده، توسعه کیفی بر توسعه کمی اولویت دارد. 

های بسیار ارزشمندی برای اجرای تحقیقات کاربردی قلمداد توانند زیرساختنحو صحیحی استمرار یابند میگیرند و به 

 گردند. 

  گردد. طا میهای ثبت اعاندازی یا توسعه برنامههای تحقیقاتی برای راهها به تیمویژه ثبت بیماری یپژوهشاعتبار

د ریال در طی سه سال بر اساس گزارش پیشرفت فرایند و با این اعتبار مازاد بر پژوهانه و در سقف یک میلیار

 گردد. تائید ناظر به تیم ثبت پرداخت می

 های این اعتبار به شرح زیر است: معیارهای اصلی در بررسی درخواست 

o  ضرورت ثبت بیماری یا پیامد مورد نظر 

o ثبت راهبردی کمیتههای مختلف در حضور متخصصین توانمند از گرایش 

o  فرایندطراحی مناسب 

o هاارایه راهکارهای عملیاتی برای کنترل کیفی داده 

o رعایت اصول و مبانی اخلاق در تمامی مراحل نظام ثبت 

o تخمین صحیح و توجیه منابع مالی مورد نیاز 

o اندازی یا توسعه ثبت های لازم برای راهدسترسی به زیرساخت 

 اندازی ثبتپروپوزال راه"باید فقط در فرم  برای این اعتبار هادرخواست" (REG)  تنظیم و از طریق سامانه

صفحه مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات در وب پژوهشیار ارسال گردند. این فرم و راهنمای تکمیل آن در 

 قابل دستیابی است.  سایت معاونت تحقیقات و فناوری



35  

 

  زین و یدرمان یبهداشت مختلف یهابخش درقابل استخراج  ای موجود یهادادهبر  دانشگاه تیبه مالک توجهبا 

باید صرفاً پس از ارائه طرح به معاونت تحقیقات و فناوری و ثبت های پروژه یضوابط اخلاق در پژوهش، اجرا

 دریافت کد علمی و اخلاقی صورت پذیرد. 

 اید کشور بهای دیگر دانشگاههای ثبت با هر نهاد خارج دانشگاهی از جمله برای پروژههمکاری نامه انعقاد تفاهم

  با اطلاع قبلی و تائید کتبی معاونت تحقیقات و فناوری صورت پذیرد. 

 

 المللتوسعه روابط بینامیرکبیر ویژه اعتبار پژوهشی  -6-5

زاد بر پژوهانه و به صورت ماالمللی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان های علمی بینبه منظور توسعه همکاریاعتبار امیرکبیر 

 ردد. ارائه گ المللی سازی پژوهششورای بینشود. درخواست برای این اعتبار باید به به اعضای هیات علمی اعطا می

 :تعریف شده استهای زیر در چارچوباین اعتبار 

  )اشد ی داشته بمشترکی با یک همکار خارجطرح پژوهشی  در صورتی که یکی از اعضای هیات علمی دانشگاهالف

 مورد تصویب و حمایت مالی قرار گرفته معتبرنهاد علمی یک یا متبوع همکار خارجی دانشگاه  و این طرح از سوی

، در شرایطی که مشارکت عضو هیات علمی در پروژه قابل توجه باشد به صورتی که لازم باشد بخشی از مطالعه باشد

این اعتبار در شود. میلیون ریال از این پروژه حمایت می 111 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شود، تا سقفدر 

های تحقیقاتی و کمیته سازمانی اخلاق در پس از تصویب در شورای ارزیابی طرحقالب حمایت از طرح پژوهشی 

 طیدر پروژه، شرا نیاز طرف کیمشارکت هر  دیبا یدرخواست متقاض نای درگردد. های زیستی پرداخت میپژوهش

 بیتصو یمستندات طرح از جمله پروپوزال و گواه هیو کل دیرا ارائه نما ازیمورد ن یمال تیحما هیو توج یمعنو تیمالک

ت معاون ی سازی پژوهشالمللمرجع تصمیم گیری در مورد شرایط اعطای این اعتبار شورای بین. دیرا ارسال نما

اعتبار جهت توسعه پروژه علمی )خرید تجهیزات، نیروی انسانی و...( در نظر گرفته  این. تحقیقات و فناوری است

 شده است و هزینه سفر عضو هیات علمی و همکاران ایشان به کشور همکار خارجی باید از منبع دیگری تامین گردد.

  ز دانشمندان شاخص خارج کشور برای برگزاری رویدادهای علمی تواند برای دعوت امیامیرکبیر همچنین ب( اعتبار

 شرایط این حمایت به شرح زیر است: شود.  اعطامشترک در داخل دانشگاه 

  عضو هیات علمی میزبان و متقاضی این اعتبار باید از قبل ارتباطات علمی موثری با دانشمند

مدعو برقرار کرده باشد و مستندات نشان دهنده این همکاری مانند مقاله مشترک، طرح پژوهشی 

 مصوب مشترک و ... را ارائه نماید. 

  ای هسوابق تحقیقاتی پیوست اراید دانشمند مدعوعضو هیات علمی میزبان باید در حوزه تخصصی

 باشد و با لاین تحقیقاتی وی مرتبط باشد.  

 از افراد برجسته و معروف در رشته خود باشد و مطالعات شاخصی در آن حوزه  دانشمند مدعو باید

 تخصصی انجام داده باشد. 
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پذیرد. می صورتالمللی سازی پژوهش شورای بینشورای حمایت توسط  تشخیص موارد فوق و نیز تعیین سقف

ست اعضو هیات علمی متقاضی برگزاری رویداد بر عهده  مدیریت امور میزبانی و شایان ذکر است کههمچنین، 

ضور این اعتبار برای تسهیل حهمچنین،  این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت. و معاونت تحقیقات و فناوری در

شود و حمایت از سفرهای علمی اعضای هیات علمی به خارج کشور تابع یدانشمندان خارجی در دانشگاه اعطا م

 باشد. می 8فصل ذکر شده در شرایط 

 رویشاعتبار فناوری  -6-6
  با هدف حمایت ویژه از پژوهش های مساله محور و استفاده از دانش تولید شده در دانشگاه رویش اعتبار فناوری

گردد. اهداف این دانشگاه اعطا می در بنیان دانش شرکتهای توسعه جهت رفع نیاز های جامعه و فرهنگ سازی

  باشد. می 11پیوست اعتبار و شرایط برگزاری فراخوان بر اساس آیین نامه موجود در 

  شدخواهد  اعلامیک فراخوان   انهسال میلیارد ریال بوده و 5مبلغ این اعتبار تا سقف. 

  طرح هایی که اولویت های فناوری دانشگاه با توجه به نیاز های جامعه سلامت در فراخوان اعلام خواهد شد. به

 اعتبار فوق تعلق خواهد گرفت. % 21در راستای اولویت های اعلام شده پیشنهاد نشده باشند تا 

  پژوهانه اصلی اعضای هیات علمی است. بنابراین، اعضای تیم ارائه دهنده طرح مازاد بر رویش اعتبار فناوری

 توانند از پژوهانه خود در سقف تعیین شده نیز استفاده نمایند.می

  شرکت کنندگان در فراخوان در ابتدا فرم تکمیل شده پروپوزال اولیه را به همراه مدل کسب و کار مربوط به آن

یه ارسال خواهند نمود. پس از اعلام نتایج داوری اولیه، پذیرفته شدگان می بایست جهت داوری و غربالگری اول

 پروپوزال کامل و نهایی شده به همراه طرح کسب و کار مربوط به آن را تهیه و ارسال نمایند. 

 و طرح کسب و کار (business Model)های آموزشی نوشتن مدل کسب و کار تبصره: کارگاه

 (business Plan) برگزار خواهد شد. عاونت تحقیقات و فناوریاز طرف حوزه م 

 است.  2به شرح جدول  1111ویم فراخوان در سال تق  

 تقویم برگزاری فراخوان اعتبار رویش -2جدول                      

 زمان فرایند 
 خرداد ماه اعلام فراخوان 

 تیر 31 هامهلت ارسال پیش پروپوزال

 مرداد ماه ها و غربالگری اولیه پروپوزالبررسی پیش 

 مهرماه 31 کامل مهلت ارسال پروپوزال

 آبانماه داوری  پروپوزال نهایی

 آذر ماه ارزیابی و انتخاب نهایی 
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   پژوهشگرجذب  -7فصل 
 

وفیق در تهای دانشگاهی است و موفقیت این نهادها تا حد زیادی وابسته به ترین سرمایه در محیطنیروی انسانی، مهم

تامین نیروی انسانی برای واحدهای تحقیقاتی فعالیت آنان است. جذب نیروهای توانمند و ایجاد شرایط مناسب برای 

 پذیر است. های زیر امکاندانشگاه در قالب

 هدات()فراخوان پیمانی یا مشمول تع هیات علمی پژوهشی 

 1پژوهشگر پسادکترا  

 2دستیار پژوهش  

 یپژوهش یدکتراو  پژوهشگر پزشک یهادوره رانیفراگ 

عضو هیات علمی با نظارت (، PhDکه محققان بعد از کسب مدرک دکترای تخصصی ) استای دوره ،پسادکترامنظور از 

تحصیلی  مدرکپسادکترا یک دوره تحصیلی نیست و منجر به دریافت شوند. وارد یک پروژه پژوهشی میپذیرش دهنده 

ه بنابراین، عنوان پژوهشگر پسادکترا، بگردد. انجام طرح های تحقیقاتی مربوطه صادر میو و صرفاً گواهی دوره  شودنمی

گردد. ق مینمایند اطلاکه در چارچوبی خارج از عضویت هیات علمی فعالیت می PhDهمه پژوهشگران دارای مدرک 

تواند در قالب انجام تعهدات نیروی انسانی یا از طریق حمایت نهادهای خارج دانشگاه )مانند پذیرش این پژوهشگران می

 صندوق حمایت از پژوهشگران و بنیاد ملی نخبگان( یا اعتبارات پژوهشی عضو هیات علمی پذیرش دهنده صورت گیرد. 

-در فعالیت ایبا مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه منظور از دستیار پژوهش، فردی است که 

 کند. کمک می)مانند عضو هیات علمی( های تحقیقاتی به یک پژوهشگر مستقل 

 گردد.ضوابط مربوط به مسیرهای مختلف جذب نیرو تبیین میادامه، در 

 پژوهشگر در قالب انجام تعهدات یا یپژوهش یعلم اتیه عضو رشیپذ -7-2
گردد و در صورت تائید، نیازهای نیروی انسانی های مورد نیاز استعلام میای، تخصصاز مراکز تحقیقاتی به صورت دوره

توانند در فراخوان شرکت نمایند و پس از متقاضیان دارای مدرک دکترای تخصصی میشود. در قالب فراخوان اعلام می

دهی به سوابق علمی اخیر ایشان، ارزیابی داوطلب در مرکز تحقیقات مربوطه و انجام مصاحبه در معاونت بررسی و امتیاز

متیاز شود. افراد پذیرفته شده بسته به مجموع اگیری میتحقیقات و فناوری در مورد پذیرش یا عدم پذیرش ایشان تصمیم

نامه د. شیوهشونمشمول تعهدات پذیرفته میژوهشگر مستندات علمی و مصاحبه به صورت عضو هیات علمی پژوهشی یا پ

 قابل دستیابی است.  11پیوست در اجرایی این فرایند 

                                                           
1 Postdoctoral Researcher 
2 Research Assistant 
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 از محل منابع پژوهشی خارج یا داخل دانشگاهیپذیرش پژوهشگر پسادکترا  -7-1
اجد شرایط و تعهدات نیروی انسانی نیست و اعضای هیات علمیمحدود به مشمولین پژوهشگران پسادکترا  یریکارگ به

التحصیلان دارای مدرک دکترای تخصصی در قالب از توانمندی فارغ 21پیوست توانند بر اساس آیین نامه مندرج در می

  دهنده به شرح زیر است: . شرایط عضو هیات علمی پذیرش ه نمایندددوره پسادکترا استفا

  مرتبه دانشیاری باشد.حداقل در 

  نمایه شده در در موضوعی که پژوهشگر پسادکترا قرار است پذیرش شود، حداقل سه مقاله در مجلاتISI  یا

PubMed .صرفا مقالاتی مورد پذیرش خواهند بود که پیوستگی  به عنوان نویسنده اول یا مسئول داشته باشد

 حیطه فعالیت تعیین شده برای پژوهشگر باشند. موضوعی داشته باشند و در ارتباط با 

 .راهنمایی حداقل یک دانشجوی دکترای تخصصی یا سه دانشجوی کارشناسی ارشد را به اتمام رسانده باشد 

  .یک طرح تحقیقاتی مصوب یا در حال اجرا برای تعریف به عنوان پروژه اصلی پژوهشگر پسادکترا داشته باشد

 سطح علمی این پروژه باید با دوره پسادکترا متناسب باشد. 

 ای درخشان باشد و در امور پژوهشی فعال باشد. همچنین امکانات، استاد راهنما باید دارای سوابق علمی و حرفه

زات و منابع لازم برای اجرای پروژه تحقیقاتی در سطح پسادکترا را در اختیار داشته باشد و امکان پرداخت تجهی

الزحمه پژوهشی به پژوهشگر پسادکترا را داشته باشد. مرجع تشخیص این موارد شورای پژوهشی دانشگاه حق

 است. 

ی از لفتتواند از منابع مخدهنده است و مییرش پرداخت حق الزحمه پژوهشگر پسادکترا بر عهده عضو هیات علمی پذ

 جمله موارد زیر تامین شود: 

گیری به کار حداکثر ده درخواست، حمایت از پژوهشگران  و صندوق  بین دانشگاه منعقد شدهنامه الف( بر اساس تفاهم

جزئیات  د.گیرنقرار می پژوهشگر پسادکترا به صورت مشترک توسط دانشگاه )یک سوم( و صندوق )دو سوم( مورد حمایت

 سایت مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات قابل دستیابی است. در وب "پسادکترا"بخش این فرایند در 

ه تبرتر جهان در قالب پژوهشگر پسادکترا بس هایدانشگاه التحصیلان ایرانی ازبرای جذب فارغبنیاد ملی نخبگان  ب( 

سایت مدیریت توسعه و ارزیابی در وب "پسادکترا". راهنمای نحوه استفاده از این حمایت در بخش ای داردحمایتی ویژه

به اعضای هیات علمی دانشگاه که بتوانند از حمایت بنیاد ملی نخبگان برای جذب پسادکترا تحقیقات قابل دستیابی است. 

نامه طرح در قالب تفاهماین پژوهانه شود. اعطا می زادپژوهانه ما ،ریال به صورت تشویقی میلیوندویست استفاده نمایند، 

ه شود و برونداد مورد انتظار طبق شرایط ذکر شدهای قبلی به عضو هیات علمی پرداخت مینامهتحقیقاتی یا متمم تفاهم

 باشد. می (2یوست پهای تحقیقاتی )برای برونداد طرح

الزحمه پژوهشگر پسادکترا را از سایر منابع و از جمله وجوه حمایتی دریافت شده برای تواند حقهیأت علمی میعضو ج( 

ط رعایت کلیه شرای در این حالت نیز های تحقیقاتی از منابع داخل یا خارج دانشگاه پرداخت نماید. بدیهی استطرح

لزحمه ایان ذکر است عضو هیأت علمی ملزم به پرداخت حقشاالذکر برای پذیرش پژوهشگر پسادکترا ضروری است. فوق
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عضو نین، همچپسادکترا به مبلغی معادل حقوق مبنای استادیار پایه یک به صورت ماهانه به پژهشگر پسادکترا است. 

  باشد.میدر به کارگیری نیرو  قانونیکلیه ضوابط ملزم به رعایت  به عنوان کارفرما هیات علمی

 

 معاونت تحقیقات و فناوریبا حمایت  دستیار پژوهشپذیرش  -7-3
 الزحمه پژوهشگر دستیار پژوهش بر عهده عضو هیات علمی پذیرش دهنده است. با این حال، به تامین حق

اعتبار پژوهشی از طرف معاونت تحقیقات و  31حداکثر  1111این دوره، در سال منظور توسعه و حمایت از 

الزحمه برای تامین یا تکمیل حق ریال و 312.111.111گردد. مبلغ هر اعتبار فناوری دانشگاه اعطا می

شود  ار پژوهش صرفالزحمه دستیتواند برای حقباشد. این اعتبار صرفا میدستیار پژوهش در یک سال می

 شوند.  نیتام گریاز منابع د دیطرح با یاجرا یهاو سایر هزینه

 های امهننامه طرح تحقیقاتی یا متمم تفاهمدر قالب تفاهم مبلغ حمایت. این اعتبار مازاد بر پژوهانه است

شود و برونداد مورد انتظار طبق شرایط ذکر شده برای برونداد قبلی به عضو هیات علمی پرداخت می

 باشد. می (3)فصل های تحقیقاتی طرح

 ا در داخل یای یک طرح تحقیقاتی مصوب )دارای کد تصویب علمی( درخواست این اعتبار باید برای اجر

 خارج دانشگاه باشد. 

  جامانشورای پژوهشی دانشگاه  به نمایندگی ازکارگروهی توسط  برای این حمایت هادرخواستبررسی 

 شورا انجام خواهد شد. این گیری نهایی توسط شود و تصمیممی

  ،دستیار پژوهش و نیز اطلاعات طرح تحقیقاتی مصوب را همراه با اعضای هیات علمی سوابق علمی خود

 های زیر در اعطای حمایت جذب دستیار پژوهشی حائز اهمیت است: شاخصنمایند. درخواست ارائه می

o  رتباط مستندات دال بر ا) با موضوع طرح تحقیقاتیعضو هیات علمی متقاضی ارتباط سوابق علمی

چون عناوین مقالات منتشر شده قبلی در قالب فرم لاین تحقیقاتی همهای علمی توانمندیطرح با 

  (گرددمیارائه و نفشه پژوهشی 

o های همچون نوآوری، ضرورت و تاثیرگذاریکیفیت طرح تحقیقاتی بر اساس شاخص 

o های آموزشی گذرانده )سوابق تحصیلی، مقالات منتشر شده، دورههای دستیار پژوهش توانمندی

 های پژوهشی(ها، سطح زبان انگلیسی، مهارتشده، توصیه نامه

o ی های پایه که به دانشجویان تحصیلات تکمیلی دسترساعضای هیات علمی بالینی نسبت به گروه

 دارند دارای اولویت هستند. 
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 گونه رابطه استخدامی با دستیاران پژوهش ندارد و تعهد یا مسئولیتی برای استخدام در آینده دانشگاه هیچ

موظف است در استفاده از خدمات دستیار پژوهش به عنوان کارفرما عضو هیات علمی هد داشت. نیز نخوا

  ضوابط قانونی را رعایت نماید. لیه ک

 

 ی االتحصیلان دوره دکترای حرفهپذیرش دستیار پژوهش در قالب طرح نیروی انسانی فارغ -7-0
 ادیو بن یجمهور استیر یفناور و یبر اساس توافق به عمل آمده با معاونت علم متبوعوزارت  یو فناور قاتیمعاونت تحق

ا با عنوان رای پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی مقاطع دکترای حرفه لانیالتحصاز فارغ یتعداد انهینخبگان سال یمل

ود را به خ راپزشکانیکان و پتا خدمات مربوط به قانون خدمت پزش دینمامیجذب  یقاتیدر مراکز تحق «پژوهش اریدست»

  کنند. یمراکز سپر نیعنوان محقق در ا

د واج لانیالتحصفارغمراکز تحقیقاتی این دانشگاه قبلا در صورت درخواست رئیس مرکز در این برنامه ثبت شده اند و 

در  "دستیار پژوهش"بخش را اعلام نمایند. جزئیات این فرایند در انجام طرح در این مراکز  درخواستتوانند شرایط می

 سایت مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات ذکر شده است. وب

 انجام خدمت وظیفه عمومی در مراکز تحقیقاتی پذیرش دستیار پژوهش در قالب  -7-5
لوم پزشکی عنامه منعقد شده بین دانشگاه ها و بر اساس تفاهمالتحصیلان دانشگاهبه منظور استفاده بهینه از توانمندی فارغ

توانند این دوره را در قالب دستیار پژوهش در اصفهان و دانشگاه عالی دفاع ملی، مشمولین خدمت وظیفه عمومی می

ه است. بیان شد https://research.mui.ac.ir/RA  آدرسمراکز تحقیقاتی دانشگاه بگذرانند. شرح فرایند اداری در 

های تعریف شده از طرف بنیاد ملی نخبگان، به به اختصار، متقاضیان در صورت دارا بودن حداقل امتیاز بر اساس شاخص

نمایند تا موافقت این دانشگاه به دانشگاه عالی دفاع ملی اعلام گردد و پس معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه مراجعه می

شوند. شایان ذکر است، انجام دوره خدمت به عنوان پژوهشگر به دانشگاه معرفی میاز تائید و طی مراحل اداری جهت 

آن دسته از مشمولین خدمت وظیفه عمومی است که بر اساس ارزیابی و اعلام  یریکارگاختصاص به نحوه به این برنامه

 شود.مریه را شامل نمیاند و سایر موارد ازجمله کسر خدمت یا اشده شناخته فهیبنیاد ملی نخبگان، نخبه وظ

 دکترای پژوهشی  وپزشک پژوهشگر  هایپذیرش فراگیران دوره -7-6
معاونت واگذار  آنآمده با معاونت محترم آموزشی، کلیه امور مروبط به این دو دوره به  اساس توافقات قبلی به عملبر 

 شتر از طریق مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه قابل دسترسی است. شده است. اطلاعات بی

 

 

 

  

https://research.mui.ac.ir/RA
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 سفرهای علمی -8فصل 
 

آشنایی با به منظور ر است. پایداعلمی توسعه  ناپذیر برایضرورتی اجتناب المللی بین علمی هایهمکاری گسترش

 هایدر چارچوب، پژوهشگران سایر کشورهابا آخرین دستاوردهای علمی، حضور در مجامع علمی و توسعه تعاملات 

 شود: اعضای هیات علمی حمایت می مرزیبرون زیر از سفرهای علمی

o ماه تا یک سال سههای دورههای مطالعاتی: فرصت  

o تواند در صورت استفاده از گری می)طول دوره مشاهده ماه دوتا  یکگری: مشاهده هایدوره

 حداکثر تا سه ماه افزایش یابد(مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق 

o  کمتر از یک ماه)همایش، کارگاه، بازدیدهای علمی(: سفرهای کوتاه  

 باشد: به صورت زیر می خارجی سفرهای علمیحمایت مالی از  حداکثر 

o میلیون ریال  و پنجاه های مطالعاتی: سیصدفرصت 

o میلیون ریالو پنجاه گری: دویست های مشاهدهدوره 

o میلیون ریال  دویست وتاه:سفرهای ک 

ا کارنامه( ب)و فناوری  پژوهشیعملکرد میزان حمایت مالی از هر عضو هیات علمی تابعی از آخرین امتیاز 

امتیاز کارنامه عضو هیات علمی )نسبت  آخریندهک است. به این صورت که  1 پیوستشرایط مذکور در 

 شود: مالی ضرب میسقف حمایت تقسیم و در  ده بربه امتیاز کل اعضای هیات علمی دانشگاه( 

 کمک هزینه سفرسقف حمایت مالی =  × (امتیاز کارنامه دهک/  11)

اول خدمت تبصره: برای اعضای هیات علمی که در زمان ارائه درخواست برای این حمایت در سه سال 

خود به عنوان هیات علمی هستند، محاسبات بر مبنای دهک دهم امتیاز کارنامه )بالاترین دهک( انجام 

   شود. می

مک های سفر علمی کمتر از مبلغ کدر صورتی که هزینه بلیت رفت و برگشت، اقامت و سایر هزینهتبصره: 

 گیرد.  ده حمایت صورت میهای انجام شهزینه تعیین شده باشد، حداکثر در سقف هزینه

  ریاست از طریق  بایستمیگری و سفرهای کوتاه های مشاهدهبرای دورهدرخواست اعضای هیات علمی

است درخوگردد. حقیقات و فناوری دانشگاه ارسال دانشکده یا پژوهشکده به معاونت تیا معاون پژوهشی 

، انشگاهدمعاونت آموزشی  توسط بایستمی ،پژوهشکدهدانشکده یا  پس از تائید های مطالعاتیبرای فرصت

 الملل نیز تائید گردد. معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و مدیریت امور بین

 یالمللنیب شورای تسایوبهای مندرج در فرایند اجرایی حمایت از سفرهای علمی بر اساس فلوچارت 

 باشد. می /https://intres.mui.ac.irبه آدرس  پژوهش سازی

 حکم  نیمندرج در آخر یایحقوق و مزا هیکل های مطالعاتی،فرصتدر مدت  یعلم اتیه یبه اعضا

 امیا نیدر ا یاز مطب و تمام وقت تیو محروم تیریگردد و پرداخت فوق العاده مد یپرداخت م ینیکارگز

  باشد. یمقدور نم

https://intres.mui.ac.ir/
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  دستورالعمل نحوه تشویق اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در توسعه روابط "بر اساس

پیوست شماره چهار مصوبات پنجاه و چهارمین جلسه شورای ) "المللیها و موسسات بینعلمی با دانشگاه

رک، مانند گرنت مشت یقابل توجه یالملل نیب تیکه فعال یعلم اتیه یبه اعضا( 21/12/38دانشگاه مورخ 

جزییات اجرایی این  اهدا خواهد شد.کوتاه مدت و خارج از سقف  یآموزش تیاستاد مدعو و... دارند مامور

لمللی اشورای بین تسایوب )قابل دستیابی درموضوع مطابق بر شیوه نامه اجرایی دستورالعمل مذکور 

 خواهد بود. ( /https://intres.mui.ac.irپژوهش به آدرس سازی 

 دستاوردهای سفر را به صورت سخنرانی، کارگاه، دوره آموزشی یا هر قالب  عضو هیات علمی لازم است

ژوهشکده در سطح دانشکده، پ کندتعیین می معاونت تحقیقات و فناوری المللی سازیشورای بیندیگری که 

موجود  ایهدر قالب فرمآن را  نتایجگزارش مکتوبی از سفر و  و علاوه بر این شتراک بگذاردایا دانشگاه به 

. رار دهدق این مدیریت در اختیار یو فناور قاتیمعاونت تحق المللنیتوسعه روابط ب تیریمد تسایوبدر 

ررسی باین معاونت ارسال نماید. های اقامت، بیمه و ... ( را به هزینههمچنین مستندات هزینه )لاشه بلیت، 

نت المللی سازی معاوهزینه قابل پرداخت توسط شورای بینگیری در مورد کمکگزارش ارسالی و تصمیم

 پذیرد. تحقیقات و فناوری صورت می

 هر  یبه  ازا ییایتمام وقت جغراف یعلم اتیه یاعضا یبرا یمطالعات یفرصت ها لاتیاستفاده از تسه

 یه ازاب)یا نیمه وقت( تمام وقت  یعلم اتیه یاعضا یبار و برا کیمتناوب(  ای وستهیچهار سال خدمت )پ

 . است ریبار امکان پذ کیهر شش سال خدمت 

 ییایتمام وقت جغراف یعلم اتیه یاعضا یبراو سفرهای کوتاه  گریهای مشاهدهدوره لاتیاستفاده از تسه 

ه )یا نیمتمام وقت  یعلم اتیه یاعضا یبار و برا کیمتناوب(  ای وستهیسال خدمت )پ یکهر  یبه ازا

 . است ریبار امکان پذ کیسال خدمت  دوهر  یبه ازاوقت( 

 ای برای دانشگاه گردد در صورت تصویب شورای در موارد خاصی که سفر علمی منجر به ایجاد ظرفیت ویژه

واند افزایش تپرداخت آن میتواتر  و کمک هزینهمبلغ دانشگاه ونت تحقیقات و فناوری المللی سازی معابین

  یابد و شیوه پرداخت تغییر کند. 

  ود. شمبلغ دریافتی بابت حمایت از سفر علمی از پژوهانه کسر نمیکمک هزینه سفر مازاد بر پژوهانه است و 

 شود.از سفرهای علمی کارکنان غیر هیات علمی حمایت نمی 

 گری داخل کشور مطابق ضوابط برای اعضا هیات علمی امکان استفاده از فرصت مطالعاتی و دوره مشاهده

وجود دارد ولی تصمیم گیری درخصوص نحوه  /https://intres.mui.ac.ir تسایوبمندرج در 

باشد و معاونت تحقیقات و ها میها/پژوهشکدهده دانشکدهحمایت از شرکت در کنگره های داخلی بر عه

 ای ندارد.فناوری دانشگاه در این خصوص مداخله

 شودیم تیحما 3فصل ذکر شده در  طیدکترا با شرا انیخارج کشور دانشجو یعلم یسفرها از.  

https://intres.mui.ac.ir/
https://intres.mui.ac.ir/
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 های دانشجویانحمایت از پژوهش -9فصل 

 ییدانشجو قاتیتحق تهیکم -9-2
  نامه پیش بینی شده و بر33های سال اساس فعالیت بر ،کمیته تحقیقات دانشجویی1111جهت فعالیتهای سال

 21حداقل  تخصیص داده خواهد شد.تحقیقات و فناوری دانشگاه  توسط معاوناعتبار مشخصی ، 1111 سال 

ی دسازامور توانمنهای تحقیقاتی گردد و بقیه آن برای سایر حمایت از اجرای طرحدرصد از این اعتبار باید صرف 

 های جاری مصرف گردد. و هزینههای آموزشی دانشجویان نظیر برگزاری دوره

  بر اساس گزارش عملکرد سالانه هر واحد و میزان دستیابی آن به دانشگاه سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 جهت تصویب به شورای مرکزی کمیته پیشنهادی و جاری هر واحد را اهداف از پیش تعیین شده، بودجه تحقیقات

 . نمایدمی

  شود که در سال قبل اعطا می واحدهاییبه  بودجه جاری یا پژوهشی مازادمیلیون ریال به عنوان  صدسالانه

یجاد ابین دانشجویان واحدهای مختلف کمیته همکاری ای و بیشترین ظرفیت برای توسعه تعاملات بین رشته

کنند. تصمیم گیری در مورد انتخاب واحد یا واحدهای فعال در این زمینه توسط شورای مرکزی کمیته انجام 

 شود. از پاداش توسط همین شورا مشخص می کدامسهم هر  واحد کیاز  شیبدر صورت انتحاب شود. می

 دید سرپرست کمیته تحقیقات گردد تا بر اساس صلاحبودجه جاری هر واحد به دانشکده مربوطه پرداخت می

 های جاری استفاده شود.  دانشکده جهت تامین هزینه

 ر بودجه پژوهشی تعیین شده برای ه محدودهتواند در می دانشگاه تحقیقات دانشجویی شورای پژوهشی کمیته

 کهدر صورتی نماید. و تصویب دانشجویان آن دانشکده را بررسی محور و محصول های پژوهشی واحد، طرح

تواند برای تصویب طرح سایر واحدها بخشی از بودجه پژوهشی یک واحد مصرف نشود به صلاحدید شورا می

فرایند به مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات و کمیته اخلاق  های تصویب شده جهت ادامهطرحاستفاده شود. 

 گردند.دانشگاه ارسال می

 شگاه کند که یکی از دانشجویان دانهایی را تصویب میطرحتحقیقات دانشجویی صرفا  شورای پژوهشی کمیته

ز ها الزاما باید یکی ا. در تمام طرحبه همراه استاد راهنما پژوهشگران اصلی طرح باشندعلوم پزشکی اصفهان 

 جهت راهنمایی و هدایت طرح حضور داشته باشد.  استاد راهنمایات علمی به عنوان اعضای ه

o ه با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ک کارکناندانشجویی دانشکده توانبخشی،  هایتبصره: در مورد طرح

ر غی کارکناننویسنده اول یا مسئول داشته باشند یا  در جایگاه Scopusنمایه شده در مقاله  پنجحداقل 

ا راهنمایی پروژه ر ،توانند به جای عضو هیات علمیهیات علمی دانشکده با مدرک دکترای تخصصی می

 بر عهده بگیرند. 

 یست. های دانشجویی ضروری نتعیین لاین تحقیقاتی و ارائه فرم لاین تحقیقاتی به همراه پروپوزال برای طرح 
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 ق از طری های تحقیقاتی دانشجویی باید صرفاًطرحو تصویب داوری  ،ارسال هایها، فرایندهمانند سایر طرح

  سامانه پژوهشیار انجام شود.

 ور های پژوهشی و محصول محبرای طرح دانشگاه تحقیقات دانشجویی شورای پژوهشی کمیتهاختیار  تفویض

 21تا  11های محصول محور با بودجه طرح باشد.میلیون ریال به ازای هر طرح می 21و  21به ترتیب تا سقف 

 دانشگاه نیز برسند.  محورهای محصولمیلیون ریال باید به تصویب شورای طرح

 درصد 31 و تصویب از پس درصد 21 صورت به فرض پیش صورت به دانشجویان تحقیقاتی هایطرح بودجه 

 دتائی و راهنما استاد و مجری درخواست با خاص موارد در. گرددمی پرداخت برونداد و نهایی گزارش ارائه از پس

 جهت چنینهم. یابد افزایش تواندمی پرداختپیش دانشگاه، و دانشکده دانشجویی تحقیقات کمیته سرپرست

 درصد 111 صورت به تواندمی بودجه وی درخواست به دانشجو، التحصیلیفارغ و حساب تسویه فرایند در تسهیل

 . گردد پرداخت طرح اختتام از پس

 ساب داشته نیاز به تسویه حالتحصیلی چنانچه دانشجویی طرح پژوهشی اختتام نیافته داشته باشد و برای فارغ

ای بابت طرح دریافت نکرده باشد، در صورت تائید استاد راهنمای طرح با انصراف موقت وی از باشد و بودجه

شود که در صورت اجرای طرح و ارائه التحصیلی فرصت داده میشود و تا شش ماه پس از فارغطرح موافقت می

یافت نماید. پس از این زمان در صورت عدم دریافت گزارش نهایی، دررا بودجه طرح  ،گزارش نهایی و برونداد

 شود.میو کد تصویب آن لغو طرح مختومه 

 پرداخت رحط بودجه از یبخش ای تمام و باشد داشته افتهین اختتام طرح دانشجو لیچنانچه در زمان فراغت از تحص 

نما استاد راه یکتب تعهد به مشروط خاص، طیشرا در. دینما عودت را شده افتیدر مبالغ است لازم باشد، شده

شود.  یم قتمواف لیتحص از فراغت منظور به دانشجو حساب هیتسو با کسال،یبر انتشار مقاله تا حداکثر  یمبن

. است ریامکانپذ شده منتشر مقاله و دانش ترجمان فرم ،یینها گزارش ارائه از پس طرح بودجه ماندهیپرداخت باق

 ده،ش نییتع زمان در دانش ترجمان فرم و یینها گزارش ارائه و مقاله انتشار عدم صورت در است، ذکر به لازم

 .باشدیمتعهد به عودت بودجه پرداخت شده طرح م راهنما استاد

 ماید،ن ارائه را طرح از منتج مقاله پذیرش نامه التحصیلیفارغ منظور به حسابتسویه زمان در دانشجو چنانچه 

 بودجه باقیمانده غمبل میتواند دانشجو یکسال، حداکثر تا مقاله انتشار بر مبنی راهنما استاد کتبی تایید صورت در

  .گردد اعلام طرح اختتام شده، چاپ مقاله ارائه از بعد و تسویه کامل صورت به طرح و نماید دریافت را طرح

 یعلم مقاله کی حداقل ارائه با ال،یر ونیلیم ده از کمتر بودجه با ییدانشجو یپژوهش یطرحها مورد در-

 استاد صیتشخ به یلیدلا به که یصورت در و گرددیم اعلام طرح حساب هیتسو یجیترو-یعلم ای یپژوهش

 همراه هب کنگره در یسخنران ای پوستر صورت به مقاله کی ارائه نباشد، ریپذامکان مقاله رشیپذ ارائه راهنما،

 .شود رفتهیذپ نیگزیجا برونداد بعنوان تواندیم باشد، دهیرس راهنما استاد دییتا به که مقاله متن از نسخه کی
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 های پژوهشی دانشجویی با بودجه بالاتر از ده میلیون ریال، ارائه حداقل یک مقاله نمایه شده در در مورد طرح

ISI  یاScopus  یاPubMed  .به عنوان برونداد جهت اختتام طرح الزامی است 

  ذکر صحیح آدرس سازمانی کمیته تحقیقات دانشجویی برای نویسنده های پژوهشی، طرحدر مورد بروندادهای

  :الزامی است ات انگلیسی و فارسی به صورت زیرمقالدر اول یا نویسنده مسئول 

Student Research Committee, … , Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 

    ، اصفهان، ایران...، دانشگاه علوم پزشکی اصفهانکمیته تحقیقات دانشجویی 

 ذکر شود(در محل نقطه چین تواند مینام دانشکده صورت تمایل در )

توانند جهت تسویه طرح مورد پذیرش ها آدرس سازمانی به صورت دقیق ذکر نشده باشد نمیمقالاتی که در آن

دریافت اعتبار از کمیته  (Acknowledgement)و تشکر  ریدر بخش تقد همچنین لازم استقرار گیرند. 

 گردد. ذکر)و نه شماره پیگیری( تحقیقات دانشجویی و کد تصویب علمی 

 ر همکا ای یاضافه کردن مجر ایحذف  هر گونه درخواست مجری اصلی برای تغییر در پروپوزال مصوب مانند

فا صرمجری از طرح  موقت ای یراف قطعدرخواست انصنیز  واهداف، عنوان  رییحجم نمونه، تغ رییبه طرح، تغ

  پس از تائید استاد راهنمای طرح و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مربوطه قابل بررسی است.

 باشد.پذیر نمیهای دانشجویی امکانتغییر مجری اصلی در مورد طرح 

  رعایت اصول اخلاقی، تائیدیه استاد راهنمای طرح در مورد ارائه  ،بروندادمقاله طرح و  انیگزارش پادر مورد

 الزامی است.  دستیابی به اهداف طرح و محتواعلمی صحت 

 یک طرح تحقیقاتی به عنوان مجری داشته باشد. تصویب طرح دوم صرفا در  تواند در هر زمانهر دانشجو می
 21پذیر است که استاد راهنما و سرپرست کمیته تحقیقات دانشکده مربوطه پیشرفت حداقل شرایطی امکان

 درصد از پروژه اول را تائید کنند. 
 های بودجه بندی طرح )پرسنلی، های دانشجویی برای هر یک از قسمتاختصاص تمام یا بخشی از بودجه طرح

نی هزینه پرسنلی، حق الزحمه به ازای هر ساعت فعالیت مواد مصرفی، تجهیزات، ...( بلامانع است. برای پیش بی

 خواهد بود.  های تحقیقاتی()طرح 3فصل بر اساس جدول مندرج در 

 دانشجویی  های تحقیقاتینامه باشند. اما طرحتوانند بخشی از یک پروژه پایانهای تحقیقاتی دانشجویی نمیطرح

با رعایت تمامی ضوابط آموزشی به عنوان پایان نامه دانشجوی مجری اصلی استفاده شوند. توانند مصوب می

، تصویب قبلی به عنوان طرح پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی نامهبدیهی است هنگام ارائه به عنوان پایان

ن دانشجو بعنوا کیاز  شیطرح ب کیچنانچه در بایست به گروه آموزشی و دانشکده مربوطه اعلام گردد. می

 یم یطرح پژوهش یاستاد راهنما یکتب یاز آنها بر اساس معرف یکیحضور دارند تنها  یهمکار اصل ای یمجر

  .استاد راهنما باشد دیبا زینامه ن انیطرح در پا یاستاد راهنما نی. همچندیامکان استفاده نما نیتواند از ا

  های علمی داخل مجامع علمی، در صورت پذیرش مقاله در کنگرهبه منظور حمایت دانشجویان جهت حضور در

هزینه  جهت کمک صد هزار ریالندو میلیون و دو میلیون پاکشور به صورت پوستر یا ارائه شفاهی به ترتیب 
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دانشجوی متقاضی آدرس سازمانی گردد مشروط بر آنکه پرداخت می یان دانشگاهشرکت در کنگره به دانشجو

شود ت میپرداخ یک دانشجوبرای هر مقاله کمک هزینه فقط به . را ذکر کرده باشددانشجویی کمیته تحقیقات 

ردند گهایی که در شهر اصفهان برگزار میدر مورد کنگره. ترتیب اسامی نویسندگان استو اولویت بر اساس 

رفا از صباید  شرکت در کنگرههزینه درخواست کمکشود. صرفا هزینه ثبت نام تا سقف مذکور پرداخت می

 ارسال گردد.  دانشجویی سایت کمیته تحقیقاتطریق 

  کمک هزینه شرکت در کنگره یک بار در سال به هر دانشجو قابل پرداخت است. در موارد خاصی که شرکت

شود یا دانشجو از نظر پژوهشی یا مشارکت دانشجو در گنگره باعث ایجاد یک ظرفیت ویژه در دانشگاه می

واند تفرایندهای کمیته تحقیقات عملکرد بارزی داشته باشد، تواتر و سقف پرداخت این کمک هزینه میاجرایی در 

 با نظر سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه افزایش یابد. 

 و ضرورت آماده  3های نسل های دانشگاهبنیان به عنوان یکی از رسالتبا توجه به اهمیت توسعه فناوری دانش

که مجری  فناورانههای های دانشجویان، از طرحنشجویان برای ورود به این عرصه، کمیته پژوهشکردن دا

 یدانشجوی های محصول محورها باید در قالب فرم طرحنماید. ارائه این طرحها دانشجو باشد حمایت میاصلی آن

 صورت پذیرد. و از طریق سامانه پژوهشیار 

 قات قیبنیان برگزار شده توسط کمیته تحوزشی مقدماتی فناوری دانشارائه گواهی شرکت در یک دوره آم

 محور الزامی است. های محصولدانشجویی یا سایر نهادها برای ارائه طرح

 نییتع طرح هر تناسب به و تهیکم یپژوهش یشورا توسط ،محور محصول یهاطرح یبرا انتظار مورد برونداد 

 در شرکت یگواه ارائه نیهمچن. باشد...  و محصول نمونه ،یفن گزارش مانند یموارد شامل تواندیم و گرددیم

 به...  و ینیکارآفر یدادهایرو کار، و کسب مدل کارگاه مانند انیبن دانش یفناور با مرتبط یآموزش دوره کی

 . است یالزام حساب هیتسو و طرح اختتام یبرا هیاول یمقدمات کارگاه بر مازاد و ساعت 8 حداقل مدت

 فرایند تا آخرین روز ماه هر انجام  زمانباشد. می 2های دانشجویی به شرح جدول حتقویم برگزاری فراخوان طر

های ذکر شده را رعایت نکنند به فراخوان بعد موکول هایی که زمانذکر شده در جدول است و بررسی طرح

  د. نباشنمیقابل تمدید جدول این های ذکر شده در گردد. مهلتمی

 های کمیته تحقیقات دانشجوییتقویم برگزاری فراخوان طرح -2جدول          

نوبت 

 فراخوان

مهلت ارسال طرح توسط 

 مجری به سامانه پژوهشیار

ه در کمیت و رفع نقایصبررسی 

 تحقیقات دانشکده

در  قایصبررسی و رفع ن

 کمیته تحقیقات دانشگاه 

 خرداد اردیبهشت بهمن، اسفند و فروردین اول

 شهریور مرداد خرداد و تیر دوم

 آذر آبان شهریور و مهر سوم

  سایت وبفلوچارت فرایندهای مرتبط با کمیته تحقیقات دانشجویی درisrc.mui.ac.ir .قابل دستیابی است 
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 توسعه علممشارکت دانشجویان در ویژه  "قلم"جایزه  -9-1
 

یلی که ها و مقاطع تحصتحقیقاتی، آن دسته از فراگیران در تمام رشتههای به منظور تشویق دانشجویان به فعالیت

نامه و فراغت از تحصیل، موفق به انتشار مقالات بیشتری شوند با علاوه بر مقالات مورد انتظار برای دفاع از پایان

 گیرند: شرایط زیر مورد تشویق قرار می

  به ا رستگی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وابدانشجوی متقاضی باید نویسنده اول مقاله باشد و

 د.باش به ترتیب زیر درج کرده وشیوه صحیح 

Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 

  نمای )ترجیحا استاد راه دانشگاه علوم پزشکی اصفهاننویسنده مسئول مقاله یکی از اعضای هیات علمی

 طرح کمیته تحقیقات دانشجویی( باشد. استاد راهنمای نامه یا پایان

 باشند که جزو مقالات شرط دفاع دانشجو نباشند و برای پایش این مقالاتی مشمول دریافت این جایزه می

 ود. شموضوع، درخواست تشویق برای مقالات مازاد، صرفا پس از انتشار حداقل مقالات ضروری پذیرفته می

 هایبل از فراغت از تحصیل برای مقالات مازاد منتشر شده در طی هر یک از سالتواند تا قدانشجو می 

تحصیل در همان مقطع درخواست دهد. مقالات باید به صورت نهایی منتشر شده باشند و نامه پذیرش مقاله 

ها قبل از زمان شروع تحصیل دانشجو در آن مقطع است قابل قبول نیست. مقالاتی که تاریخ انتشار آن

 قابل قبول نیستند. 

 اشد. باین جایزه صرفا متعلق به نویسنده اول مقاله است و الزامی برای توزیع آن بین سایر نویسندگان نمی

 ( نخواهد بود. 13فصل همچنین، دریافت آن مانع درخواست نویسنده مسئول برای پاداش مقاله )

  نویسنده اول و مسئول دال بر صحت و یکپارچگی مطالب مقاله و رعایت اصول امضای اظهارنامه توسط

 اخلاق در پژوهش در کلیه مراحل انجام مطالعه و انتشار نتایج ضروری است. 

 قات ای کمیته تحقیتوانند علاوه بر استفاده از راهنمایی اساتید، از خدمات آموزشی و مشاورهدانشجویان می

ها تهیافها و نیز نگارش مقاله و ارائه حی مطالعه و تدوین پروپوزال، تحلیل دادهدانشجویان در خصوص طرا

سایت ای از طریق وبهای آموزشی و خدمات مشاورهرسانی این برنامهاستفاده نمایند. اطلاع

http://isrc.mui.ac.ir/ شود. انجام می 

 شود. هر دانشجو در هر مقطع تحصیلی جهت دریافت این جایزه پذیرفته می حداکثر سه مقاله از 

 شوند که در مجلاتی با نمایه فقط مقالاتی پذیرفته میWoS, PubMed, Scopus منتشر شده باشند .

گیرد و سایر انواع مقالات مانند نامه به سردبیر، و مروری تعلق می originalاین جایزه فقط به مقالات 

case report ،short communication شوند. و ... مشمول نمی 

http://isrc.mui.ac.ir/
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 شود: مبلغ جایزه طبق جدول زیر تعیین می  

 (الیر ونیلی)ممبلغ جایزه  نوع مجله

   (CiteScore )بر اساس Q1شده در مجلات  هینما
     شود( هیهم نما ISI-WoSدر  نکهی)مشروط بر ا

51 

 ISI-WoS  51 (Clarivate)یاطلاعات بانک در شده هینما

 PubMed 6 یشده در بانک اطلاعات هینما

 Scopus 3 یشده در بانک اطلاعات هینما

 

 یدکتر انیدانشجو ژهیخارج کشور و یمطالعات یاز سفرها تیحما -9-3
از دوره فرصت مطالعاتی خارج کشور و برقراری امکان تبادلات  (PhD) به منظور بهره مندی دانشجویان دکتری تخصصی

زینه سفر هدانشجویان کمکاین علمی بیشتر با دانشگاه های خارجی، معاونت تحقیقات و فناوری سالانه به تعدادی از 

 کند. مطالعاتی اعطا می

  تعدادی از دانشجویان برگزیده کمک دو مرتبه فراخوان این اعتبار اعلام می شود و در هر مرحله بهحداکثر سالانه 

هزینه سفر اعطا می شود. تعداد و میزان کمک هزینه تخصیصی سالانه توسط معاونت تحقیقات و فناوری 

گردد. لازم به ذکر است معاونت تحقیقات و فناوری در فرایندهای آموزشی مرتبط با دانشگاه تعیین و اعلام می

ای نخواهد داشت. از این رو، تبعیت از کلیه ضوابط آموزشی مربوطه توسط متقاضیان ضروری این موضوع مداخله

 است. 

 را باشد نامه دکتپردازد باید در راستای پایانموضوعی که دانشجو در طی فرصت مطالعاتی خارج کشور به آن می

وان استاد راهنمای دوم یا مشاور در نامه به عنو استاد پذیرش دهنده خارجی باید از بدو تدوین پروپوزال پایان

نظر گرفته شود یا پس از اخذ پذیرش به پروپوزال اضافه شوند. در هر حال تعامل پیوسته و موثر دو استاد داخل 

نامه با تکالیف در نظر گرفته شده برای دانشجو در سفر مطالعاتی شاخص و خارجی و پیوستگی موضوع پایان

 رود. اعطای این اعتبار به شمار می گیری در خصوصمهمی در تصمیم

 نفره متشکل از مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه یا نماینده ایشان  5توسط یک کارگروه تخصصی  هادرخواست

سازی پژوهش و انتخاب معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه بررسی و چهار نفر به پیشنهاد شورای بین المللی

رسی مستندات و مصاحبه با متقاضیان سالانه تعداد افراد مشخصی را برای شوند. این کارگروه از طریق برمی

 نماید. اعطای این اعتبار انتخاب می

  دانشجویان دکترا باید در زمان ارائه درخواست حداقل در نیمسال دوم تحصیل باشند و تاییدیه هسته تحقیق و

چنین، پذیرش نهایی درخواست منوط نظر دهی برای تحصیل در دوره دکترای تخصصی وصول شده باشد. هم

 به قبولی در آزمون جامع است. 

 گردد.فرصت مطالعاتی خارج کشور جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می 
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 های لازم از دستگاه ذیربط ضروری است.در مورد دانشجویان مامور به خدمت یا بورسیه، ارائه مجوز و موافقت 

 ا تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، کمک هزینه تحصیلی دانشجو در مدت استفاده از فرصت مطالعاتی، ب

 پرداخت خواهد شد

  اخذ مجوزهای لازم برای خروج از کشور مشمولین نظام وظیفه با حمایت شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 برعهده دانشجو خواهد بود.

 ور پرداخت نخواهد شد.ای به دانشگاه خارج از کشبابت این فرصت مطالعاتی هیچگونه شهریه 

 ی لمللامستندات لازم برای درخواست این اعتبار به شرح زیر است که باید از سوی متقاضیان به کارشناس بین

 معاونت تحقیقات و فناوری ارائه گردد:  سازی پژوهش

o های معتبر خارج از کشور با ذکر موضوع فعالیت وحداقل یک نامه پذیرش از یکی از اساتید دانشگاه 

 مدت دوره

o  ( یو فناور قاتیمعاونت تحق سازی پژوهشیالمللنیب شورای تسایوب)موجود در تکمیل فرم درخواست

 که به تائید استاد راهنما و مدیر گروه رسیده است. 

o زومه علمی متقاضی و استاد پذیرش دهنده خارج کشورر 

o  نمره زبانMSRT  سال  1مربوط به حداکثر  3هامعادل آن از سایر آزمون  یا 25مساوی یا بالاتر از

 اخیر

 

  اخذ موافقت شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و دانشگاه برای استفاده از فرصت مطالعاتی ضروری است که

تواند همزمان با ارائه درخواست به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه یا قبل و یا بعد از آن مراحل مربوطه می

 طی شود. 

 بایست گزارش مکتوبی از سفر مطالعاتی خود را به همراه تائیدیه استاد خارج پس از بازگشت، دانشجویان می

د. همچنین، دانشجو نتایج و تجارب به کشور و استاد راهنمای داخلی به معاونت تحقیقات و فناوری ارائه دهن

المللی سازی پژوهش در سطح دست آمده از سفر را در یک سخنرانی عمومی که با هماهنگی شورای بین

شود ارائه خواهد داد. لازم به ذکر است صدور تسویه حساب معاونت تحقیقات و فناوری در دانشگاه فراخوان می

 باشد.به طی فرایندهای ذکر شده پس از بازگشت از سفر می زمان فراغت از تحصیل دانشجویان منوط

 

سازی یالمللبین شورایسایت فرم درخواست برای فرصت مطالعاتی دانشجویان و سایر اطلاعات تکمیلی در وب

 قابل دستیابی است.  /https://intres.mui.ac.irمعاونت تحقیقات و فناوری به آدرس  پژوهش

 

                                                           
3 MSRT: 75, IELTS: 5.5, TOEFL iBT: 69, TOEFL Computer: 196, TOEFL paper: 525, TOLIMO: 525, NOET: 70 

 

https://intres.mui.ac.ir/
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 تحقیقاتیواحدهای  -21فصل 

  یقاتیمراکز تحق-21-2
سعه ، متشکل از معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، مدیر امور تو"کمیته ارزیابی مراکز تحقیقاتی"تحقیقاتی توسط  مراکز

ی های مختلف مورد ارزیابشاخصو ارزیابی تحقیقات و سه نفر از اعضای هیات علمی به انتخاب رئیس دانشگاه از نظر 

ای و نیز اطلاعات و مستندات ارائه شده گیرند. این ارزیابی بر اساس اطلاعات به دست آمده از بازدیدهای دورهقرار می

گیرد و به هر مرکز در هر یک ( صورت میRCRبندی مراکز تحقیقاتی )توسط روسای مراکز تحقیقاتی در قالب فرم رتبه

 شود: داده می 5تا  1ر امتیازی بین های زیاز حیطه

 یعلم یبروندادها تیفیک و تیکم 

 یزیر برنامه 

 یبخش نیب ارتباطات 

 یالمللنیب یهایهمکار 

 یپژوهش یهارساختیز توسعه 

 یانسان یروین تیریمد 

 یمال منابع تیریمد 

 بر جامعه هدف  یرگذاریتاث 
 

یین کننده نوع و شوند که تعبر اساس این شیوه رتبه بندی در نهایت به سه دسته کیفی تقسیم می مراکز تحقیقاتی

 میزان حمایت معاونت تحقیقات و فناوری از هر مرکز است. 

مراکزی که در زمان ارائه مستندات ارزیابی در سه سال اول از زمان اخذ موافقت اصولی هستند، همانند سایر مراکز 

، گردد ولی صرفنظر از امتیازها به رئیس مرکز اعلام میشوند و بازخورد عملکرد مرکز در هر یک از حیطهارزیابی می

 گیرند. )بالاترین سطح( مورد حمایت قرار می Aهمانند مراکز گروه 

 شود. بندی مراکز هر دو سال یک بار انجام میارزیابی و رتبه

 ذکر شده است.  31پیوست نامه موجود در ایت از مراکز تحقیقاتی در آئینبندی و حمجزئیات بیشتر در مورد نحوه رتبه

 تیابی است. قابل دس سایت مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقاتوبفلوچارت فرایندهای مرتبط با مراکز تحقیقاتی در 

 

  یپژوهش یهاهسته -21-1

 ستندههسته پژوهشی به مجموعه ای متشکل از اعضای هیئت علمی  و علاقمند که دارای سابقه و تجربه خوب پژوهشی 

و بر محور یک برنامه پژوهشی مصوب )نقشه تحقیقاتی( فعالیت های علمی دارند اطلاق می شود.  هسته پژوهشی 

کوچکترین واحد تشکیلاتی تحقیقاتی در دانشگاه است. هسته ها در فعالیت های بین رشته ای می توانند از اعضای هیئت 

 علمی دانشگاههای دیگر نیز بهره مند شوند. 
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نفر از ازعضای هیات علمی جهت انجام تحقیقات حول یک حیطه و یا موضوع  دوبنا بر تقاضای حداقل  هسته پژوهشی

خاص تحقیقاتی تجمیع شده اند پس از تصویب شورای پژوهشی دانشگاه رسمیت می یابد. اعضای غیر هیات علمی 

 هسته بدهند.دانشگاه  نیز می توانند در هسته پژوهش باشند ولی نمی توانند پیشنهاد تشکیل 

در صورت تصویب هسته پژوهشی و طبق نظر شورای پژوهشی دانشگاه اعتباری از حوزه معاونت پژوهشی و فناوری 

دانشگاه به هسته اختصاص خواهد یافت که برای جذب این اعتبارات بایستی هسته پژوهشی طرح های خود را در هر 

اند. برای جذب این اعتبارات هریک از اعضای هسته میتواند یک از شوراهای ذیصلاح پژوهشی دانشگاه  به تصویب برس

اعتباری را به منظور هزینه های همچنین، مجری طرح باشد اما طرح باید نخست در هسته پژوهشی تصویب شده باشد. 

 میلیون ریال در سال به مسئول هسته اختصاص خواهد داد.  151جاری به میزان حداکثر 

 ند از محل باشگاه پژوهشگران واقع در ساختمان آفرینش برای فعالیت استفاده کنند.های تحقیقاتی میتوانهسته

قابل  11پیوست های تحقیقاتی در اطلاات بیشتر در خصوص نحوه تاسیس و فعالیت و نیز ارزیابی و حمایت از هسته

 دستیابی است. 
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 های زیست پزشکیپژوهش اخلاق در -22فصل 

 

با ماموریت اشاعه و ارتقای اخلاق در حیطه پژوهش  1323های زیست پزشکی دانشگاه از سال کمیته اخلاق در پژوهش

ای زیست هدر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل گردید. این کمیته که تحت نظر کمیته ملی اخلاق در پژوهش

آن کمیته به فعالیت می پردازد شامل کمیته دانشگاهی اخلاق در پژوهشهای های صادره از نامهپزشکی و بر اساس آیین

 زیست پزشکی ، کمیته های سازمانی اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی و دبیرخانه مرکزی می باشد. 

 نامه های تحقیقاتیو پایان هاطرح اخلاقی ارزیابی –22-2

  ،اخذ کد تایید اخلاقی برای هر طرح تحقیقاتی پس از اخذ بر اساس دستورالعملهای صادره از کمیته ملی اخلاق

کد علمی و  قبل از اجرای آن امری الزامی است و در حال حاضر تنها موارد خاصی نظیر نامه به سردبیران مجلات، 

 به این کامنتری ها و مطالعات مروری در صورت قصد چاپ در مجلات داخلی از شمول این قانون مستثنی هستند.

طرح ها و پایان نامه ها پس از دریافت کد علمی، جهت ارزیابی اخلاقی از طریق سامانه پژوهشیار به دبیرخانه ترتیب 

 کمیته اخلاق در پژوهش و سپس کمیته های مربوطه ارجاع می گردند.

 یته مپایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی پس از بررسی و تایید اخلاقی در کمیته های مربوطه از طریق سامانه ک

ملی اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی، کد اخلاقی دریافت می کنند که بلافاصله از طریق پیامک و ای میل به اطلاع 

مجری اصلی طرح / استاد راهنمای اصلی و دانشجوی پایان نامه می رسد و به همراه مصوبات مرتبط با آن )یک 

ی این سامانه قابل جستجو و دستیابی همگان  مصوبه فارسی و یک مصوبه انگلیسی( در بخش جستجوی مصوبه

، دبیرخانه کمیته اخلاق، 1332است. در صورت نیاز به تاییدیه کتبی اخلاقی برای طرحهای مصوب سالهای قبل از 

 مسئول ارائه تائیدیه به زبان فارسی و روابط بین الملل دانشگاه، مسئول ارائه تائیدیه به زبان انگلیسی می باشند.

 کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه، کلیه محققین را به مراجعه به سامانه کمیته ملی با آدرس  دبیرخانه

ethics.research.ac.ir  و آشنایی با بخشهای مختلف آن از جمله معرفی کمیته های تابعه، آیین نامه ها و

 ی و اختصاصی اخلاق دردستورالعملهای مربوط به تشکیل و سطح بندی کمیته های اخلاق و آیین نامه های عموم

 پژوهش دعوت می نماید.

  های زیستسایت کمیته اخلاق در پژوهشوبدر و اعطای کد اخلاقی اخلاقی طرح فلوچارت فرآیند بررسی-

 ئه گردیده است. اراپزشکی 

 نظارت اخلاقی بر اجرای طرحها و پایان نامه های تحقیقاتی -22-1

 به حداقل پیشگیری حمایت از حقوق پژوهشگران، آزمودنی ها و موسسات حامی پژوهش و جهت به منظور /
بروز آسیبهای ناخواسته در روند اجرای طرح های پژوهشی،  طرح های منتخب )به صورت آگاهانه یا  رساندن

 ند. تصادفی( پس از بررسی و تایید اخلاقی، در حین اجرا نیز مورد پایش و نظارت قرار می گیر

  های زیست پزشکی دانشگاه پیشنهاد و با ابلاغ دبیر کمیته /پروژه ، توسط دبیرخانه اخلاق در پژوهشطرحناظر

  .گردندانتخاب میدانشگاهی اخلاق )معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه( برای نظارت بر یک طرح مشخص 
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 ای زیست پزشکی، به ازای انجام هر هنظارت توسط دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش پس از تأیید گزارش

نظارت اخلاقی دو امتیاز پژوهشی )جهت درج در کارنامه پژوهشی که توسط گواهی نظارت صادره از سوی معاونت 

ه ناظر عنوان حق الزحمه ب باشد( و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بهمیتحقیقات و فناوری دانشگاه قابل احصا 

اخلاقی اختصاص داده می شود. علاوه بر این، سالانه به یک نفر از ناظرین اخلاقی که به لحاظ کیفی و کمی بیشترین 

همکاری را در زمینه نظارت بر طرح های پژوهشی دانشگاه داشته است مبلغ صد میلیون ریال گرنت پژوهشی تعلق 

 می گیرد.

 کی پزشهای زیستسایت کمیته اخلاق در پژوهشوبت اخلاقی بر طرحهای پژوهشی در فلوچارت فرآیند نظار

 ئه گردیده است. ارا

 

 رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات اخلاقی در پژوهش -22-3
  شکایات یا گزارشات مربوط به تخلفات در حوزه اخلاق در پژوهش، از طریق فرم موجود در سایت کمیته اخلاق

ارسال می گردد. این شکایات در کمیته  rec@mui.ac.irدر پژوهش دانشگاه تنظیم و به ایمیل کمیته به آدرس 

 ی گردد.دانشگاهی اخلاق در پژوهش دانشگاه بررسی و تصمیم اتخاذ شده ابلاغ م

  تصمیمات کمیته دانشگاهی اخلاق در پژوهش، قابل اعتراض و طرح مجدد در کمیته ملی اخلاق در پژوهش

های زیست پزشکی می باشند. به این منظور، لازم است اعتراض ظرف مدت سی روز کاری از تاریخ دریافت تصمیم 

خصوص علل رد درخواست و پاسخ متقاضی کمیته دانشگاهی، به همراه مدارک لازم و توضیحات کمیته اخلاق در 

 بررسی مجدد به آنها، بصورت مکتوب به دبیرخانه کمیته ملی اخلاق در پژوهش تسلیم گردد. 

  زشکی پهای زیستسایت کمیته اخلاق در پژوهشوبفلوچارت های فرآیند رسیدگی به شکایات پژوهشی در

 ائه گردیده است.ارا

 

 ژوهشآموزش در حیطه اخلاق در پ- 22-0
  دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان براساس آیین نامه های

وظیفه برنامه ریزی در جهت ارتقاء  ، درمان و آموزش پزشکی،معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

 پزشکی را به عهده دارد. های زیستتوانمندی محققین دانشگاهی در زمینه شناخت اصول اخلاق در پژوهش 

جهت توانمند سازی 1333برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با فعالیتهای کمیته اخلاق دانشگاه در سال 

پژوهشگران دانشگاهی در زمینه اصول کلی اخلاق در پژوهش، اصول اخلاقی در پژوهش روی حیوانات، اصول 

در انتشار آثار پژوهشی لطفا به سایت کمیته اخلاق در پژوهش اخلاقی در کارآزمایی های بالینی و اصول اخلاق 

 دانشگاه مراجعه فرمایید. 
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فراخوان دعوت از پژوهشگران دانشگاهی برای شناخت چالشهای اخلاقی پیرامون خود و -22-5

 ارائه راه حل بر اساس مدل حل مساله اخلاقی
کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه در نظر دارد با هدف افزایش حساسیت اخلاقی اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان 

دعوت می  یاز محققین دانشگاهدانشگاه و آموزش نحوه صحیح مواجهه با چالش های اخلاقی و حل آنها، طی فراخوانی 

امون خود، در ارائه طرح تحقیقاتی برای حل آن چالش شرکت ضمن شناسایی یکی از چالشهای اخلاقی محیط پیر نماید

ارائه دهندگان طرح  های پژوهشی می توانند در کارگاه آموزشی که با موضوع شناسایی و حل چالش های اخلاقی کنند. 

اه ر برگزار می گردد شرکت نمایند. به طرح های پژوهشی که به هر یک از سه مرحله شناسایی یک معضل اخلاقی، ارائه

و استفاده عملی از راهکار ارائه شده برای برطرف نمودن مشکل اخلاقی می پردازند امتیازات  رفع آنبرای  حل مناسب

پژوهشی متفاوتی تعلق خواهد گرفت. برای دریافت اطلاعات جزئی تر در زمینه فراخوان مذکور لطفا به سایت کمیته اخلاق 

 در پژوهش دانشگاه مراجعه فرمایید.
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 انتشار کتاب -21فصل 
 

 باشد:بدین صورت می بندی چاپ و انتشار کتاب در شورای انتشارات دانشگاهاولویت 

صویب )با ت های کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصیبه ترتیب اولویت برای دوره هادرسنامه -الف

 شورای آموزشی دانشگاه(.

  ها و غیرهها، دستنامهنامهواژههای مرجع نظیر راهنماها، کتاب -ب

های مصوب یک درس از دروس دانشگاهی را پوشش درصد سرفصل 21درسی که حداقل های کمککتاب -ج

 دهند می

  های مختلف تحصیلیهای علمی که از نوآوری و تازگی برخوردارند و نیز آثار اساتید برتر رشتهکتاب -د

 های تحصیلی دانشگاه های مرتبط با رشتهترجمه کتاب -ه 

نهاد مرجع برای چاپ و انتشار در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، شورای انتشارات دانشگاه علوم  تبصره:

 باشد.پزشکی اصفهان می

 21111هر صفحه مبلغ  ی، به ازاشورای آموزشی دانشگاه مصوب هایدرسنامه یسندگاناز نو یتحما یدانشگاه برا 

 .خواهد کرداعطا  ینه ریال کمک هز

 های بهداشتی، درمان، اجتماعی های معاونتبرای آن دسته از کتب که مخاطب عام در جامعه دارد و به سفارش حوزه

شود، شورای گفت و یا وزارت متبوع انجام میهای پیشو غذا و دارو بوده و تأمین اعتبار چاپ آن توسط معاونت

 د.تواند مجوز چاپ صادر کنانتشارات دانشگاه می

 المللی نمایه شده در پایگاه های چاپ شده بینچنانچه فصلی از کتابScopus  توسط عضوی از دانشگاه علوم پزشکی

شمول پاداش مبررسی و  شورای پژوهشی دانشگاهبر حسب مورد توسط لیشن صحیح دانشگاه( نگارش شود یاصفهان )با اف

  خواهد بود.
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 شیوه ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی در حوزه پژوهش و فناوری -2پیوست 

 

   های پژوهشی و فناورانهنحوه امتیازدهی به فعالیت -2پیوست  2جدول 

 * فعالیت های پژوهشی -بخش اول 

 موارد نوع فعالیت
امتیاز 

 پایه
 مستندات توضیحات

 مقاله مجله

 

ISI-WoS 51 
تخصيي ا تما اب به تاعتم مقاله با تسييا  

ل تعبيع تما اب ب ن 5پ عسييي   2جيدل  

پ عسيي   3اعيسييگدناب با تسييا  جدل  

 خعتهد بعد.5

با تسيييا  شييياخا در معرد مقالاتی که 

CiteScore   5در مجلات تسييپاپع%  ،

باتا مگاشييا شعاد، تما اب به  %51، ل  1%

شيييعد.  باتبا می سيييهل  هف تات ب ده، 

درصييد  21تا  51همچگ ن، تما اب مقالات 

مقالات با  تما اب شيييعد.می دل باتبا باتا

 شعد. می دل باتبا  تلمللیب ن همپاري
مقالات باید به صووورت نهایی منتشوور شووده 
 باشند و ارائه پذیرش مقاله مورد قبول نیست.

 فايل مقاله

PubMed 8 

Scopus 6 

 معابا يهاامايهسايا 

(BIOSIS, Current 
Contents, EMBASE, 

ISC, IC, CAS, 
Biological Abstracts, 

CINAHL) 

2   

 مقاله همايش 

تلمللی بانزتر همايش ب ن

 شده در خارج 
3 

ئه به صعرت تتما اب هاي ذکا شده باتي تر

  ،در صعرت ترتئه شفاهی باشد.پعساا می

 شعد.می دل باتباتما اب 

 تما ابکل دي صعرت ترتئه سخگاتایدر 

 شعد.می سه باتبا

نعتهی شاک  درهمايش باتي  ترتئه

 حدتقل يپی تب اعيسگدناب تلزتمی تس .

 

تصعيا خلاصه 

مقاله در کاابچه 

کگگاه يا نعتهی 

پذياش يا 

مقاله در  ده چپ

 مابعطه گاهيپا

نعتهی شاک  + 

در کگگاه يپی تب 

 اعيسگدناب

بانزتر تلمللی همايش ب ن

 شده در دتخل
5 

 1/1 همايش ملی

 کااب

هاي درسی معرد تاي د معالا  به کااب 21 تال ف کااب يا درسگامه

درصد  511آمعبشی لبترت مابعم تا 

 شعد. تما ار تضافه می

هاي تااشارتت غ ا دتاشگاهی به کااب

 ن اد.تما اب تعلق می ٪۰1دتخل کشعر، 

 جلد يرلتصعيا 

تصعيا صفحه 

 شگاسگامه کااب 

 زتب م اامه

مشارک  تمضاء 

 51 تاجمه يا نادآلري 

 31تجديد چاپ با حدتقل 

 درصد تغ  ا
۰ 
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 یتلمللها فصل تب کااب ب ن

 امايه شده در تسپاپع 
21 

ا ماتبط ب هاي چاپ شده بايدکل ه کااب

 رشاه تحص لی اعيسگده يا مااجم باشد.

احعه تعبيع تما اب کااب ب ن اعيسگدناب 

يا مااجماب، با تسا  فام م زتب 

مشارکای که به تمضاي همه اعيسگدناب 

 يا مااجماب رس ده باشدخعتهد بعد. 

ه شده اماي تما اب تال ف کااب ب ن تلمللی

 باشد.به تبتي ها فصل می در تسپاپع 

شده تعسط همه 

 سگدنابياع

 لياتسااري علمی
اعم  61%

 کااب

 ۰ مدخل کااب ماجع

جعتيز ل 

 تفاخارتت

 61 هاي ملیکسب اشاب

 
تصعيا نعتهی يا 

 تقديااامه

رتبي،  هايجشگعتره

 بهايی خعتربمی، ش خ
01 

پژلهشگا باتا تسااای ل 

 دتاشگاهی 
21 

دتلري 

هاي فعال  

 پژلهشی

طاح ل  دتلري پالپعبت 

، نزترش اهايی اامهپاياب

 طاح پژلهشی، مقاله

5 
سقف تما اب دتلري قابل محاسبه در ها 

 21باتي محاسبه پژلهااه دلره دل ساله 

 تما اب تس .

 11تما اب دتلري باتي کااب، به تبتي ها 

 باشد.صفحه می

ها تما اب دتلري باتي مقالات همايش

 ادترد.

نعتهی دتلري يا 

با ذکا  اظارت

تاريخ دتلري ل 

عگعتب تثا دتلري 

 شده

 

 5 دتلري کااب 

يا تخلاقی  علمی اظارت

 هاي پژلهشیطاح
2 

دب ا علمی ل 

 تجاتيی همايش

 21 تلمللیهمايش ب ن
آمعبش مدتلم سم گارها ل جلسات 

 ا س  در شمع  تين بگدپزشپاب 

تبلاغ يا نعتهی 

 گک لفعال   يا 

  يلب سا

 شيهما
 51 همايش ملی

طاح پژلهشی 

مصعب 

 يافاهخاتمه

صد بعدجه طاح: کماا تب  

 م ل عب ريا 
ل  % 511به مجاي تصلی طاح پژلهشی  1

تما اب تعلق  %21ها يک تب همپارتب طاح 

 ن اد.می

پس تب تخااام طاح هاي دتخل دتاشگاهی 

به صعرت خعدکار در ماژل  کاراامه 

 ثب ا اب به شعاد ل پژلهش ار ثب  می

 دسای ل ترتئه مساگد ا س 

ل هاي دتخل اامهتين معضعم شامل پاياب

 شعد. خارج دتاشگاهی امی

باتي طاح هاي 

خارج دتاشگاهی: 

نعتهی پاياب 

طاح تب طاف 

اهاد حماي  

 کگگده

بعدجه طاح: صد تا پااصد 

 م ل عب ريا 
51 

بعدجه طاح: پااصد م ل عب 

 تا دل م ل ارد ريا 
51 

بعدجه طاح: يبشاا تب دل 

 م ل ارد ريا 
21 
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جذب تعابار 

خارج  پژلهشی تب

 دتاشگاه

طاح پژلهشی خارج 

دتاشگاه، بعدجه بيا ساخ  

 ل ... 

تما اب به  5

تبتي ها 

11 

م ل عب 

 ريا 

ن تع  تما اب با تسا  لجعه درياف  شده 

 می شعد ل اه کل بعدجه مصعب

در صعرت ترتئه نزترش اهايی، تما اب طاح 

خاتمه يافاه به صعرت جدتنااه ا ز 

 تحاساب می شعد.

 بلاغتصعيا اامه ت

تعابار يا ها 

مساگد ديگاي 

لتريز که دت  با 

لجعه حمايای به 

حساب مجاي يا 

باشد.  دتاشگاه

)قاتردتد طاح به 

تگهايی به عگعتب 

مساگد قابل 

 قبع  ا س (

تدريس در دلره 

 هاي آمعبشی 

 ماتبط با پژلهش

کارناه ها، بااامه هاي 

 تعتامگدسابي ل ... 

تما اب  5

باتي ها 

 دل ساع 

 با مجعب که يیها کارناه يبات صافا

 دعاش بانزتر يفگالر ل قات تحق معالا 

 .دگباش يساب تعتامگد اب تما يدترت يا

 

 نعتهی تدريس

 فعالیت های فناورانه -بخش دوم

 واردم نوع فعالیت
امتیاز 

 پایه
 مستندات توضیحات

 ثب  تخااتم

 51 یدتخل تخااتم ثب 
 ات ه عضع یدتاشگاه آدر  تب تسافاده

 يضالر تخااتم ثب  ینعته در یعلم

 .تس 

 طحس به بساه خارجی تخااتم ثب  تما اب

 ل فپاي مالپ   کم اه در تخااتم

 نادد می تع  ن دتاشگاه اعآلري

 ثب  ینعته

 تخااتم

 51-511 یخارج تخااتم ثب 

 سهام در شاک 

 دتاش)شاک  

 شاک  اي اب بگ

 در مساقا يها

 (رشد ماتکز

 اب تما بار کي فقط شاک  ها يبات 11  اب دتاش بگ شاک 

ل به صعرت سالااه  شعدیم محاسبه

 . س  ا

مشالط به دترت بعدب  اب تما اف يدر

درصد سهم شاک  تس  ل با  21حدتقل 

 کگد.  یام ا  تغ اب سهم تما شيتفزت

 در دتاشگاه دتشان سهم صعرت در

 . ابديیم شيتفزت درصد 11 اب تما شاک 

رلباامه  یآنه

 شاک ،  س تاس

تساقاتر  قاتردتد

شاک  در ماکز 

تسم  ايتصع ايرشد 

شاک  در فهاس  

دتاش  يشاکاها

   صلاح د تائ اب بگ

ل  یشده معالا  علم

 اس ير يفگالر

 يجمهعر

 01 اعپا   اب دتاش بگ شاک 

 ماکز در مساقا شاک 

 رشد
01 
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فالش دتاش 

 فگی

 فالش اي یدتاش فگ فالش

 اي دتخل در تخااتم ثب 

 خارج

 اب تما 5

 ها يبات

11 

 عب ل م

 ا ير

 آب یالير معاد  ،یخارج فالش يبات

 . اد نیم قاتر ملاک

به اسب  سهام فاد در شاک   اب تما

 نادد یمحاسبه م

 فالش قاتردتد

 فالش محصع 

 اي کالا فالش ل عاضه

 دربا دتاش  یمباگ خدمات

 کشعر خارج اي دتخل بابتر

 اب تما 5

 ها يبات

11 

 عب ل م

 ا ير

 

 يها شاک  محصعلات به مابعط فقط

 علعم دتاشگاه رشد ماکز در مساقا

 .تس  تصفهاب یپزشپ

به اسب  سهام فاد در شاک   اب تما

  نادد یمحاسبه م

 آب یالير معاد  ،یخارج فالش يبات

 .اد نیم قاتر ملاک

 در دتاشگاه دتشان سهم صعرت در

 .ابديیم شيتفزت درصد 11 اب تما شاک 

 تساقاتر قاتردتد

 رشد ماکز در

 اي فالش قاتردتد

 فالش فاکاعر

 

مديا عامل يا 

رئ س ه ات 

 مدياه

 ات ه س رئ اي عامل ايمد

 دتاش هاي شاک  اهيمد

 يها شاک  اي ل اب بگ

 رشد ماتکز در مساقا

 دتاشگاه

51 

تس  ل    سا  فعال کي يبه تبت اب تما

بعد قابل  يدر صعرت تدتلم در سالها

 تپاتر تس . 

 در دتاشگاه دتشان سهم صعرت در

 .ابديیم شيتفزت درصد 11 اب تما شاک 

 رلباامه یآنه

 شاک  س تاس

 تساقاتر قاتردتد

 در شاک 

 ماتکز مجمععه

 يفگالر تعسعه

تشاغالزتيی باتي 

ا الهاي 

 تخصصی 

 51 یتخصص يدکاا
 در مساقا يها شاک  به مابعط فقط

 بتصفها یپزشپ علعم دتاشگاه رشد ماکز

 .تس 

تشاغا   جاديسا  ت کيها  يبه تبت اب تما

بعد  يتس  ل در صعرت تدتلم در سالها

 قابل تپاتر تس . 

 در دتاشگاه دتشان سهم صعرت در

 .ابديیم شيتفزت درصد 11 اب تما شاک 

به اسب  سهام فاد در شاک   اب تما

 نادد یمحاسبه م

 تساقاتر قاتردتد

 ماکز در شاک 

 رشد
 

 مه ب س  ل

شاک  ل مدرک 

 یل تحص

 کارکگاب 

 6        ی/ دکاات عمعمترشد

 0    سااس ل

 2 تا         ني ل پا پلميد

تخذ مجعبهاي 

قااعای باتي 

 تعل د محصع 

تسااادترد، مجعب  ینعته

پالتاه ساخ  ل ... تب  د، تعل

لبترت بهدتش ، لبترت 

 یقااعا ماتجع ايسا اي عيصگا

21 

 در مساقا يها شاک  به مابعط فقط

 بتصفها یپزشپ علعم دتاشگاه رشد ماکز

 .تس 

 در دتاشگاه دتشان سهم صعرت در

 .ابديیم شيتفزت درصد 11 اب تما شاک 

به اسب  سهام فاد در شاک   اب تما

  نادد یمحاسبه م

 تساقاتر قاتردتد

 ماکز در شاک 

 رشد
 

 اي پالتاه ايتصع

 ینعته
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طاح محصع  

محعر مصعب 

 يافاهخاتمه

 صد  تب کماا: طاح بعدجه

 ا ير عب ل م
۰  

پس تب طاح هاي دتخل دتاشگاهی 

تخااام به صعرت خعدکار در ماژل  

ه ا اب بشعاد ل کاراامه پژلهش ار ثب  می

  ثب  دسای ل ترتئه مساگد ا س 

 يها طاح يبات

: یدتاشگاه خارج

 ابيپا ینعته

 طاف تب طاح

  يحما اهاد

 کگگده

 پااصد تا صد: طاح بعدجه

 ا ير عب ل م
51 

 عب ل م پااصد: طاح بعدجه

 ا ير ارد ل م دل تا
21  

 دل تب بشااي: طاح بعدجه

 ا ير ارد ل م
31 

دتلري 

هاي فعال  

 فگالرتاه

نزترش  ايپالپعبت   دتلري

اهايی طاح محصع  محعر ل 

جذب  یماقاض يطاح ها

در مجمععه ماتکز تعسعه 

 محصع  دتلري، يفگالر

 ثب  يدتلر ل فگالرتاه

 تخااتم

5 
 

 اي يدتلر ینعته

 اظارت

 3 ااظا طاح ترتباط با صگع 

م زتب تسافاده تب 

محصع  در ب ن 

 جامعه علمی

 محصع  به ترجام تعدتد

 مقالات در شده فالخاه

 هياما با شده مگاشا یعلم

 دل  اي کيسطح 

5  

 در مساقا يها شاک  به مابعط فقط

 بتصفها یپزشپ علعم دتاشگاه رشد ماکز

 .تس 

 به ترجام بار ها يتبت به اب تما نيت

مشالط با آاپه  شعدیم محاسبه محصع 

مقاله  سگدهيتب سهامدترتب اع ک چ ه

 اباشگد.  

 در دتاشگاه دتشان سهم صعرت در

 .ابديیم شيتفزت درصد 11 اب تما شاک 

 تساقاتر قاتردتد

 ماکز در شاک 

 رشد
 

 ليفا اي ايتصع

 مقاله 

 ترتباط با صگع 

پژلهشگا تب صگع   جذب
 ** 

 هب اب تما 5

 ها يتبت

21 

 عب ل م

 ا ير
 ش ب که يیطاحها در اب تما عيتعب احعه

 اامه تظهار طبق دتراد يمجا کي تب

 .بعد خعتهد ابيمجا یکاب

 مگعقد قاتردتد

 صگع  با شده

 ترتباط با صگع   طاح

 هب اب تما 5

 ها يتبت

511 

 عب ل م

 ا ير
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تدريس در دلره 

 هاي آمعبشی 

 يفگالر با ماتبط

 يها، بااامه ها کارناه

 ل ...  يتعتامگدساب

 اب تما 5

 ها يبات

 ساع  دل

 با مجعب که يیها کارناه يبات صافا

 دعاش بانزتر يفگالر ل قات تحق معالا 

 .دگباش يساب تعتامگد اب تما يدترت يا

 سيتدر ینعته

 در شاک 

 هاي کارناه

 سابي تعتامگد

 فگالري با ماتبط

 

5 

 باتي تما اب

 دل ها

 ساع 

 دترتي که هايی کارناه باتي صافا

 .باشگد سابي تعتامگد تما اب

 نعتهی

 کارناه در شاک 

 

ذکا صح ح آدر  سابماای دتاشگاه در بالادتدهاي پژلهشی تلزتمی تس  ل به معتردي که آدر  به صعرت اادرس  يا ااقا *  

 ق د شده باشد ه چ تما ابي تعلق امی ن اد. 

ب پژلهشگا تب صگع  علاله با پسا دکااتي صگعای، به معتردي مابعط می شعد که عضعي تب صگع  بيا اظا يپی تب ذج** 

ه ات علمی دتاشگاه به تاجام پالژه تي می پادتبد که به سفارش صگع  بعده ل تعابارتت مابعط به آب تب طاف صگع  تعضاي 

 مابعطه تام ن شده باشد
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 نحوه امتیازدهی به انواع مقالات علمی  -2پیوست  1جدول          

 امتیاز نوع مقاله 

 5مطابق با تما اب جدل   مقاله تص ل ل مالري 5

 2/5ضاب در  5تما اب جدل   مقالات مالر س سامات ک/ ماا آاال ز 2

 ۰1/1ضاب در  5تما اب جدل   مقاله کعتاه 3

 1/1ضاب در  5تما اب جدل   نزترش معردي 0

 3/1ضاب در  5تما اب جدل   اامه به سادب ا 1

 

 

 بین نویسندگان نحوه توزیع امتیاز مقالات -2پیوست  3جدول         

 بقیه همکاران نفر اول یا نویسنده مسئول نویسندگانتعداد 

5 511٪ - 

2 01٪ 61٪ 

3 81٪ 11٪ 

0 ۰1٪ 01٪ 

1 61٪ 31٪ 

 ٪21 ٪11 ل بالاتا 6
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 ها امتیاز بروندادهای پژوهشی و فناورانه برای اختتام طرح -1 پیوست
 

 تحقیقاتیهای بسته بروندادهای مورد پذیرش برای طرح -1پیوست 2جدول 

 موارد نوع فعالیت
امتیاز 

 پایه
 مستندات توضیحات

 مقاله مجله

 

ISI 51 

امتیاز مقاله فقط در صوووورتی محاسوووبه می شوووود که 
 مجری اصلی طرح، نویسنده اول یا مسئول مقاله باشد. 

برتر  %11، و %5،  %1ر مورد مقوالواتی که در مجلات د

ه بپایه ( منتشور شوند، امتیاز CiteScore)بر اسواس 
شوووود.  همچنین به امتیاز ترتیب ده، پنج و دو برابر می

درصوود  51اسووکوپوس  درصييد باتا 21تا  51مقالات 

 %51المللی بینشوووود. به مقالات با همکاریافزوده می
 شود. اضافه می

که  commentaryمقالات نامه به سووردبیر و امتیاز 

 Case reportو نیز  های اوریجینال باشوودفاقد داده
 شود.ضرب می 3/1در 

مقالات باید به صوورت نهایی منتشر شده باشند و ارائه 
 پذیرش مقاله مورد قبول نیست.

طرح مورد قبول خواهد بود که  هیجهت تسوووو یمقوالات
اه دانشگ مسووئول، سووندهینو یآدرس سوازمان نینخسوت

که  یباشد. به موارد ریاصفهان به شرح ز یعلوم پزشک
 چیشده باشد ه دیناقص ق ایآدرس به صوورت نادرست 

 .ردگییتعلق نم یازیامت

Isfahan University of Medical Sciences, 
Isfahan, Iran 

 رانیاصفهان، اصفهان، ا یعلوم پزشک دانشگاه

 فايل مقاله

PubMed 8 

Scopus 6 

   2 هاسايا امايه

 مقاله همايش 

 تلمللیهمايش ب ن

بانزتر شده در 

 خارج 

باتي ترئه به صعرت پعساا هاي ذکا شده تما اب 3

تما اب  % 11در صعرت ترتئه شفاهی باشد ل می

رتئه در صعرت تهمچگ ن،  شعد.تضافه می

 شعد.میضاب  2 تما اب درکل دي سخگاتای

نعتهی شاک  درهمايش باتي حدتقل يپی تب  ترتئه

 اعيسگدناب تلزتمی تس .

 

تصعيا خلاصه 

مقاله در کاابچه 

کگگاه يا نعتهی 

پذياش يا 

مقاله در  ده چپ

 مابعطه گاهيپا

+ نعتهی شاک  

در کگگاه يپی تب 

 اعيسگدناب

 تلمللیهمايش ب ن

بانزتر شده در 

 دتخل

5 

 1/1 همايش ملی

 21 تال ف کااب  کااب 
امايه شده در تسپاپع    تما اب کااب صافا به

  ن اد.تعلق می

 جلد يرلتصعيا 
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ها فصل تب کااب 

 تلمللیب ن
51 

گاسب ما، تعبيع تما اب کااب ب ن اعيسگدناباحعه 

م زتب مشارک  تس  ل تعسط شعرتي تااشارتت  با

 خعتهد شد.  دتاشگاه تع  ن

صفحه ل 

 شگاسگامه کااب 

 

تب  جذب تعابار

 خارج دتاشگاه

يا  طاح پژلهشی

خارج  فگالرتاه 

دتاشگاه، بعدجه 

 بيا ساخ  ل ... 

تما اب به  5

تبتي ها 

م ل عب  11

 ريا 

تما اب صافا به درصدي تب بعدجه که تحقق يافاه ل 

 ن اد ل اه به کل تعابارپادتخاه شده تس  تعلق می

. همچگ ن صافا پادتخ  لجعهی تخاصاص يافاه

معرد پذياش خعتهد بعد که در بابه بماای تاعقاد 

 قاتردتد تا بماب تسعيه طاح صعرت بگ اد. 

که  يها مساگد

دت  با جذب 

 تعابار باشد

 2پ عس   2طبق جدل   ثب  تخااتم
 

 محصول محورهای بسته بروندادهای مورد پذیرش برای طرح -1پیوست  1جدول 

 مستندات توضیحات امتیاز پایه فعالیتنوع 
 

 ثب  تخااتم دتخلی
 به بساه خارجی تخااتم ثب  تما اب 51

 ل فپاي مالپ   کم اه در تخااتم سطح

 .نادد می تع  ن دتاشگاه اعآلري

 

 نعتهی ثب  تخااتم
 ثب  تخااتم خارجی

(US Patent) 
51-511 

 تلل ه امعاه ساخ 

 محصع 

 

 11تا  1

در بابه تع  ن شده با اظا تع  ن تما اب 

 شعرتي طاحهاي محصع  محعر تس 

 نزترش هماته به محصع  تلل ه امعاه

آبمعب هاي تلل ه  ااايج حالي فگی

 ()تاي د کگگده دسا ابی به محصع 

تس  ل تربيابی تپم لی  

 محصع 
 21تا  1

تع  ن تما اب در بابه تع  ن شده با اظا 

 شعرتي طاحهاي محصع  محعر تس 
 حاصل تب تربيابی کامل محصع  ااايج

تسااادترد کادب محصع   

يا ترتقاي تسااادتردهاي 

 محصع 

 31 
با تسا  تسااادترد هاي ب ن تلمللی يا 

 دتخلی معجعد

نزترش آبمعب هيياي تسييياييااييدترد 

 محصع  ل ترتئه ااايج آب

 تعل د خط تادتبي رته

 صگعای ا مه
 511تا  31

 اظا اب شده تع  ن بابه در تما اب تع  ن

 الريفگ مديا تعسط شده تع  ن کم اه

 تس  محعر محصع  طاحهاي شعرتي ل

 تادتبي رته با دت  مساگدي هانعاه

 صگعای ا مه تعل د خط

 طاح پذياش

 پذياش ل جذب درکم اه

 رشد ماکز فگالرتب

 دتاشگاه

21  
 نعتهی پذياش در ماکز رشد

 تاشگاهد
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جذب تعابار تب خارج 

 دتاشگاه
 2 پ عس  5طبق جدل  

 2پ عس   5طبق جدل   مقاله مجله
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 دانشگاهی هایبیمارستان در تحقیقاتی های طرح اجرای ضوابط -3پیوست 

 مصوب دویست و بیستمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه()            

بخشی از مطالعه های محصول محور که محیط اجرای تمام یا ها و طرحنامههای تحقیقاتی، پایاندر مورد کلیه طرح .1

بایست پس از اخذ کد تصویب علمی و اخلاقی از های وابسته به دانشگاه است، مجری اصلی مییکی از بیمارستان

صلاح دانشگاه و قبل از هر گونه فعالیت در محیط بیمارستان موضوع را به اطلاع معاون پژوهشی شوراهای ذی

شود، لازم است مجری رح در بیش از یک بیمارستان اجرا میبیمارستان محل اجرای طرح برساند. در صورتی که ط

های مربوطه هماهنگی به عمل آورد. در مواردی که مطالعه عمدتاً در اصلی با معاونین پژوهشی همه بیمارستان

شود و پژوهشگر صرفا برای دریافت یک خدمت خاص نیاز به استفاده از امکانات محیطی خارج از بیمارستان اجرا می

 مارستان دارد نیز هماهنگی با معاون پژوهشی بیمارستان ضروری است.بی

های تحقیقاتی مجریان نیاز به ارائه معرفی به بیمارستان های درون دانشگاهی و کلیه طرحنامهبرای اجرای پایان .2

ند الگوی است )مانتوانند مستقیماً به معاون پژوهشی بیمارستان مراجعه نمایند. مجری اصلی در فرم درخوندارند و می

 دهد. معاون پژوهشی با ارسالزیر(، کد تصویب علمی و اخلاقی طرح را در اختیار معاون پژوهشی بیمارستان قرار می

های آن در پروفایل خود در این سامانه دسترسی یک درخواست از طریق سامانه پژوهشیار، به پروپوزال و پیوست

و فرم ترجمان دانش نیز پس از خاتمه طرح از همین طریق در دسترس خواهد داشت. گزارش نهایی و بروندادها 

معاون پژوهشی بیمارستان خواهد بود. علاوه بر این، مجری اصلی آگاهی و پایبندی خود به ضوابط این دستورالعمل 

علام سازی همکاران طرح و نظارت بر حسن اجرای موارد توسط ایشان را در همین فرم او نیز تعهد خود به آگاه

 دارد. می

باشد، لازم است ابتدا درخواست از دانشگاه مبدأ به معاونت ها نامه مربوط به دانشجویی از سایر دانشگاهچنانچه پایان .3

شود و در صورتی که طرح آموزشی این دانشگاه ارسال گردد. در معاونت آموزشی بررسی های مورد نیاز انجام می

شود. شایان ذکر است در ارزیابی به معاونت تحقیقات و فناوری ارجاع داده میفاقد کد اخلاق کشوری است جهت 

خصوص مطالعات کارآزمایی بالینی، اخذ کد اخلاق از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ضروری است. پس از ارزیابی 

ن سوی معاوشود و سپس از طرح از نظر کد اخلاق، دانشجو توسط معاونت آموزشی به دانشکده مربوطه معرفی می

ها در مورد بیمارستان  گردد. بنابراین، معاونین پژوهشیپژوهشی دانشکده به معاون پژوهشی بیمارستان معرفی می

دهند که طرح ایشان دارای کد تصویب در سامانه پژوهشیار کلیه مطالعات، صرفاً اجازه فعالیت به پژوهشگرانی می

ط ربنامه مکتوب از معاونت پژوهشی دانشکده ذیدانشگاهی دارای معرفیهای خارج نامهباشد یا در خصوص پایان

 باشند. 

ها یا مدیران واحدهای مربوطه پس از ارائه فرم درخواست، معاون پژوهشی بیمارستان پژوهشگران را به رؤسای بخش .1

طرح و اسامی نماید. در این معرفی لازم است علاوه بر ذکر عنوان و کد تصویب به صورت مکتوب معرفی می

پژوهشگران، نوع و حدود همکاری مورد انتظار از آن واحد را ذکر نماید. شایسته است معاونین محترم پژوهشی به 
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ترین شکل ممکن انجام شود و ظرف حداکثر سه روز کاری ریزی نمایند که فرایندهای اداری به آسانصورتی برنامه

 د نیاز در اختیار تیم تحقیق قرار گیرد. نامه )های( مورپس از دریافت درخواست، معرفی

 های درمانی و تشخیصی اعلام و تاکید نمایند که کلیهها به سرپرستاران و رؤسای بخشلازم است رؤسای بیمارستان .5

پژوهشگران، اعم از اعضای هیات علمی شاغل در بیمارستان، برای استفاده از فضا و امکانات بیمارستان جهت اجرای 

 نامه مکتوب از معاون پژوهشی بیمارستان به بخش مربوطه ارائه نمایند. یقاتی لازم است معرفیهای تحقطرح

بایست اجازه فعالیت به پژوهشگران در محیط بیمارستان های بالینی، معاونین پژوهشی صرفاً میدر مورد کارآزمایی .2

های اجرای مطالعه به صراحت یکی از محیطرا در شرایطی بدهند که در پروپوزال طرح، بیمارستان مربوطه به عنوان 

 ذکر شده باشد. 

ها و مراکز علمی کشور مجوزی های بالینی، داشتن کد تصویب علمی و اخلاقی از سایر دانشگاهدر مورد کارآزمایی .2

میته کرود و دریافت کد اخلاقی یا موافقت مکتوب از های این دانشگاه به شمار نمیبرای اجرای مطالعه در بیمارستان

 اخلاق دانشگاه ضروری است. 

ا ههای دارویی و تجهیزات پزشکی در بیمارستاناجرای مطالعات به منظور بررسی ایمنی یا کارایی محصولات شرکت .8

باشد.  انجام هرگونه صرفاً پس از طی مراحل تصویب علمی و اخذ کد اخلاق از کمیته اخلاق این دانشگاه مجاز می

 بایست بر این موضوعها میشود و معاونین پژوهشی بیمارستانفوق تخلف محسوب می فعالیت خارج از چارچوب

 نظارت داشته باشند. 

در صورتی که اجرای مطالعه مستلزم حضور مکرر یا طولانی مدت تیم تحقیق در بیمارستان است، معاون پژوهشی  .3

 آورد. ایشان را به عمل میبیمارستان هماهنگی لازم برای صدور مجوز تردد و اتیکت شناسایی برای 

پیروی از مقررات بیمارستان، رعایت امانت و حفظ اموال بیمارستان در حین اجرای مطالعه ضروری است و استفاده  .11

سد مجاز رای که به اطلاع معاون پژوهشی بیمارستان میتیم تحقیق از فضا و امکانات بیمارستان صرفاً در محدوده

 است. 

ای که در پروپوزال ذکر شده است و به موزشی و درمانی بر روی بیماران صرفاً در محدودهمشاهدات یا مداخلات آ .11

آوری اطلاعات به هر شکل اعم از معاون پژوهشی بیمارستان اطلاع داده شده است مجاز است. همچنین، جمع

شده  از چارچوب تعریف یادداشت برداری، عکسبرداری یا تهیه کپی از مستندات بیمارستان و اطلاعات بیماران خارج

 شود. در پروپوزال تخلف محسوب می

ها، اسناد و مدارکی که به واسطه انجام پژوهش بایست اصول رازداری و امانت داری را در خصوص دادهمجری می .12

گیرد رعایت نماید و از قراردادن اطلاعات و  مستندات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بدون در اختیار وی قرار می

اطلاع و اخذ موافقت مکتوب معاون پژوهشی یا رئیس بیمارستان اکیداً خودداری نماید. همچنین اصول مربوط به 

وجه قرار دهد. انتشار و عدم افشای مشخصات هویتی را به صورت جدی مورد ت یو محرمانگ یخصوص میحفظ حر

های عمومی مستلزم دریافت مجوز از معاونت تحقیقات و اخبار مربوط به اجرا یا نتایج اولیه و نهایی مطالعه در رسانه
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بایست با اتخاذ راهکارهایی از اجرای دقیق این موارد توسط تیم تحقیق فناوری دانشگاه است. مجری اصلی می

 اطمینان حاصل نماید. 

های انسانی از ف است بر حسن اجرای تمامی ضوابط اخلاق در پژوهش به ویژه در خصوص آزمودنیمجری موظ .13

جمله اخذ رضایت آگاهانه، اطمینان از عدم آسیب به بیماران، پایش و گزارش هر گونه عارضه جانبی، حفظ اصول 

 محرمانگی اطلاعات و ... به صورت دقیق و مسئولانه نظارت داشته باشد. 

ا فاقد همالی یا غیر مالی از سوی کارکنان بیمارستان در ازای برقراری دسترسی به امکانات و داده مطالبه هر گونه .11

شود. همچنین، هر گونه پرداخت مالی مستقیم به کارکنان بیمارستان وجاهت قانونی است و تخلف محسوب می

 باشد. توسط تیم تحقیق بدون هماهنگی با معاون پژوهشی بیمارستان مجاز نمی

های تحقیقاتی توانند در ازای ارائه خدمات مازاد بر روال معمول به پژوهشگران برای اجرای طرحها میبیمارستان .15

های مصوب ( یا بر اساس تعرفه3/5/38/د مورخ 2832/2درچارچوب مصوبات هیأت رئیسه دانشگاه )از جمله نامه 

ای ه دریافت نمایند یا به منظور حمایت از تحقیقات بالینی و ایفبیمارستان برای ارائه خدمات تشخیصی و درمانی هزین

وانند تنقش دانشگاهی خود مجری اصلی طرح را از پرداخت تمام یا بخشی از هزینه خدمات معاف نمایند. همچنین می

رم محت های کاربردی مورد استفاده قرار دهند. بدیهی است مجریانوجوه دریافتی را برای حمایت از توسعه پژوهش

بینی نمایند و از معاونت تحقیقات و فناوری یا سایر نهادهای های فوق را پیشتوانند در تدوین پروپوزال خود هزینهمی

حامی منابع مالی مورد نیاز را دریافت نمایند. در هر حال تحمیل هرگونه هزینه مالی به بیمارستان در حین اجرای 

 باشد. بیمارستان و اخذ موافقت رئیس بیمارستان مجاز نمی مطالعه بدون هماهنگی با معاون پژوهشی

ها و سایر مراکز بهداشتی درمانی برای انجام خدمات تشخیصی استفاده از بیمه درمانی مراجعه کنندگان به بیمارستان .12

های نهای اجرای مطالعه به سازماهای تحقیقاتی و تحمیل هزینهو درمانی مازاد بر روال معمول جهت اجرای طرح

ی اشود. همچنین اجرای مطالعه نباید هیچ هزینه مازادی بر آزمودنیگر غیر اخلاقی است و تخلف محسوب میبیمه

 انسانی تحمیل نماید. 

ها الزامی به ذکر بیمارستان به عنوان آدرس سازمانی خود در بروندادهای علمی حاصل از مطالعه ندارند مجریان طرح .12

، اعضای هیات علمی و پژوهشگرانی که محل اصلی منظور اعتلای اعتبار علمی بیمارستانشود به ولی توصیه می

های دانشگاه است، بر اساس الگوی واحدی که توسط معاون پژوهشی بیمارستان اعلام خدمت آنان یکی از بیمارستان

د. همچنین سایر پژوهشگران های سازمانی خود در مقالات ذکر نماینگردد بیمارستان را به عنوان یکی از آدرسمی

های روش یا تقدیر و تشکر مقاله بیمارستان را به عنوان محیط اجرای توانند در صورت تمایل در یکی از بخشمی

 مطالعه اعلام نمایند.   

تماماً  دانشگاهی هایهای بالینی و پاراکلینیک موجود در بیمارستاننامه داده دانشگاه، مالکیت دادهبر اساس نظام .18

 تفویض اتاطلاع این به باشد و به پژوهشگران در محدوده طرح تحقیقاتی مصوب حق دسترسیمتعلق به دانشگاه می

 انیدرم بهداشتی مدیران یا درمان کادر کارکنان، که کندمی استفاده هاییداده از پژوهشگر که مواردی در. شودمی

تألیف حق معیارهای رعایت با پژوهشگر است لازم اند،داشته مشارکت داده یانباره ایجاد در فعال صورت به



21  

 

، امکان مشارکت ایشان را به عنوان همکار در مطالعه فراهم نماید مگر اینکه تولید کنندگان داده مایل به مشارکت 1 .13

اند مانع تونمیدر مطالعه نباشند. بدیهی است عدم تمایل احتمالی تولید کنندگان داده برای مشارکت در مطالعه 

گردد تولید داده به تنهایی معیار کافی برای همکاری در مطالعه ها گردد. همچنین تأکید میدسترسی پژوهشگر به داده

 مداخله کی مستلزم مطالعه اجرای که مواردی در. گردد تأمین بایستباشد و سایر معیارهای نویسندگی نیز مینمی

 طرح ارهمک عنوان به مداخله این با مرتبط معالج پزشکان از یکی حداقل است ضروری است، بیماران روی بر درمانی

 . شوند گرفته نظر در

معاون پژوهشی بیمارستان موظف است بر اجرای مفاد این دستورالعمل نظارت داشته باشد و در صورت بروز هر گونه  .21

زارش موارد به رئیس بیمارستان و تخلف بر حسب مورد به نحو مقتضی اقدام نماید و در صورت صلاحدید ضمن گ

 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، ادامه اجرای مطالعه در بیمارستان را متوقف نماید. 

مجری موظف است در هر زمان معاون پژوهشی بیمارستان درخواست نماید و نیز در انتهای مطالعه گزارشی از نتایج  .21

ا ها ضمن تعامل بشود معاونین پژوهشی بیمارستاندهد. توصیه میبه دست آمده از تحقیق را در اختیار وی قرار 

ود ارائه تواند منجر به بهبپژوهشگران از نتایج تحقیقات جاری در بیمارستان آگاه شوند و چنانچه نتایج مطالعه می

ارستان و مهای لازم با تیم مدیریت بیمارستان برای عملیاتی شدن نتایج در بیخدمات به بیماران گردد هماهنگی

 ارتقای فرایندها را به عمل آورند. 

تان، ها در فضای بیمارسهای دانشگاهی نیز صادق است. در صورت استقرار کلینیکموارد فوق در خصوص کلینیک .22

ایندها ها، فرباشد و در مورد سایر کلینیکمرجع رسیدگی به موارد یاد شده معاون پژوهشی بیمارستان مربوطه می

 گردد.  پژوهشی دانشکده یا پژوهشکده متبوع مدیریت میتوسط معاون 

 های فوق بر عهده رئیس بیمارستان است.هایی که معاون پژوهشی ندارند، مسئولیتدر بیمارستان .23

  

                                                           
 تل  ياسخه اعشان -ب ها آب تفس ا ل آاال ز يا ل ها دتده آلري جمع يا مطالعه طاتحیترتئه تيده ل  در تعجه قابل مشارک  -ها چهار مع ار:  تلف  لجعد1 

 . پذياش آاپه اسب  به صح  کل مقاله مسئع  تس -د مقاله اهايی ياسخه تاي د -ج علمی اظا تب نذتر تاث ا ل تعجه قابل صعرت به آب تصلاح يا ل مقاله
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 فرم درخواست معرفی به بخشهای بیمارستانی برای اجرای طرح پژوهشی 

 ................................سرکار خانم/ جناب آقای دکتر 

 معاون محترم پژوهشی مرکز آموزشی درمانی ....................

 با سلام و احترام

 ..........................بدینوسیله اینجانب ................................ مجری اصلی طرح تحقیقاتی با عنوان ..........................................

....................................... و کد تصویب علمی ........................ ..............................................................................................

های تحقیقاتی در ضوابط مربوط به اجرای طرح"مایم نو کد تصویب اخلاقی ..............................................، اعلام می

جلسه شورای پژوهشی دانشگاه که در اختیار اینجانب قرار گرفته  بیستمینمصوب دویست و  "های دانشگاهیبیمارستان

گاه آام و ضمن اعلام پایبندی کامل خود به این ضوابط، به عنوان مجری اصلی طرح خود را ملزم به است را مطالعه نموده

دانم. علاوه بر این، در صورت وقوع هر گونه ها مینمودن اعضای تیم تحقیقاتی از این ضوابط و نظارت دقیق بر اجرای آن

تخطی توسط اینجانب یا همکاران طرح از این ضوابط، اعتراضی نسبت به ممانعت بیمارستان از ادامه اجرای مطالعه 

 ا طبق نظر بیمارستان جبران خواهم نمود.های وارده احتمالی رنخواهم داشت و خسارت

 همچنین، خواهشمندم اینجانب را جهت اجرای این طرح به واحدهای تابعه بیمارستان به شرح زیر معرفی نمایید:

 شرح همکاری مورد انتظار نام واحد

  

  

  

 

 تاریخ و امضا:     شماره تماس: 
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 در صنعت همانیم یعلم اتینامه عضو ه نییآ -0پیوست 

 انشگاهموجود در دتوانمندی های از ظرفیت ها و بهتر  چهمنظور استفاده هرآئین نامه عضو هیئت علمی میهمان صنعت به 

ور نمای د علوم پزشکی اصفهان جهت رفع مشکلات صنعت و ارتقا و توسعه فعالیتهای فناورانه دانشگاه تهیه شده است.

این برنامه آن است که با حضور متخصصین دانشگاهی، مسائل و معضلات واحد صنعتی و یا برنامه های توسعه آن در 

یکی از قالب های انعقاد قرار داد اجرایی ارتباط با صنعت ،تعریف پایان نامه، دریافت اعتبار پژوهشی )گرنت صنعتی( از 

قراردادهای خدمات مشاوره ای و یا عقد قراردادهای پژوهشی مورد نیاز صنعت برای تحقیق در یک حوزه خاص، عقد 

 23/5/31این شیوه نامه در تاریخ صنعت تعریف شده و به ادامه همکاری فیمابین دانشگاه  و واحدهای صنعتی بیانجامد. 

 نشگاه رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا ست .دابه تصویب شورای 

 :  تعاریف  2ماده 

  آیین نامه صنعت شامل کلیه صنایع و سازمانها و ادارات  می باشد .در این 

  این آیین نامه صرفا شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کارشناسان زبده دانشگاه که

 ود.شامتیاز ارتقائ معادل مرتبه استادیاری بر اساس آیین نامه ارتقائ اعضای هیئت علمی داشته باشند ، می

 :اهداف1اده م

  گسترش تعاملات علمی و ارتباطات بین دانشگاه و واحدهای صنعتی 

 مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه در رفع معضلات صنعتی کشور 

 افزایش نوآوری و ابتکارات علمی در حوزه صنعت 

  گسترش همکاریهای دانشگاه و صنعت در قالب قرار دادهای صنعتی 

  که در رابطه با نیازهای صنعتی کشور تعریف می شوندافزایش درصد پایان نامه هایی 

 افزایش تجربه صنعتی دانشگاهیان 

 : روش : 3ماده 

 ای که در حوزه تخصصی خاصی اعلام آمادگی برای میزبانی اعضای هیات علمی  دانشگاه را واحدهای صنعتی

 پس از اعلام آمادگی عضو هیئتداشته باشند زمینه تخصصی مورد نیاز خود را به دانشگاه اعلام می نمایند و 

 علمی  برای حضور در صنعت واعلام موافقت واحد سازمانی مربوطه  ،از این طرح بهره مند خواهند شد.

  بنابراین طرح، یک عضو هیات علمی میهمان که در حوزه تخصصی خاص در یک صنعت مورد میزبانی قرار

 12ماه، مجموعاً  2عت منعقد می شود در طول مدت می گیرد بر اساس تفاهم نامه ای که بین دانشگاه و صن

 روز در واحد صنعتی میزبان حضور خواهد یافت.

 :در روزهای حضور عضو هیات علمی در صنعت، فعالیتهای زیربنا به توافق طرفین قابل انجام خواهد بود 

o بازدید برنامه ریزی شده عضو هیات علمی از بخشهای مختلف واحد صنعتی 

o مشاوره با کارشناسان صنعت برگزاری جلسات 
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o مسئله یابی در محیط صنعت 

o بررسی امکان تعریف پایان نامه های دانشجویی در رابطه با مشکلات صنعتی 

o ارائه جلسات سمینار علمی مورد نیاز صنعت 

o ارائه پیشنهادات فنی برای بهبود فعالیت های صنعتی 

تعدادی از دانشجویان خود را نیز در بازدید ها و جلسات در صورت توافق طرفین، عضو هیات علمی می تواند تبصره: 

 بهمراه داشته باشد.

 

 :تعهدات صنعت : 0ماده 

اعلام زمینه تخصصی مشخص مورد نیاز برای دعوت اعضای هیات علمی و ارسال دعوت نامه پس از تعیین عضو  -1

 هیات علمی میهمان 

 تأمین فضا و امکانات مناسب برای استقرار عضو هیات علمی در طول دوره  -2

 تعیین یکی از کارشناسان خود بعنوان میزبان برای تعامل موثر در طول زمان حضور عضو هیات علمی -3

 همکاری لازم برای حضور موثر عضو هیات علمی در واحد صنعتی نظیر برنامه ریزی بازدیدها، جلسات و غیره  -1

 ارزیابی نهایی از حضور عضو هیات علمی میهمان در پایان دوره به دانشگاه ارائه  -5

 تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت در صورتی که واحد صنعتی خارج از محدوده شهر اصفهان باشد. -2

گاه و شدر صورت درخواست واحد صنعتی برای ارائه کارگاه آموزشی، هزینه ارائه کارگاه بطور جداگانه بین دانتبصره : 

 صنعت  مورد توافق قرار خواهد گرفت.

 

 : تعهدات دانشگاه: 5ماده 

 موافقت دانشگاه با حضور عضو هیات علمی در قالب مأموریت اداری مطابق با برنامه توافق شده با صنعت 

 در نظر گرفتن امتیاز فعالیت اجرایی معادل برای ترفیع سالانه و ارتقاء 

 

 ی میهمان :: تعهدات عضو هیات علم 6ماده 

 حضور منظم در زمانهای تعیین شده مطابق با برنامه توافق شده با صنعت 

 ارائه سمینار علمی و برگزاری جلسات تخصصی بین عضو هیات علمی و کارشناسان صنعت 

 تلاش برای تعریف پروژه های لازم برای کمک به ارتقاء فعالیت های واحد صنعتی 

   ارائه گزارش های منظم به دانشگاه از کیفیت ارتباط برقرار شده با واحد صنعتی طبق فرمت اعلام شده از سوی

 مدیریت فن آوری دانشگاه
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در صورتیکه تا پایان ماه دوم حضور عضو هیات علمی در واحد صنعتی، هر یک از طرفین تمایل به ادامه تبصره: 

 کتبی به طرف مقابل اعلام شده و برنامه پایان خواهد یافت.همکاری نداشته باشند مراتب بصورت 

 

 :نحوه ادامه یا پیگیری دوره:7ماده 

ماهه، عضو هیئت علمی مهمان موفق به تعریف پروژه های مشترک شده و واحد صنعتی  2در صورتی که در پایان دوره 

ماهه دیگر قابل تمدید است. پس  2دوره  نیز درخواست ادامه حضور عضو هیات علمی داشته باشد، این زمان برای یک

 از آن حضور عضو هیات علمی در صنعت، در چارچوب این طرح قرار نخواهد گرفت.
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 صنعت در دانشگاه ینامه کرس نییآ -5پیوست 
 

 مقدمه:

 تواننمی به آسانی هازمینه از خیلی در و کرده )اعم از خصوصی و دولتی( تغییر صنعت سنتی دانشگاه و مرزهای امروزه

 را قلمرو صنعت از قسمتی و شودمی محسوب صنعت دانشگاه، از قلمرو داد. بخشی تمیز یکدیگر از را آنها بین مرز

های سه بخش دولت وصنعت و دانشگاه نیازمند اجرای پروژه برنامه این بنابراین در .آورد حساب به توانمی دانشگاه

اری، این مهم تنها با همکد. بود نخواه نهایت رفاه و توسعه جامعهو در  ترویج و ارتقائ سلامت هدف با مشترک تحقیقاتی

 تعامل ایجاد هدف با دانشگاه در صنعت کرسی ایجاد نامه هماهنگی و حمایت سه بخش فوق محقق خواهد شد. آیین

 صنعت و گاهدانش نیاز مورد مختلف علوم هایحوزه در فناورانه و تحقیقاتی فعالیتهای توسعه برای دانشگاه و صنعت بین

در طرح حاضر شرایط حضور و همکاری تحقیقاتی محققان، کارشناسان و یا مدیران برجسته صنعت  .است گردیده تدوین

 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فراهم خواهد شد.

 ( تعاریف:2ماده 

 انی دانشگاه علوم پزشکیدر این آیین نامه منظور از صنعت، تمامی دستگاههای اجرایی درون سازمانی و برون سازم 

های صنعتی، اتاق بازرگانی، ها و کارخانجات خصوصی، واحدهای نظامی و دفاعی، شرکت شهرکاصفهان، شرکت

های مختلف باشد، که طی نیاز سنجی از دانشکدهصنایع و معادن، شهرداری ها، و ادارات زیرمجموعه سازمانها می

هد های کاری مشترک با آنها تعیین خوازهای آموزشی، پژوهشی و حیطهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان و بر حسب نیا

 معرفی شده است. "صنعت"گردید که در این برنامه باختصار تحت عنوان 

  صار های وابسته که باختو دانشکده پژوهشکده ،دانشگاهدر این برنامه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان باختصار

 دانشکده  نامیده می شوند.

  .این آیین نامه صرفاً شامل متخصصین و کارشناسان زبده صنعت، و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است 

 ( اهداف:1ماده 

 تبادل تجارب صنعت و دانشگاه در حوزه های مرتبط 

  های اجرایی صنایع و دانشگاه در راستای حل مشکلات جامعه و صنعتیتفعالها و یاستسهمسوسازی 

 تحقیقاتی یهاپروژه در صنعت برجسته مدیران یا و مشارکت کارشناسان 

 ( ساختار:3ماده 
برای پیشبرد این آیین نامه، ساختار هماهنگ کننده در سطح دانشگاه، مدیریت توسعه فناوری و در سطح دانشکده ها، معاونت 

ده تشکیل و فناوری دانشکتحقیقات و فناوری آن دانشکده می باشد. کارگروه فناوری دانشکده که زیر نظر معاون تحقیقات 
 می گردد می تواند هماهنگی، اجرا و نظارت این برنامه را انجام دهد.

 اعضای کارگروه فناوری دانشکده ها به شرح زیر می باشد: 
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 رئیس دانشکده )رئیس کارگروه(  -     

 معاون تحقیقات و فناوری دانشکده )نائب رئیس کارگروه( -

 فناوری دانشکده در حوزه ارتباط با صنعت )دبیر کار گروه(نماینده معاون تحقیقات و  -

 حداقل دو نفر از اعضاء هیات علمی مرتبط با موضوع -

 نماینده یا نمایندگان صنعت مورد نظر )که متقاضی را معرفی و تایید نموده اند(. -

 :2تبصره
 . ه یکساله صادر خواهد شدابلاغ اعضاء کار گروه  فناوری دانشکده توسط ریاست هر دانشکده و برای یک دور -

نعت و معاون ص ارشد ابلاغ اعضاء صنعت پس از انتخاب اعضاء )بنابر پیشنهاد دانشکده متقاضی( با دو امضاء مدیر-
 تحقیقات و فناوری دانشگاه و برای یک دوره یک ساله خواهد بود.

 کارشناسان حوزه دانشگاه و صنعت دعوت بعمل آورد.بر حسب نیاز و با نظر ریاست کمیته ها ، می توان از سایر : 1تبصره

 شرح وظایف کارگروه دانشکده  :
 خود متناظرکاری هایحیطه با دانشکده و صنعت متقابل برنامه ریزی برای آشنایی -1

 برگزاری نشستهای تبادل تجارب صنعت و دانشکده در حوزه های مرتبط سلامت -2

 اعضای کارگروه در جهت ایجاد و ارتقای سطح تعامل صنعت و دانشکده هم اندیشیارائه و  -3

 دانشکده سطح در صنعتی مشترک های پروژه اجرای برای لازم های هماهنگی انجام -1

 تحقیقاتی مراکز یا و دانشگاه مختلف های بخش از میهمان کارشناس بازدید ریزی برنامه -5

 صنعت مشکلات با رابطه در دانشجویی های نامه پایان تعریف -2

 تخصص حسب بر دانشجویی های نامه پایان در صنعت کارشناس همکاری و مشاوره امکان نمودن فراهم -2

 مرتبط دانشجویان دفاع جلسات در صنعت حضورکارشناس امکان ایجاد -8

 مشترک تحقیقات کیفیت بهبود برای فنی پیشنهادات ارائه -3

 شستن برگزاری مانند فعالیتهایی قالب در کرسی صاحب تجربیات و تخصص از استفاده برای ریزی برنامه -11

 نعتص کارشناسی تیم کمک با یا و انفرادی صورت به صنعت سوی از دانشگاه نیاز مورد آموزشی دوره و علمی،

 مدعو فرد تخصص با متناسب

شناسایی اعضای هیات علمی دانشکده در تخصص های مورد نیاز صنعت و تعریف پروژه ها، کارگاه های  -11

 آموزشی و یا سخنرانی های تخصصی لازم از سوی این افراد برای کمک به ارتقای فعالیت های واحد صنعتی

 کاربردی پژوهشی عناوین به آن تبدیل و مرتبط صنایع و جامعه نیازهای احصاء -12

 مستند سازی فعالیتها و ارائه گزارش های منظم به کمشورای راهبردی توسعه فناوری دانشگاه  -13

  تبصره:

در صورت درخواست دانشکده برای ارائه درس و یا کارگاه آموزشی، هزینه ارائه بطور توافق بین دانشگاه و صنعت مدنظر -
 گرفته و می تواند در قالب حق التدریس، یا حق الزحمه مشاوره تعیین و پرداخت گردد.
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م ن نامه ها، حقوق مالکیت فکری و عددر تعریف پایان نامه های دانشجویی و حضور کارشناسان صنعت در جلسات پایا -
 افشای اطلاعات مد نظر قرار می گیرد.

 دانشگاه: در صنعت ( شیوه انتخاب کارشناس کرسی5ماده 
 علاقه مندی فرد برای حضور در دانشگاه -1

 داشتن تجارب حرفه ای کافی در حوزه مورد نظر -2

 سال سابقه کار در صنعت 5داشتن حداقل -3

 صنعت مربوطهمعرفی نامه کتبی از سوی  -1

 ارایه برنامه فعالیت و رزومه کاری توسط متقاضی -5

 ( ضوابط اداری:6ماده 

اولین مرحله فرایند اعطای کرسی، اعلام موافقت کتبی ریاست دانشکده به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه  -1

 برای آغاز فرایند کرسی صنعت در دانشگاه می باشد.

های لازم برای استقرار و فعالیت کارشناسان و سب و انجام هماهنگیتامین فضای فیزیکی و امکانات منا-2
 صاحبنظران زبده صنعت در دانشکده انجام خواهد شد.

اطلاع رسانی به صنایع مرتبط هر دانشکده و پیگیری دعوت از علاقمندان به این فرایند، توسط کار گروه دانشکده  -2

 انجام خواهد شد.

ه وصنعت در خصوص نحوه همکاری و حضور کارشناس مهمان در صنعت در نامه بین دانشگاانعقاد تفاهم  -3

 دانشگاه توسط کمیته هماهنگی انجام خواهد شد.

تامین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت از سوی دانشگاه در صورتی که واحد صنعتی خارج از محدوده شهر اصفهان  -1

 باشد، به عهده دانشکده می باشد. 

 تبصره:
 دهای ارتباط با صنعت دانشکده می تواند جهت تامین هزینه های این بند مد نظر قرار گیرد.سهم بالاسری قراردا

 ضوابط اداری دانشگاه علوم پزشکی بایستی مد نظر قرار گیرد. -5

 ارائه گزارشهای دوره ای توسط دانشکده به شورای راهبردی توسعه فناوری دانشگاه انجام خواهد شد. -2

  تبصره:

حضور کارشناس صنعت در دانشگاه، هر یک از طرفین تمایل به ادامه همکاری نداشته باشند،  در صورتی که در زمان
مراتب بصورت کتبی به طرف مقابل اعلام شده و ادامه برنامه با کارشناس مورد نظر خاتمه خواهد یافت و در مورد ادامه 

 روند همکاری تصمیم گیری خواهد شد.
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 نوآوری سلامتمرکز نامه  نییآ -6پیوست 

 

 تعاریف -2 ماده

 نظرمعاونت زیر اسووت نهادی شووود، می نامیده مرکز پس این از که نوآوری، مرکز نامه آیین این در :ینوآور مرکز

 در که توسط کارآفرینانی جدید های فناوری توسعه و ایجاد از پشتیبانی و حمایت هدف با داننشوگاه فناوری و پژوهش

 بردانش مبتنی اقتصادی و اهداف اندشده تشکیل فناوری به منتهی مختلف های زمینه در فعال نوپای های گروه قالب

 . دارند فن و

 وبعضا دانشگاهی حقیقی افراد از مجموعه ای دانشگاهی، فناور واحد ) : واحد فناوری ( دانشگگاهی فناور واحد

 قابل یا فناوری فنی دانش به خود علمی دسووتاوردهای و ایده ارتقای منظور به که اسووت غیردانشووگاهی متخصووصووین

 . شوند می پذیرفته مرکز در و شده تشکیل آفرین ثروت و سازی تجاری

 ایده مسوئولیت اجرای و واحد محوریت که دانشگاه فعال علمی هیأت اعضاء از نفر یک : فناور واحد مسئول

 . شود می انجام ایشان تایید و امضا با حقوقی اسناد و مکاتبات کلیه و دارد به عهده را محوری

مسئول واحد فناور در صورت وجود طرح تعریف شده در مرکز نوآوری سلامت، پس از اتمام طرح قادر به شروع  -

طرح جدید خواهد بود و طرح تعریف شده باید در زمینه تخصصی مجری اصلی باشد. تشخیص این موضوع بر 

 عهده شورای مرکزی می باشد. 

این دوره به فناوری می باشد.  توسعه اهداف تکمیل منظور به مرکز، در فناور واحدهای استقرار دوره : اسگتقرار دوره

 .است تمدید قابل مرکز شورای موافقت صورت ماه بوده و در 3الی  2مدت 

 و باشد دارا را شدن تجاری قابلیت و بوده بنیان دانش باید که اسوت فناور واحد اصولی ایده) : طرح ( محوری ایده

 پذیرش مرکز در و خود پرداخته سازی تجاری سطح به رسیدن برای اجرایی برنامه تکمیل به آن واسوطه به فناور واحد

 . است محوری ایده بر مبتنی استقرار دوره در واحد فناور اصلی فعالیت شود. می

 سطح تجاری به رسیدن برای اجرایی برنامه از فناور،  واحد توسوط که اسوت ای خلاصوه : اجرایی برنامه خلاصگه

 . دارد تاکید محور ی ایده بر و شود می تهیه مرکز، به فناور واحد سوی از شده ارائه سازی ایده

 مسئول دانشوگاه و پژوهشوی معاونت بین فناور واحد نهایی پذیرش از پس که اسوت مکتوب سوندی : نامه موافقت

 . شود می منعقد فناور واحد

 هدف -1 ماده

 بر سطح مبتنی آنها فعالیت فناورکه واحدهای از حمایت با است مصمم اصوفهان پزشوکی علوم دانشوگاه نوآوری مرکز

 حرکت به سمتی است آفرینی ثروت و سوازی تجاری های جنبه دارای و اسوت نوآوری و فناوری دانش، از قبولی قابل
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تیم های موفق می توانند در  شود. تولید شده محصول برای بازاریابی جایگزین تولیدشوده، دانش برای بازاریابی کند که

قالب شورکت های ثبت شده به عضویت مرکز رشد دانشگاه درآمده و ادامه مسیر تجاری سازی را با حمایت مرکز رشد 

 طی کنند.

 مرکز در فناور واحدهای پذیرش یمعیارها -3 ماده

 با و دانشووگاه خارج متخصووص افراد همراه به دانشووجویان و علمیدانشووگاه  هیأت اعضووای از متشووکل های مجموعه

اسوواس  )بر باشووند مرکز توسوط پذیرش مورد و اجرایی برنامه دارای که مرتبط علمی هیأت عضوو یک محوریت حداقل

 : شامل مرکز در فناور واحد پذیرش معیارهای باشند. می مرکز به ورود به مجاز (،1ماده

 دانشگاه تخصصی های زمینه از بایکی فناور واحد فعالیت زمینه داشتن تناسب 

 فناور واحد محوری ایده بودن فناوری بر مبتنی 

 مرکز منابع و امکانات با فناور واحد نیازهای بودن و متناسب بودن نوآوری بر مبتنی 

 کاری تیم در فعالیت با مرتبط پژوهشی و علمی سابقه وجود 

 محصول / خدمت، با دارا بودن مزیت رقابتی فعالیت گسترش و رشد امکان 

 مناسب اجرایی برنامه و اهداف استراتژی، داشتن 

 بازار بر متکی اقتصادی برنامه 

 مرکز در فن آور واحدهای ) تعهدات(  وظایف -0 ماده

 . باشد می دانشگاه با نامه موافقت یک انعقاد به ملزم پذیرش از پس فناور واحد -1-1

 و همچنین گیرد می قرار او اختیار در مرکز توسووط که اسووت اموالی تمام نگهداری و حفظ به موظف فناور واحد -1-2

 . شود می وارد اموال آن به که است نقصانی و عیب هرگونه مسئول

 این درغیر پذیرد، انجام مربوطه ایمنی و فنی مقررات و اسووتانداردها با مطابق باید فناور واحد های فعالیت تمام -1-3

 عدم علت که به خسارتی گونه هر جبران .کند معلق را فناوری واحد فعالیت نقیصوه، رفع تا اسوت مجاز مرکز صوورت

 . بود واحد فناورخواهد عهده بر گردد مرکز یا ثالث اشخاص متوجه فنی مقررات رعایت

 محوری ایده اجرای برای که اطلاعاتی و نقشه طرح، به نسوبت ثالث حقیقی و حقوقی اشوخاص که صوورتی در -1-1

های  نام و علائم بر حق اختراع، حق مانند ( نمایند ادعا است قانون حمایت مورد که حقی اند، گرفته اسوتفاده قرار مورد

 مرکز هیچگونه و است آنها ادعاهای برابر در مسئول واحدفناور) غیره و فکری مالکیت به مربوط حق هرگونه و تجاری

 . ندارد مسئولیتی

 و های مرکز نامه آئین و مقررات رعایت و کار پیشرفت بررسی و بازدید برای را شورایط اسوت متعهد فناور واحد -1-5

 . کند فراهم مرکز توسط ها هزینه و ها پرداخت بر نظارت
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 مرکز مستقر در که فناور واحدهای سوایر و مرکز به مربوط اطلاعات افشوای و انتقال از اسوت متعهد فناور واحد -1-2

 در دسووتورالعمل شووده تعیین خسووارت پرداخت لزوم بر علاوه صووورت این غیر درد. نمای جلوگیری و خودداری هسووتند

 . است مسئول دیده زیان برابر در کیفری و مدنی مسئولیت باب از مرکز در استقرار

 دیگری کردن شووریک یا دیگری به دارد مرکز این در که حقی هرگونه واگذاری و عاریه و اجاره حق فناورواحد  -1-2

 یک هر تحقق صورت در و ندارد را آن شروط و فناور واحد و دانشوگاه مابینفی موافقتنامه مفاد از تجاوز و حق این در

 و اموال کلیه سالم و صحیح استرداد به ملزم بلافاصله فناور واحد و شده فسخ موافقتنامه مرکز، تشخیص به موارد این از

 . بود خواهد خسارت جبران و اعتبارات

 سایرموارد و مرکز امکانات و اسوتقرار محل مورد در حقی هیچگونه مرکز، از دلیل هر به واحد خروج صوورت در -1-8

دانشگاه علوم پزشکی  اختلاف حل هیات تصمیمات کلیه شود می واحد متعهد و ندارد وجود فناور واحد برای انتفاع مورد

 . نماید اجرا و بپذیرد را مرکز در استقرار دستورالعمل مصرح در

 . است مرکز های نامه آیین و ضوابط نیز و دانشگاه بر حاکم قوانین و مقررات رعایت به ملزم فناور واحد -1-3

 

 . کند می تائید را مرکز به شده ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک کلیه صحت فناور واحد -1-11

 به تشخیص انتفاعی ی نتیجه به موافقتنامه موضووع تنظیمی فرم های در مذکور محوری ایده که صوورتی در -1-11

 یا و فناوری فروش را از دانشگاه سهم فناوری، شورای توسط شده تعیین میزان به است موظف فناور واحد برسد، مرکز

 . بپردازد آن سازی تجاری

دفتر مالکیت فکری واحود فناور می تواند جهت ثبت اختراع ایده محوری با اسوووتفاده از خدمات مشووواوره ای  -1-12

 درصد خواهد بود. 21دانشگاه اقدام نماید و میزان سهم دانشگاه از اختراع ثبت شده تا 

 . متعهد باشد نوآوری مرکز و دانشگاه فکری مالکیت مقررات و ها نامه آئین کلیه به است موظف فناور واحد -1-13

 طرح ارزیابی نحوه -5 ماده

 در شده و انجام نوآوری مرکز توسط اولیه ارزیابی استقرار، متقاضوی فناور واحد توسوط نیاز مورد مدارک تحویل از پس

 را ارزیابی خود داوران هیات . شود می ارجاع دوران هیات به تخصوصوی ارزیابی برای لازم، شورایط بودن دارا صوورت

 5 حداقل از داوران متشکل هیات ترکیب دهد. می انجام حضوری مصاحبه و شده ارائه های فرم و مستندات براسواس

 : است زیر شرح به نفر

 دانشگاه مدیرتوسعه فناوری 

  رئیس مرکز نوآوری دانشگاه 

 رییس اداره ارتباط با صنعت دانشگاه 

 محوری ایده فنی و علمی موضوع به مسلط و آشنا متخصص نفر دو حداقل 
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 فناوری اقتصادی تحلیل به مسلط و آشنا متخصص نفر یک حداقل 

 جلسه دبیر عنوان به ( نوآوری رکزم کارشناس ( 

 موافقت نامه فسخ موارد -6 ماده

 : نماید موافقت نامه فسخ به مبادرت زیر موارد در تواند می مرکز

 کند. خودداری مربوطه موافقت نامه در خود تعهدات از یک هر انجام از فناور واحد که صورتی در 

 ایمنی ضوابط و اصول کاری، شئونات حسنه، اخلاق مقررات، و قوانین فناور از واحد تخلف . 

 میزان به خود محوری ایده در شده درج محتوای یا و زمانی برنامه واحد از مرکز، نظر مطابق که صورتی در 

 . باشد افتاده عقب جبرانی غیرقابل

شورای به  فسخ موارد تحقق واحد فناور ملزم به ارایه مدارک و مسوتندات جهت محرز نمودن عدم: 1تبصوره 

 . باشد می مرکز

  موافقت نامه پایان -7ماده

 :شود می محسوب یافته پایان موافقتنامه قرارداد زیر موارد در

 2 ماده در مقرر فسخ موارد از یک هر اعمال صورت در -

  آن تمدید عدم و موافقت نامه مدت انقضای صورت در -

 12ماده مطابق مرکز از خروج صورت در -

 و استرداد استقرار محل تخلیه به روز 2 ظرف است ملزم واحدفناور موافقتنامه، مدت انقضای صوورت : در2تبصوره

 )واحدها استقرار اساس دستورالعمل بر ( ای جریمه تاخیر، روز هر ازای در باید و ورزد مبادرت دارد اختیار در که اموالی

 .بپردازد استقرار محل بهای اجاره بر علاوه

  دانشگاه حمایت میزان و فناور واحد استقرار زمان و شرایط مدت -8ماده

 چگونگی و فناور واحد هر از دانشگاه حمایت مالی میزان و ماه می باشد 3تا  2 مرکز در فناور واحد اسوتقرار زمان مدت

موافقت  موضوع فعالیت های به موافقت نامه مدت طی تدریج به حمایت این. گردد می تعیین مرکز توسوط آن پرداخت

 .یابد می تخصیص نامه

 .گردد می ابلاغ و تعیین شورای فناوری دانشگاه  توسط سال هر فناور واحدهای از دانشگاه حمایت مالی میزان حداکثر

مرکز امکان  تائید صورت در و موافقت نامه چهارچوب در فقط مرکز توسوط اعتبار پرداخت گونه : هر3 تبصوره

 .است پذیر



82  

 

کار اشتراکی و بهره مندی از خدمات مشاوره ای مرکز ، مبلغی تحت عنوان ازای اختصاص فضای  : در1تبصره 

اجاره بهاء از واحد فناور به صورت ماهانه دریافت خواهد شد که میزان آن در هر سال از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه 

 تعیین می گردد.

  تسهیلات و خدمات -9  ماده

و بسته حمایتی دانشگاه  دانشگاه نوآوری مرکز در خدمات ی تعرفه ابقمط فناور واحد به مرکز تسهیلات و خدمات ارزش

 .باشد می نامه موافقت لاینفک جزء و شود می تعیین علوم پزشکی اصفهان می باشد که سالانه

 .بود خواهد مرکز مقدورات حد در زمان، هر در تسهیلات و خدمات ارائه :5 تبصره

موافقتنامه ممکن است به پیشنهاد واحد فناور و تصویب معاون پژوهش و : اعتبار ریالی و تسوهیلات 2تبصوره 

 فناوری دانشگاه تغییر کند.

 .ندارد فناور واحد کارکنان قبال در مسئولیتی : دانشگاه2تبصره 

  تسهیلات و خدمات حمایت مالی، بازپرداخت -21ماده

فعالیت های پژوهشی و  از حاصل دستاوردهای و نتایج است موظف نوآوری مرکز در استقرار دوره پایان در فناور واحد

اظهارنموده و در صورت لزوم به ثبت برساند. بر  "خط مشی مالکیت فکری دانشگاه "فناورانه مرتبط را مطابق ضوابط 

ن یناور و سایر حامیان از دستاوردهای پژوهش و فناوری تعیفاساس مذاکره با کمیته مالکیت فکری ، سهم دانشگاه ، تیم 

 و پیشنهاد می شود و پس از تصویب شورای مرکز طی قراردادی مبادله خواهد شد 

 ارائه قابل قبولی دستاورد و نماید تعلل فناوری توسعه به مربوط امور پیگیری و ها مسئولیت انجام در فناور واحد چنانچه

 را از یافته تخصیص تسهیلات و حمایت یکساله بازه ی یک در یک سال و گذشت از پس واحد ناور موظف است نکند،

دهد مگر اینکه عدم تقصویر واحد فناور بر عدم موفقیت طرح پس از بررسوی در شورای مرکز محرز  پس باز فناور واحد

 شود. 

 

  ارزیابی و نظارت  -22ماده

 .می گیرند قرار ارزیابی مورد مرکز طرف از بار یک ماه 3 هر نوآوری مرکز در مستقر فناور واحدهای

 .قرار دهد مرکز طرف از کننده ارزیابی تیم اختیار در را لازم و کامل اطلاعات است موظف فناور واحد هر : 8 تبصره

 3 مقطع هر در مثبت ارزیابی به منوط مرکز فناوردر واحد استقرارو دریافت خدمات و تسهیلات از طرف ادامه :3 تبصوره

 .می باشد ماهه
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  فناور واحد سوی از مرکز از خروج -21ماده

 غیر در انجام و را خود تعهدات کلیه اینکه بر مشووروط شووود خارج مرکز از تواند می بخواهد که زمان هر در فناور واحد

 .دهد انجام مرکز تشخیص به را احتمالی خسارت جبران اینصورت

 .است ممکن مرکز پذیرش و فناور واحد کتبی درخواست با ارائه ی : خروج11 تبصره

 محل استقرار بلافاصله دانشگاه، با کامل حساب تسویه بر علاوه اسوت ملزم واحد خروج، تحقق صوورت در : 11تبصوره

 .گرداند باز مرکز به را خود اختیار در امانی اموال و نموده تخلیه را خود
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 نایابن س یاعتبار پژوهشآیین نامه  -7پیوست 

 

 راستای رسیدن به مرجعیت علمیای در های بین رشتهحمایت از کلان پروژه

 سینا()اعتبار پژوهشی ابن

 مقدمه

ای آموزشی، هاعضای هیات علمی توانمند، محور توسعه در دانشگاه هستند. رشد و بالندگی دانشجویان و توفیق برنامه

د. هر چند گیرنپژوهشی و فناوری منوط به وجود اساتیدی توانمند و باانگیزه است که راهبری فرایندها را بر عهده می

ند، امند بوده است که چنین رسالتی را به نحو مطلوبی به انجام رساندهدانشگاه در گذشته و حال از وجود افرادی بهره

اما کمبود چنین راهبرانی همواره مشهود بوده است. در عرصه پژوهش و فناوری، نیروی انسانی خبره از نقشی 

ای به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. از این رو، توسعههای سیاستگذاری از یکمحوری برخوردار است و بدون آن هیچ

 گسترش ظرفیت نیروی انسانی با هدف دستیابی به مرجعیت علمی و راهبری فناوری باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

اف زیر به شود و با اهدنامگذاری می "ابن سینا"ای به افتخار دانشمند بزرگ ایرانی، های بین رشتهاعتبار کلان پروژه
  گردد:های تحقیقاتی متشکل از اعضای هیات علمی با سوابق درخشان پژوهشی اعطا میتیم

 توسعه ظرفیت نیروی انسانی در حوزه پژوهش و فناوری در راستای دستیابی به مرجعیت علمی 

 هاحمایت ویژه از اعضای هیات علمی سرآمد برای گسترش فعالیت 

  الگوسازی برای محققین جوان و بهبود شرایط برای پرورش نیروهای انسانی جوان 

 ایجاد توانمندی برای حل مشکلات نظام سلامت 

  تعمیق دانش آموزشی در دانشگاه 

 المللی دانشگاه تقویت روابط علمی بین 

  ایجاد زمینه مناسب برای جذب نخبگان ایرانی خارج کشور 

 بخشی توسعه ارتباطات بین 

  تسهیل شرایط برای جذب منابع مالی پژوهشی خارج دانشگاهی 
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 فرایند انتخاب اعضای هیات علمی در فراخوان اعتبار پژوهشی ابن سینا -2ماده 

شود. اطلاعات هر فراخوان )تقویم فراخوان به صورت سالانه توسط معاونت پژوهشی و فناوری برگزار می .1

اولویت، ...( به صورت سالانه تعیین و همزمان با اعلام فراخوان  اجرایی، میزان اعتبار، موضوعات دارای

 گردد. رسانی میاطلاع

متقاضیان اطلاعات طرح کلان پیشنهادی خود را به صورت خلاصه و در قالب فرم پیش پروپوزال به انضمام  .2

یم پژوهشی و ها باید در راستای تحقیقات قبلی تدهند. این طرحسوابق علمی خود و همکاران ارائه می

پروپوزال و سوابق علمی، نقشه تحقیقاتی های اعلام شده در فراخوان باشد. به همراه پیشمعطوف به اولویت

 نیز باید ارائه شود. 

 بایست عضو هیات علمی پیمانیمجری اصلی طرح که نماینده تیم پیشنهاد دهنده است، می شاخص ورود: .3

مرتبه دانشیاری یا استادی باشد. سالانه معاونت پژوهشی و یا رسمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با 

فناوری از بین این اعضای هیات علمی، افرادی که از نظر شاخصهای علم سنجی امتیاز بالاتری دارند به 

 نماید. عنوان واجد شرایط برای شرکت در فراخوان اعلام می

علاوه بر بررسی طرح پیشنهادی، در سوابق علمی تیم تحقیقاتی، معیارهای زیر مورد  معیارهای انتخاب: .1

 توجه خواهد بود: 

  مقالات منتشر شده در مجلات معتبر مرتبط با موضوع طرح پیشنهادی یا هر گونه برونداد علمی
 ای در یک حوزه از دانش داشته است. که تاثیر قابل ملاحظه

 شین و در پروژه مورد بررسیالمللی پیهای بینهمکاری 

  ای ای و بین موسسهرشتهتعاملات بین 

 حمایت از نیروهای انسانی پیرامون خود و پرورش پژوهشگران جوان 

 هایی که به حل مسایل نظام سلامت منجر شده باشد. انجام پروژه 

  تولید محصولات دانش بنیان 

 

هایی که از نظر محتوای علمی و معیارهای مذکور در پروپوزالپیش بررسی طرح اولیه و سوابق مجریان: .5

ود ششوند و به متقاضیان اعلام میها انتخاب میدر سطح مطلوبی باشند توسط شورای ارزیابی طرح 1بند 

ا هپروپوزال، پروپوزال کامل و ضمائم آندر بازه زمانی مشخصی طرح کامل پروژه را ارسال نمایند. پیش

 نوشته شوند.  باید به زبان انگلیسی 
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های دریافت شده جهت ارزیابی تخصصی برای داوران داخل و طرح داوری طرح کامل و سوابق مجریان: .2

شوند و پس از دریاقت خارج دانشگاه یا خارج از کشور که تجربه کافی در موضوع طرح دارند ارسال می

ا هوران و اعضای شورای ارزیابی طرحهای داشوند.  دیدگاهها بررسی مینظرات آنان در شورای ارزیابی طرح

گردد تا طرح را بر آن اساس اصلاح و نسخه نهایی را ارائه نمایند. علاوه بر این، به تیم پژوهشی منعکس می

ها، اعضای هیات علمی دانشگاه با دسترسی به منظور انعکاس دیدگاه جامعه علمی دانشگاه در ارزیابی طرح

های پژوهشی، در مورد مناسب بودن هر طرح برای حمایت سوابق علمی تیمها و به عنوان و چکیده طرح

 دهند. مالی رای ارائه می

ی و بندی نهایهای علمی و با عنایت به دیدگاه جامعه علمی دانشگاه، رتبهبر اساس داوری انتخاب نهایی: .2

نماینده وی، رئیس  ها توسط شورایی متشکل از معاون پژوهش و فناوری وزارت بهداشت یاانتخاب طرح

دانشگاه، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، دو نفر از دانشمندان و سیاستگذاران علمی پیشکسوت خارج 

دانشگاهی و نیز دو نفر از پژوهشگران برتر داخل دانشگاه )به پیشنهاد معاون پژوهشی و فناوری و انتخاب 

 کت در فراخوان را ندارند.شود. اعضای این شورا امکان شررئیس دانشگاه( انجام می

 

 سینانحوه حمایت از اعضای هیات علمی دارای اعتبار پژوهشی ابن -1ماده 

 1سال به اعضای هیات علمی انتخاب شده بر اساس فرایند مذکور در ماده  2-5اعتبار پژوهشی به مدت  .1

 تواند تمدید گردد. گیرد و در شرایط خاص میتعلق می

 ، تیمشود. بنابراینای به صورت مازاد بر گرانت اعضای هیات علمی اعطا میرشتهینهای بپروژهاعتبار کلان .2

 توانند از گرانت معمول خود در سقف تعیین شده استفاده نمایند. پژوهشی ارائه دهنده طرح می

 یرد. گهای پیشرفت و به صورت سالانه در اختیار تیم پژوهشی قرار میاعتبار پژوهشی بر اساس گزارش .3

علاوه بر اعتبار پژوهشی، بر حسب نیاز و در صورت امکان اقدامات زیر برای تسهیل اجرای پروژه صورت  .1

 گیرد: می

  حمایت اداری برای استفاده از نیروهای پسادکترا و کارشناس )مازاد بر نیروهایی که از قبل با
 دانشگاه رابطه استخدامی دارند( برای اجرای پروژه در مدت قرارداد

 ژوهشی های پاندازی آزمایشگاه یا ایجاد سایر زیرساختاستفاده از فضای فیزیکی مناسب برای راه
 در راستای اجرای پروژه 

 ای های آموزشی تخصصی با هدف توسعه توان حرفهامکان شرکت مجری و همکاران در دوره
 ود(شنه بازنگری میها توسط معاونت پژوهش و فناوری تعیین و سالا)محتوای و برنامه این دوره

 های پژوهشی دانشگاه )آزمایشگاه جامع، ...(  دسترسی رایگان و تسهیل شده به زیرساخت 
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 های دانشگاه به منظور تعدیل سایر وظایف محوله مجری اصلی و هماهنگی با سایر معاونت
 همکاران

 ی، وم پزشکمعرفی از سوی ریاست دانشگاه برای عضویت در مجامع علمی مانند فرهنگستان عل
بوردهای تخصصی و ... به منظور استفاده از دانش و تجربیات این افراد در سیاستگذاری علمی و 

 های دانشگاه در راستای دستیابی به مرجعیت علمیمعرفی توانمندی

 

 نحوه استفاده از اعتبار پژوهشی به شرح زیر است:  .5

  المللی گردد )هزینه بلیت و اقامت برایبینحداقل ده درصد از اعتبار باید صرف برقراری ارتباطات 
های علمی مجری اصلی، همکاران و دانشجویان دخیل در پروژه، دعوت از محققین مسافرت

 خارج کشور و ...(

 تواند از سایر منابع از جمله بنیاد نخبگان و صندوق تامین حقوق ماهیانه نیروی پسادکترا می
ورت عدم تحقق، مجری اصلی موظف است آن را از حمایت از پژوهشگران صورت گیرد و در ص

محل اعتبار پژوهشی تامین نماید. همچنین پرداخت هزینه پرسنلی کارشناسان از محل اعتبار 
 پذیر است. امکان

  سایر مصارف عبارت است از تهیه مواد آزمایشگاهی، خرید تجهیزات، نرم افزار و سایر مواردی که
ها باید به اطلاع واحد ست. خرید تجهیزات غیر مصرفی و دستگاهبرای اجرای طرح پژوهشی لازم ا

 مربوطه رسانده شود تا به عنوان اموال دانشگاه ثبت گردند. 

 

 سیناتعهدات و وظایف اعضای هیات علمی در قبال دریافت اعتبار پژوهشی ابن -3ماده 

فناوری و در تعامل با عضو هیات  بروندادهای مورد انتظار بر اساس ماهیت پروژه توسط معاونت پژوهشی و .1

گردند. برای هر برونداد حداقل سطح قابل قبول و نیز مدت علمی منتخب، پیش از اعطای اعتبار تعیین می

ح های سالانه و تسویه طرگردد و مبنایی برای پایش گزارشزمان مورد انتظار برای دستیابی تعیین می

 تواند ترکیبی از موارد زیر باشد: ه متفاوت است اما میخواهد بود. اهداف مورد انتظار از هر پروژ

 انتشار مقالات علمی در مجلات معتبر حوزه تخصصی 

 المللی )برگزاری رویدادهای علمی مشترک، پروژه پژوهشی برقراری ارتباطات علمی بین
 مشترک، تبادل دانشجو و ...(

 ایای و بین موسسهرشتهبرقراری ارتباطات بین 

 های تحقیقاتی دانشگاهاختتوسعه زیرس 
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  جذب منابع مالی و امکانات پژوهشی خارج دانشگاهی 

 ای یا جهانی  دستیابی به مرجعیت علمی در سطح ملی، منطقه 

  پرورش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران جوان 

  ثبت اختراع بین المللی 

 بنیانتولید محصول دانش 

 های نوین تشخیصی و درمانی و حل مسائل مرتبط با نظام سلامت استقرار روش 

به صورت حضوری یا مجازی توسط عضو  2ماده  1های آموزشی مذکور در بند شرکت در بخشی از دوره .2

ذیر پها به انتخاب وی امکانهیات علمی دریافت کننده اعتبار ضروری است. حضور در بخشی دیگر از برنامه

 دریافت مدرک معتبر نیز منجر گردد.  تواند بهاست و می

ز کرد بودجه و نیعضو هیات علمی دریافت کننده اعتبار موظف است سالانه گزارشی مالی از نحوه هزینه .3

گزارشی علمی از سیر پیشرفت پروژه و دستیابی به بروندادهای مورد توافق به کمیته ارائه نماید و همچنین 

حضوری اعضا یا نمایندگان کمیته جهت ارزیابی فرایندها به عمل آید. در صورت نیاز همکاری برای بازدید 

 باشد.های سالانه میمنوط به تائید گزارش 2مندی از اعتبار پژوهشی و سایر مزایای مذکور در ماده بهره

 در شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب رسید.   3/1/32این آیین نامه در تاریخ 
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 اعتبار پژوهشی میرزاخانیآیین نامه  -8پیوست 

 

 مقدمه

افزایش ظرفیت نیروی انسانی، مهمترین گام در جهت توسعه پژوهش و فناوری است. اعضای هیات علمی به مثابه 

راهبران فرایندها، نقش مهمی در پیشرفت دانشگاه دارند و در این میان  اعضا هیات علمی که به تازگی فعالیت 

ملکرد های لازم برای عاند، نیازمند توجه ویژه هستند تا بتوانند مقدمات و زیرساختدهپژوهشی مستقل خود را آغاز نمو

 ای را فراهم نمایند. حرفه

با  نامگذاری شده است، "شادروان مریم میرزاخانی"اعتبار پژوهشی استادیاران که به افتخار دانشمند جوان ایرانی، 

 گردد: اهداف زیر تعریف می

 ای استادیاران در عرصه پژوهش و فناوری افزایش توان حرفه 

 تحقیقاتی هایزیرساخت تثبیت یا ایجاد 

 ایجاد توانمندی برای حل مشکلات نظام سلامت 

  تعمیق دانش آموزشی در دانشگاه 

 المللی تقویت روابط علمی بین 

  ایجاد زمینه مناسب برای جذب نخبگان ایرانی خارج کشور 

 بخشی توسعه ارتباطات بین 

  تسهیل شرایط برای جذب منابع مالی پژوهشی خارج دانشگاهی 

 

 فرایند انتخاب اعضای هیات علمی در فراخوان  اعتبار پژوهشی میرزاخانی -2ماده 

شود. اطلاعات هر فراخوان )تقویم فراخوان به صورت سالانه توسط معاونت پژوهشی و فناوری برگزار می .8

 گردد. رسانی میتعیین و همزمان با اعلام فراخوان اطلاع اجرایی و سقف اعتبار( به صورت سالانه

بایست عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با مرتبه مجری اصلی طرح  می شاخص ورود: .3

استادیاری یا دانشیاری و حداکثر پنج سال سابقه خدمت در این سمت باشد. سالانه معاونت پژوهشی و 

هیات علمی، افرادی که از نظر شاخصهای علم سنجی امتیاز بالاتری دارند به فناوری از بین این اعضای 

 نماید. عنوان واجد شرایط برای شرکت در فراخوان اعلام می
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علاوه بر بررسی سطح علمی و کیفیت تدوین طرح پیشنهادی، در سوابق علمی متقاضی  معیارهای انتخاب: .11

 هد بود: و تیم تحقیقاتی، معیارهای زیر مورد توجه خوا

 مقالات منتشر شده در مجلات معتبر، مرتبط با موضوع طرح پیشنهادی 

 های مرتبط تجربه اجرای پروژه 

 المللی پیشین و در پروژه مورد بررسیهای بینهمکاری 

  ای ای و بین موسسهرشتهتعاملات بین 

 حمایت از نیروهای انسانی پیرامون خود و پرورش پژوهشگران جوان 

 فرم قالب در و خلاصه صورت به را خود یشنهادیپ طرح اطلاعات انیمتقاض ارسال طرح و داوری:فرایند  .11
 ارائه یقاتیتحق میت  1نقشه پژوهشی و همکاران و خود( CV) یعلم سوابق انضمام به و پروپوزال شیپ
 و یعلم یمحتوا نظر از که ییهاپروپوزالشیپها، پس از بررسی در شورای ارزیابی طرح. ندینمایم

ر بازه شود دشوند و به متقاضیان اعلام میی باشند انتخاب میمطلوب سطح در پژوهش میت یهایتوانمند
های دریافت شده جهت ارزیابی تخصصی برای زمانی مشخصی طرح کامل پروژه را ارسال نمایند. طرح

شوند. دارند ارسال می داوران داخل و خارج دانشگاه یا خارج از کشور که تجربه کافی در موضوع طرح
گردد تا طرح را بر آن اساس اصلاح و نسخه نهایی را ارائه نمایند. نظرات داوری به تیم پژوهشی منعکس می

ها را بررسی و تعدادی طرح را جهت تصویب نهایی ها، نسخه اصلاح شده پروپوزالشورای ارزیابی طرح
 ها باید به زبان انگلیسی نوشته شوند.ضمائم آنپروپوزال، پروپوزال کامل و پیشنماید. انتخاب می

 

 محتوای حمایتی اعتبار پژوهشی میرزاخانی -1ماده 

های سال و بر اساس گزارش 3تا  2گردد و به مدت سقف این اعتبار پژوهشی، در فراخوان سالانه اعلام می .2

 گیرد. پیشرفت در اختیار تیم پژوهشی قرار می

ی پژوهش شود. بنابراین، تیمبر گرانت متداول اعضای هیات علمی اعطا میاین پژوهانه به صورت مازاد  .2

 توانند از گرانت معمول خود در سقف تعیین شده نیز استفاده نمایند. ارائه دهنده طرح می

علاوه بر بودجه طرح، بر حسب نیاز و در صورت امکان اقدامات زیر برای تسهیل اجرای پروژه صورت  .8

 گیرد: می

 لی و اداری برای استفاده از دستیار پژوهشی و کارشناس برای اجرای پروژه در مدت حمایت ما
 قرارداد

                                                           
( به معگی تب  ن ترتباط مطالعات پ ش ن مجاي ل همپارتب با پالژه حاضا تس . تين اقشه همچگ ن اشاب research map)ترتئه اقشه تحق قاتی 1 

 د.   يابدهد ت م تحق قاتی با تسافاده تب دساالردهاي تحامالی تين پالژه قاتر تس  در آيگده به چه مطالعاتی بپادتبد ل اهاياا به چه تهدتفی دسمی
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 های پژوهشی در راستای اجرای پروژه استفاده از فضای فیزیکی مناسب برای ایجاد زیرساخت 

 های آموزشی تخصصی با هدف توسعه توان ها و دورهامکان شرکت مجری و همکاران در کنگره
 ای حرفه

 های پژوهشی دانشگاه )آزمایشگاه جامع، ...(  ترسی رایگان و تسهیل شده به زیرساختدس 

 

 تعهدات و وظایف دریافت کنندگان اعتبار پژوهشی میرزاخانی -3ماده 

بروندادهای مورد انتظار بر اساس ماهیت پروژه توسط معاونت پژوهشی و فناوری و در تعامل با عضو هیات  .1

گردند. برای هر برونداد حداقل سطح قابل قبول و نیز اعطای پژوهانه تعیین میعلمی منتخب، پیش از 

ویه طرح های سالانه و تسگردد و مبنایی برای پایش گزارشمدت زمان مورد انتظار برای دستیابی تعیین می

 د: تواند ترکیبی از موارد زیر باشخواهد بود. اهداف مورد انتظار از هر پروژه متفاوت است اما می

 انتشار مقالات علمی در مجلات معتبر حوزه تخصصی 

 های تحقیقاتی دانشگاهتوسعه زیرساخت 

  جذب منابع مالی و امکانات پژوهشی خارج دانشگاهی 

  پرورش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران جوان 

  ثبت اختراع بین المللی 

 بنیانتولید محصول دانش 

 های نوین درمانی و حل مسائل مرتبط با نظام سلامت استقرار روش 

بندی پروژه، گزارشهای مالی عضو هیات علمی دریافت کننده پژوهانه موظف است بر اساس جدول زمان .5

کرد بودجه و نیز گزارشهای علمی از سیر پیشرفت پروژه و دستیابی به بروندادهای مورد از نحوه هزینه

در صورت نیاز همکاری برای بازدید حضوری ناظر طرح جهت ارزیابی فرایندها توافق ارائه نماید و همچنین 

های مالی منوط به تائید گزارش 2مندی از بودجه پژوهشی و سایر مزایای مذکور در ماده به عمل آید. بهره

 باشد.و علمی می

یا  صورت حضوریای عضو هیات علمی دریافت کننده پژوهانه، شرکت )به با هدف توسعه توانمندی حرفه .2

 گردند ضروری است. های آموزشی که توسط معاونت پژوهشی و فناوری تعیین میمجازی( در دوره

ها از محل این پژوهانه باید به اطلاع واحد مربوطه رسانده شود تا به خرید تجهیزات غیر مصرفی و دستگاه .2

 عنوان اموال دانشگاه ثبت گردند.
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المللی صد از بودجه طرح را جهت برقراری و توسعه ارتباطات بینمجری اصلی موظف است حداقل ده در .8

 به موارد زیر اختصاص دهد: 

 های خارجی معتبر و مرتبط با زمینه تخصصی توسط تیم پژوهشی مشروط بر آنکه شرکت در کنگره

 افراد شرکت کننده ارائه مقاله به صورت سخنرانی یا پوستر داشته باشند. 

 گری و فرصت مطالعاتی در مراکز علمی شاخص خارج کشور برای اعضای مشاهدههای شرکت در دوره

 تیم یا دانشجویان مرتبط

  دعوت از محققین برجسته خارج کشور در حوزه تخصصی تیم 

  برگزاری رویدادهای مشترک علمی 

 صرف بودجه در سایر موارد منوط به هماهنگی قبلی با معاونت پژوهشی و فناوری است. 
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 (ینیبال قاتیتحق ژهی)و آیین نامه اعتبار پژوهشی دکتر حکمی -9ت پیوس

 

ای هارائه خدمات مناسب در نظام سلامت مستلزم انجام تحقیقات کاربردی برای ایجاد شواهد دقیق علمی است. پژوهش

ها یماریاپیدمیولوژیک بهای توانند از طریق ایجاد اطلاعات دقیق از وضع موجود، بررسی سیر تغییرات شاخصبالینی می

های نوین و بومی برای پیشگیری، و عوامل خطر و ارزیابی کارایی مداخلات جدید نقش بسزایی در دستیابی به روش

تشخیص، درمان و بازتوانی داشته باشند. حضور بخش قابل توجهی از اعضای هیات علمی توانمند دانشگاه در عرصه 

های پاراکینیکی و کلینیکی ارزشمند و نیز اداره نهاد دانشگاه و مراکز بهداشتی دادهبالین، دسترسی آسان به انبوهی از 

درمانی در یک سازمان واحد مزایای مهمی برای توسعه تحقیقات بالینی هستند که تا کنون به نحو موثری مورد استفاده 

 اند. قرار نگرفته

ود به منظور ها موجها، رفع موانع و استفاده بهینه از ظرفیتهدف از اعتبار پژوهشی ویژه تحقیقات بالینی تسهیل فرایند

تولید شواهد علمی بالینی در راستای ارتقای نظام سلامت است. این اعتبار که به افتخار بنیانگذار دانشکده پزشکی 

وابق س های تحقیقاتی که توسط اعضای هیات علمی بالینی بانامگذاری شده است به تیم "دکتر مرتضی حکمی"اصفهان

 گردد و امید است نتایج زیر را در پی داشته باشد: شوند اعطا میبرجسته پژوهشی راهبری می

  بالینی بومی هایایجاد دادهافرایش توانایی حل مشکلات نظام سلامت با 

 های بالینیتوسعه ظرفیت نیروی انسانی در عرصه پژوهش 

 های ترجمانیای برای انجام پژوهشهای بین رشتهگیری تیمشکل 

 بالینی های تحقیقاتتوسعه زیرساخت ایجاد، تثبیت و 

 الملل در عرصه تحقیقات بالینیتوسعه روابط بین 

 پژوهشگران نسل جدید الگوسازی وپرورش ، ایجاد انگیزه 

  ای وجهانیمنطقه در سطح ملی،دستیابی به مرجعیت علمی در 

  



31  

 

 هیات علمی  انتخاب اعضایبرگزاری فراخوان و  فرایند -2ماده 

گردد. تقویم اجرایی و سقف مالی فراخوان به صورت سالانه توسط معاونت تحقیقات و فناوری اعلام می .12

 گردد. رسانی میهمزمان با اعلام فراخوان اطلاعاعتبار 

ت مجری اصلی باید عضو هیاو گردد بالینی اعطا می تحقیقات متمرکز بر موضوعاتاین اعتبار صرفا به  .13

باشد و  3بیشتر از  Scopus H indexهای بالینی باشد. همچنین دارای سابقه کار در عرصهعلمی با 

به عنوان نویسنده اول یا مسئول  Scopusیا  ISIحداقل سه مقاله مرتبط با موضوع طرح و نمایه شده در 

ت تیاز مثبپذیر و دارای امهای دیگر به عنوان همکار طرح امکانداشته باشد. حضور متخصصین از رشته

 است. 

 ابقسو انضمام به و پروپوزال شیپ فرم قالب در و خلاصه صورت به را خود یشنهادیپ طرح ،انیمتقاض .11
پس از بررسی در شورای . ندینمایم ارائه یقاتیتحق میت  1نقشه پژوهشی و همکاران و خود( CV) یعلم

 یلوبمط سطح در پژوهش میت یهایتوانمند و یعلم یمحتوا نظر از که ییهاپروپوزالشیپها، ارزیابی طرح
شود در بازه زمانی مشخصی طرح کامل پروژه را ارسال شوند و به متقاضیان اعلام میباشند انتخاب می

های دریافت شده جهت ارزیابی تخصصی برای داوران داخل و خارج دانشگاه یا خارج از کشور طرح نمایند.
د تا گردشوند. نظرات داوری به تیم پژوهشی منعکس میرسال میکه تجربه کافی در موضوع طرح دارند ا

ها، نسخه اصلاح شده طرح را بر آن اساس اصلاح و نسخه نهایی را ارائه نمایند. شورای ارزیابی طرح
پروپوزال، پروپوزال پیشنماید. ها را بررسی و تعدادی طرح را جهت تصویب نهایی انتخاب میپروپوزال

 . ها باید به زبان انگلیسی نوشته شوندکامل و ضمائم آن

ای همعیارهای زیر در انتخاب طرححوزه اجرای پژوهش باید ضروتا یک محیط بالینی باشد. علاوه بر این،  .15
 تحقیقاتی مورد توجه خواهد بود: 

a.  کاربردی بودن طرح و توجه به حل یک مساله کلیدی مرتبط با نظام سلامت 

b.  انجام مطالعات قبلی مرتبط با موضوع طرح توسط مجری اصلی و همکاران 

c. های مختلف و مرتبط با مساله در تیم تحقیقاتیحضور متخصصین با گرایش 

d. ایجاد فرصت پرورش و حمایت از پژوهشگران و اعضای هیات علمی جوان 

e. عاننفارائه یک برنامه عملیاتی برای کاربست نتایج تحقیق در تعامل با ذی 

f. نفع تامین بخشی از منابع طرح از سایر نهادها و به ویژه نهادهای ذی 

g. برای انجام مطالعات آینده ایجاد زیرساخت 

                                                           
اشاب ( به معگی تب  ن ترتباط مطالعات پ ش ن مجاي ل همپارتب با پالژه حاضا تس . تين اقشه همچگ ن research map)ترتئه اقشه تحق قاتی 1 

 د.   يابدهد ت م تحق قاتی با تسافاده تب دساالردهاي تحامالی تين پالژه قاتر تس  در آيگده به چه مطالعاتی بپادتبد ل اهاياا به چه تهدتفی دسمی
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h.  جلب مشارکت متخصصین ایرانی و غیر ایرانی خارج کشور 

i.  طراحی صحیح مطالعه و در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی 

 

 های تحقیقاتی برگزیدهنحوه حمایت از تیم -1ماده 

های پیشرفت و در صورت تائید ناظر پروژه در سال و بر اساس گزارش 3تا  2به مدت  بودجه مصوب طرح .3

گیرد. این اعتبار به صورت مازاد بر پژوهانه متداول اعضای هیات علمی اعطا اختیار تیم پژوهشی قرار می

توانند از پژوهانه خود در سقف تعیین شده نیز استفاده پژوهشی ارائه دهنده طرح می شود. بنابراین، تیممی

 نمایند. 

های تحقیقاتی از دستیار پژوهشی به صورت تمام وقت یا نیمه وقت در صورت نیاز، امکان استفاده تیم .11

های پژوهشی های پایه برای مشارکت در اجرای طرحگردد. دستیاران پژوهشی از توانمندیمی فراهم

 پیوندند. ها میعنوان نیروهای کمکی برای اجرای مطالعه به تیمبرخوردارند و به 

 شوند: های زیر برخوردار میهای تحقیقاتی از حمایتعلاوه بر بودجه طرح و دستیار پژوهشی، تیم .11

 اجرای پروژه طراحی و های تخصصی درمشاوره 

 های آموزشی مرتبط با پژوهشاولویت استفاده اعضای تیم پژوهشی از دوره 

 سهیل سفرهای علمی خارجی اعضای تیم در راستای اجرای مطالعهت 

 امکان استفاده از فضای فیزیکی مورد نیاز تیم تحقیقاتی 

به منظور تامین نیروی انسانی پروژه و نیز ایجاد فرصت پرورش نیروهای جوان، با رعایت ضوابط آموزشی  .12

ان نامه دستیاران، کارورزان یا دانشجویعنوان پایانتواند به می و تائید گروه آموزشی مربوطه، بخشی از پروژه

 تحصیلات تکمیلی تعریف شود.  

 

 تعهدات و وظایف دریافت کنندگان اعتبار پژوهشی -3ماده 

بر اساس ماهیت پروژه توسط معاونت تحقیقات و فناوری و در تعامل با مجری وندادهای مورد انتظار رب .3

گردند. برای هر برونداد حداقل سطح قابل قبول و نیز مدت زمان اصلی، پیش از اعطای اعتبار تعیین می

د های سالانه و تسویه طرح خواهگردد و مبنایی برای پایش گزارشمورد انتظار برای دستیابی تعیین می

 تواند ترکیبی از موارد زیر باشد: اما میاهداف مورد انتظار از هر پروژه متفاوت است بود. 

 ین درمانی و حل مسائل مرتبط با نظام سلامت های نواستقرار روش 
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 انتشار مقالات علمی در مجلات معتبر حوزه تخصصی 

 های بالینیهای تحقیقاتی دانشگاه مانند بانک دادهتوسعه زیرساخت 

  جذب منابع مالی و امکانات پژوهشی خارج دانشگاهی 

 پرورش و توانمندسازی پژوهشی نیروهای انسانی 

  المللارتباطات علمی بینبرقراری و توسعه 

عضو هیات علمی دریافت کننده پژوهانه موظف است بر حسن اجرای پروژه از نظر رعایت کدهای اخلاق  .11

بندی پروژه، در پژوهش توسط تمام اعضای تیم نظارت داشته باشد. همچنین بر اساس جدول زمان

 رد توافق ارائه نماید و در صورت نیازگزارشهای علمی از سیر پیشرفت پروژه و دستیابی به بروندادهای مو

مندی از بودجه برای بازدید حضوری ناظر علمی و اخلاقی طرح جهت ارزیابی فرایندها همکاری نماید. بهره

 باشد. های پیشرفت میمنوط به تائید گزارش 2پژوهشی و سایر مزایای مذکور در ماده 
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 آیین نامه اعتبار فناورانه رویش-21پیوست 

 

 بسته حمایت ویژه از فعالیت های فناورانه )اعتبار رویش(

 

 مقدمه

 و قتصادیا روند تکامل بر که تأثیری به توجه با که است اقتصادی توسعه نوین الگوهای از یکی محور دانش اقتصاد

 علم، فناوری، محور دانش اقتصاد در که آنجا از .شودمی بیشتر روزبروز آن اهمیت دارد، مختلف ابوعاد از کوشورها توسعه

 دمیشو تلقی سرمایه نوع اصلی ترین عنوان به دانش شوند،می قلمداد اقتصادی رشد بر مؤثر عوامل کارآفرینی و نوآوری

 جمله از دانش دهندة اشاعه و تولید نهادهای اساس، این بر و داشت خواهد دانش انباشت در ریشه اقتصادی و رشد

با اهداف زیر  علمی فناور هیات اعضای پژوهشی اعتبارلذا  .میکنند ایفا محور دانش اقتصاد در نقش کلیدی دانشگاه،

 تعریف می گردد.

 توجه به پژوهش های مساله محور 

 های جامعهلید شده در دانشگاه جهت رفع نیازاستفاده از دانش تو 

 دانشگاه در بنیان دانش شرکتهای توسعه فرهنگ سازی 

 فناوری و خلق دانش جهت در ساتیددانشجویان و ا ظرفیت از استفاده 

 اشتعال فارغ التحصیلان برای مناسب زمینه ایجاد 

 کشور داخل در ثروت تولید 

 و همکاری گسترده با صنعت جهت ایحاد و توسعه صنایع  دانشگاهی خارج مالی منابع جذب برای شرایط تسهیل

 جدید مورد نیاز حوزه سلامت

 

 اعتبارفناورانه رویش فراخوان در علمی هیات اعضای انتخاب فرایند - 2 ماده

سقف  و و فناوری برگزار میشود. اطلاعات هر فراخوان )تقویم اجرایی تحقیقاتفراخوان به صورت سالانه توسط معاونت . 1

 .رسانی میگردد اعتبار( به صورت سالانه تعیین و همزمان با اعلام فراخوان اطلاع

دارای پیشینه  و اصفهان پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات عضو تبایس می طرح اصلی مجری: ورود . شاخص 2

 اجرای در راستای طرح پیشنهادی یا تجربه ISIتحقیقاتی و فناورانه مرتبط با طرح باشد. بدین منظور حداقل پنج مقاله 
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 هبوطبه صنعت مرارائه قرارداد فروش محصول یا دانش فنی مستنداتی از جمله مرتبط را داشته باشد که با  پروژه های

 قابل ارزیابی می باشد.

 در هادی ،پیشن طرح تدوین کیفیت و علمی سطح بررسی بر اولویت و ضرورت انجام پروژه و علاوه: انتخاب معیارهای.  3

 :بود خواهد توجه مورد زیر معیارهای تحقیقاتی، وتیم متقاضی علمی سوابق

 سوابق علمی و تجربیات عملی اعضای تیم فناور 

 ه طرح کسب و کار دقیق ارائ 

 موسسه ای بین و رشته ای بین تعاملات 

 استفاده از دانشجویان یا دانش آموختگان دانشگاه های معتبر 

 : داوری و طرح ارسال فرایند.  1

 ضمامان به به همراه ارائه مدل کسب و کار مربوط به طرح ، خلاصه صورت به خود را پیشنهادی طرح اطلاعات متقاضیان

 ارائه تحقیقات و فناوریبه معاونت  همکاران خود و مرتبط پروژه های اجرای و مستندات مربوط به  (CV) علمی سوابق

 باشند لوبیمط سطح فناور در تیم توانمندیهای و اولویت، محتوا نظر از که پیش پروپوزالهایی بررسی، از پس .مینمایند

 کامل طرح مشخصی زمانی بازه شدگان این مرحله می بایست در پذیرفته میشود.  اعلام متقاضیان به و میشوند انتخاب

 یافتدر طرحهای داوری. گیرند قرار بررسی نهایی و داوری مورد تا نمایند پروژه را به همراه طرح کسب و کار دقیق ارسال

 . میشود انجام طرح موضوع در کافی تجربه با خارج دانشگاه و داخل داوران توسط شده

 

 اعتبار فناورانه رویش حمایتی محتوای - 1 ماده

 اختیار در گزارشهای پیشرفت اساس بر و سال 3 تا 2 مدت به و میگردد اعلام سالانه فراخوان در ، اعتبار این سقف.  1

 یدر چند مرحله مطابق با فاز بند طرح نیا اعتبارمیگیرد.  عضو هیات علمی فناور به عنوان مجری اصلی طرح قرار

  .گرفت خواهد قرار یو اریدراختناظر  دییتا با و یصورت گرفته توسط مجر

این پژوهانه به صورت مازاد بر پژوهانه متداول اعضای هیات علمی اعطا میشود. بنابراین، مجری اصلی میتواند از . 2

 .پژوهانه معمول خود در سقف تعیین شده نیز استفاده نمایند

 

 فناوری رویش  اعتبار کنندگان دریافت وظایف و تعهدات -3ماده 

 یهیات علم عضو با تعامل در و فناوری و تحقیقات معاونت توسط پروژه ماهیت اساس بر انتظار مورد بروندادهای .1

 مدت نیز و قبول قابل سطح حداقل برونداد هر برای. میگردند تعیین اعتبار نامه و اعطایعقد تفاهم از پیش منتخب،
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. بود واهدخ طرح تسویه و سالانه گزارشهای پایش برای مبنایی و میگردد تعیین دستیابی برای انتظار مورد زمان

 :بود خواهد زیر موارد شامل طرح هر از انتظار مورد اهداف

 دستیابی به دانش فنی تولید محصول 

  تولید محصول 

 استاندارد سازی محصول 

  محصولاقدام  جهت اخذ مجوز های قانونی برای تولید و فروش 

 اقدام جهت راه اندازی خط تولید نیمه صنعتی 

 

 ز نحوها مالی گزارشهای پروژه، زمانبندی جدول اساس بر است موظف رویشاعتبار  کننده دریافت علمی هیات عضو .2

ارائه  وافقت مورد بروندادهای به دستیابی و پروژه پیشرفت سیر علمی و فنی از گزارشهای نیز و بودجه هزینه کرد

ره به .آید عمل به فرایندها ارزیابی جهت طرح ناظر حضوری بازدید برای همکاری نیاز صورت در همچنین و نماید

 .میباشد ارزیابی پیشرفت طرح و مالی هایگزارش تائید به اعتبار فناورانه منوط بودجه از مندی

ماه  18تا حداکثر  یستبا یم یشنهادیمحصولات مربوط به طرح پ یساز یتوسعه و تجار یطرح در راستا مجری .3

ضو مرکز ع آتی، های حمایت دریافت منظور به شرکت این.  نماید شرکت ثبت به اقدام رویش اعتبار یافتبعد از در

 یهمحصول و کل ینا یساز یو تجار شداصفهان خواهد  یسلامت دانشگاه علوم پزشک یعلم و فناور پارک یارشد 

 51ز  ا یشبه ذکر است پرداخت ب لازم. یردشرکت صورت گ ینهم یقاز طر یستبا یمحصولات منتج شده از آن م

 گردد .   یم یسمحصول تاس یساز یاست که به منظور تجار یبه ثبت شرکت منوط پروژهاز بودجه  درصد

 در( ازییا مج حضوری صورت به) شرکت اعتبار فناوری، کننده دریافت علمی هیات عضو  توانمندی توسعه هدف با .1

 .است ضروری میگردند تعیین فناوری و تحقیقات معاونت توسط که آموزشی دوره های

 اطلاع به باید از کل اعتبار طرح بوده % 11اعتبار حداکثر تا  این محل از دستگاهها و مصرفی غیر تجهیزات خرید .5

درصد برای  11در صورت نیاز به تخصیص بیش از  .گردند ثبت دانشگاه اموال به عنوان تا شود رسانده مربوطه واحد

تجهیزات غیر مصرفی، درخواست توسط مجری به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارائه شده و در صورت موافقت 

 با درخواست قابل هزینه کرد است.

 زیر دموار به المللی بین ارتباطات توسعه و برقراری جهت را طرح بودجه از درصد ده حداکثر تواند می اصلی مجری .2

 :دهد اختصاص

 یمت یاعضا  توسط تخصصی زمینه با مرتبط و معتبر خارجی های نمایشگاه در شرکت  

 شاخص فناوری های پارک یا رشد مراکز صنایع، در مطالعاتی فرصت و گری مشاهده های دوره در شرکت 

 تیم اعضای برای کشور خارج

 تیم تخصصی حوزه در کشور خارج برجستهفناوران   یاها، استارتاپ ها  شرکت از دعوت 

 .است فناوری و تحقیقات معاونت تایید و قبلی هماهنگی به منوط موارد سایر در بودجه صرف
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 مالکیت  -0ماده 

  ،...( و نیف دانش فروش مجوزها، اخذ داخلی، اختراع ثبت بینالمللی، اختراع ثبت مانند) طرح از حاصل نتایج کلیه در .1

  طتوس شرکا آوردههای ارزش اساس بر احتمالی شرکای سایر و طرح مجری اصفهان، پزشکی علوم دانشگاه سهم

 به بوطمر های شاخص. الاجراست لازم کمیته این رای و میگردد تعیین دانشگاه نوآوری و فکری مالکیت کمیته

 .است شده ارائه( العملها دستور قسمت/   )https://tech.mui.ac.ir آدرس در فناوری ارزشگزاری

 ایده بصاح کارآفرین جایگاه در مجری و گذار سرمایه جایگاه در دانشگاه رویش، اعتبار اعطای در که این به توجه با .2

 خواهد فهاناص پزشکی علوم دانشگاه به متعلق شده تولید محصول یا شده ثبت شرکت سهام از بخشی لذا دارد، قرار

 طرح رایب دانشگاه های آورده. میگردد تعیین دانشگاه نوآوری و فکری مالکیت کمیته توسط سهام این میزان. بود

 پشتیبانی تجاریسازی، مشاوره مجوزها، اخذ در حمایت دانشگاه، برند طرح، مالی تامین شامل رویش مصوب های

 ،طرح مجری برای انگیزه ایجاد جهت اما. باشد می...  و آزمایشگاهی تجهیزات و فیزیکی های زیرساخت حقوقی،

. بود نخواهد  % 21 از بیش اختراع ثبت مانند موارد سایر نیز و محصول فروش یا شده ثبت شرکت در دانشگاه سهام

 .شد نخواهد کمتر  %5 محصول فروش یا شرکت از دانشگاه سهم همچنین

، هاحمایت در اخذ مجوز، برند دانشگاه، طرح یمال نیشامل تام شیمصوب رو یطرح ها یدانشگاه برا یآورده ها .3

جهت  اام. باشد میو ...  آزمایشگاهی تجهیزاتو  فیزیکی یها یرساختز، پشتیبانی حقوقیسازی، مشاوره تجاری

و نیز سایر موارد محصول  سازیتجاری جهت شده ثبت شرکت درطرح، سهام دانشگاه  یمجر یبرا یزهانگ یجادا

 .شد خواهدکمتر ن  %5 از دانشگاه سهم همچنیننخواهد بود.   % 21 از بیشاختراع ثبت  مانند

 ریقط از محصول مستقیم سازی تجاری از غیر به) سازی تجاری دیگر الگوهای طرفین توافق با که صورتی در .4

  د،گیر قرار نظر مد آن نظایر و پتنت فروش غیر، به محصول مجوز  واگذاری  و فنی دانش فروش مانند( شرکت

در این مرحله  .گردد می تقسیم طرفین بین  مانده باقی مبلغ سپس و کرده دریافت را خود سرمایه اصل ابتدا دانشگاه

 درصد خواهد بود . 31سهم دانشگاه تا 

 دیخر یبرا سهامداران ریسازمان  نیخود از شرکت خارج شود. در ا تواند با فروش سهامیدر هر زمان م دانشگاه .5

تقرار صورت تا زمان اس نیا در. هستند تیاولو در ثالث یحقوق ای یقیحق اشخاص به نسبت دانشگاه، سهام

د. پرداخت خواهد کر یالتیدانشگاه رو به یدیقرارداد جد یسلامت، شرکت ط یشرکت در پارک علم و فناور

ها و آوردهمطابق با  انهیبه صورت سالشرکا مقدار سهام  شرکت، در دانشگاه یهمکار ادامه صورت در

  .شرکت محاسبه خواهد شد دیجد هیسرما

 امتمدانشگاه مالک  دیطرح ننما یساز یتا پنج سال پس از عقد قرارداد اقدام به تجار خود یمجر که یصورت در .2

 درصد 11 تا حداکثر یمجر سهم دانشگاه توسط طرح یساز یتجار صورت در و استطرح  یو معنو یماد حقوق

 .بود خواهدبا نظر شورای فناوری  طرح سود از
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در صورتیکه مجری طرح را به پایان نرساند یا پیش از پایان طرح انصراف دهد، مبلغ اختصاص یافته تا آن زمان به  .7

 طرح می بایست به صورت نقدی در یک مرحله از طرف مجری به دانشگاه بازگردانده شود.
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 یقاتیانجام تعهدات در مراکز تحق نامهوهیش -22پیوست 

 

انجام تعهدات در مراکز  هتج یتخصص یمدرک دکترا یدارا لانالتحصیفارغ رشیپذ نامهوهیش

 یقاتیتحق

وند. راعضای هیات علمی نقشی کلیدی در توسعه و بالندگی دانشگاه دارند و محور انجام فرایندهای علمی به شمار می

د بدون نظام سلامت پاسخ دهن های متعالی به نیازهایداشتن مراکز تحقیقاتی کارآمدی که بتوانند از طریق انجام پژوهش

یر هیات علمی غ اننامه تبیین ضوابط پذیرش پژوهشگرحضور پژوهشگران توانمند دست نیافتنی است. هدف از این شیوه

نین نامه همچکز تحقیقاتی است. در این شیوهاای مردر قالب انجام تعهدات و اعضای هیات علمی پژوهشی تعهداتی بر

ازم به ذکر لبیان شده است. تعهداتی به عضو هیات علمی  تعهداتی وهشگر غیر هیات علمیضوابط تبدیل وضعیت از پژ

ام ای است که از سوی وزارت متبوع اعلاست پذیرش اعضای هیات علمی پژوهشی به صورت پیمانی تابع ضوابط جداگانه

 شده است. 

اشد. از بحقیقاتی در قالب فراخوان میبرای مراکز ت تعهداتی پذیرش به صورت غیر هیات علمی یا عضو هیات علمی .1

ورت گردد و در صهای مورد نیاز توسط معاونت تحقیقات و فناوری استعلام می، رشتهواجد شرایط مراکز تحقیقاتی

فعلی  نیروهایتعداد و تخصص تائید )با توجه به عواملی از جمله انطباق تخصص درخواست شده با ماموریت مرکز، 

آن  ها و تعیین تواتربرگزاری فراخوانگردد. در قالب فراخوان اعلام می های مورد نیازتخصص و عملکرد قبلی مرکز(

 بر عهده معاونت تحقیقات و فناوری است. 

 های زیر را داشته باشند: توانند در فراخوان شرکت کنند که ویژگیمتقاضیانی می .2

o  شرایط عمومی استخدام طبق آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی 

o  دکترای تخصصیدارا بودن مدرک 

o  داشتن حداقل دو مقاله در مجلات نمایه شده درScopus ،ISI  یاPubMed  به عنوان نویسنده اول یا

یگزین قابل پذیرش به عنوان جا ISCهای حوزه علوم انسانی نمایه )برای متقاضیان با تخصصمسئول 

 است(

o  نمره زبانMSRT  سال اخیر یا  11مربوط به حداکثر  1هامعادل آن از سایر آزمون  یا 25مساوی یا بالاتر از

 گذراندن حداقل یکی از مقاطع تحصیلی در یک دانشگاه معتبر خارجی انگلیسی زبان

 

                                                           
1 MSRT: 75, MHLE: 75, IELTS: 5.5, TOEFL iBT: 69, TOEFL Computer: 196, TOEFL paper: 525, TOLIMO: 525, 

NOET: 70 
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 شود: ها طی مراحل زیر انجام میبررسی درخواست .3

سال  فتهتحصیلی آنان در فراخوان اعلام شده است، مستندات مربوط به سوابق علمی  که رشتهالف( متقاضیانی 

نمایند. در این مدیریت، مطابق با روش امتیازدهی به اخیر خود را به مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات ارائه می

 وه نامه اجرایی معاونت تحقیقات وهای پژوهشی و فناورانه اعضای هیات علمی )بر اساس آخرین ویرایش شیفعالیت

های باشد و به فعالیتمی 151شود. سقف امتیاز قابل کسب از این بخش دهی میفناوری( سوابق متقاضیان نمره

ان پزشکی در مورد سوابق متقاضیهای زیستگیرد. علاوه بر این، از کمیته اخلاق در پژوهشمازاد امتیازی تعلق نمی

 گردد. شود و سپس متقاضی به مرکز تحقیقاتی مربوطه معرفی میلام میبه صورت محرمانه استع

های علمی متقاضی توسط مرکز تحقیقات یک جلسه مصاحبه با حضور رئیس مرکز ب( به منظور بررسی توانمندی

مکتوب متقاضی  1گردد. رزومه علمی و نقشه پژوهشیو حداقل دو نفر از اعضای شورای پژوهشی مرکز برگزار می

کنندگان در مصاحبه قرار گیرد. علاوه بر این جلسه مصاحبه، مرکز باید هماهنگی لازم را باید از قبل در اختیار شرکت

سی با به زبان انگلیترجیحاً های تحقیقاتی متقاضی برای برگزاری یک جلسه سخنرانی جهت ارائه یکی از پروژه

و یک نماینده از معاونت تحقیقات و  ر از اعضای شورای پژوهشی مرکزحداقل دو نف، حضور رئیس مرکز تحقیقات

گردد و از حداقل یک هفته قبل در سطح دانشکده، انجام دهد. این سخنرانی باید به صورت عمومی برگزار  فناوری

ود برای خ تواند بنا به صلاحدیدمرکز می ،رسانی گردد. علاوه بر مصاحبه و سخنرانیپژوهشکده یا دانشگاه اطلاع

های دیگری نیز انجام دهد )مانند تهیه یک طرح تحقیقاتی، آموزش تر متقاضی از وی بخواهد فعالیتارزیابی دقیق

 و ... (.  پژوهشگرانبه 

احبه تشکیل جلسه داده و با متقاضی مص "انتخاب پژوهشگر کارگروه" پس از ارزیابی متقاضی در مرکز تحقیقات،ج( 

 و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقاتنماید. اعضای ثابت این کارگروه عبارتند از می

ارگروه. همچنین بر حسب مورد دو عضو دیگر با حق رای به این دبیر کرای پژوهشی دانشگاه به عنوان نماینده شو

کده ت متقاضی جذب نیرو و رئیس پژوهشکده یا رئیس دانشرئیس مرکز تحقیقاشوند که عبارتند از کارگروه اضافه می

ظر . در مورد مراکزی که تحت نمتبوع مرکز تحقیقات )یا معاون پژوهشی دانشکده به نمایندگی از رئیس دانشکده(

ای نیستند به جای رئیس دانشکده یا پژوهشکده، یک نفر از اعضای شورای پژوهشی هیچ دانشکده یا پژوهشکده

شود به صورتی که کمیته مذکور همواره پنج نفر عضو خواهد داشت. علاوه تخاب رئیس مرکز جایگزین میمرکز به ان

بر اعضای فوق، نماینده هیات اجرایی جذب دانشگاه به منظور ارزیابی صلاحیت عمومی متقاضیان در جلسات حضور 

نماید. در صورت نیاز، دعوت از سایر صاحبنظران و های مربوط به این موضوع را تکمیل میخواهد داشت و فرم

                                                           
1 esearch map R  به معگی تب  ن ترتباط مفهعمی مطالعات پ ش ن با مس ا پژلهشی آيگده تس . در تين اقشه که به صعرت يک اقشه تحق قاتی يا

کگد در يک بابه بماای چگد ساله به دابا  پاسخ به چه سعتلات کل دي يا حل چه مسائل مهمی نادد، پژلهشگا مشخا میمان يا يک طاح ترتئه می

 رل ماتبط تس . هاي پ شل مطالعات قبلی لي چگعاه با بااامهتس  
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متخصصین مرتبط با رشته متقاضی به جلسات کارگروه جهت ارائه نظر مشورتی و بدون حق رای بلامانع است. در 

ات شود یکی از تحقیقضمن بررسی سوابق علمی و نقشه پژوهشی متقاضی، از وی درخواست میجلسه مصاحبه 

ای هو در چند دقیقه ارائه نماید و اعضای کارگروه سوالاتی را به منظور سنجش توانمندی تصارگذشته خود را به اخ

 ام شدههای انجارزیابی گزارشی از نمایند. همچنین در عدم حضور متقاضی، رئیس مرکز تحقیقاتمتقاضی طرح می

پایان، دیدگاه هر یک از  درنماید. می کارگروه اعلامنقاط قوت و ضعف متقاضی به بندی مرکز در خصوص و جمع

)با حداکثر  "(ERA) ارزیابی صلاحیت علمی متقاضیان پذیرش در مراکز تحقیقاتی"فرم  اعضای کارگروه در قالب

 گردد. شود و سپس میانگین امتیازات محاسبه میامتیاز( ثبت می 311

قیقات بندی معاونت تحشگر و جمعکارگروه انتخاب پژوه نتیجه مصاحبههمراه د( امتیاز سوابق علمی متقاضیان به 

 گردد.به مدیریت امور هیات علمی جهت طرح در هیات اجرایی جذب و سایر فرایندهای لازم اعلام میو فناوری 

ها بر اساس مجموع امتیازات کسب شده از سوابق علمی هفت گیری در مورد درخواستمتقاضیان و تصمیمبندی رتبه .1

 شود. انجام می( امتیاز 311)حداکثر کارگروه انتخاب پژوهشگر و میانگین نمره  امتیاز( 151سال اخیر )حداکثر 

کسب  151امتیاز از  211حداقلمتقاضی باید  ،هیات علمیجهت انجام تعهدات در قالب غیر برای پذیرش  -1-1

 نماید.

 151امتیاز  از  311 حداقل متقاضی باید پژوهشی تعهداتیبرای پذیرش به عنوان عضو هیات علمی  -1-2

در یک حوزه تحقیقاتی  وضوعیمقاله با پیوستگی م 3کسب نماید و علاوه بر این، در ده سال اخیر حداقل 

داشته باشد که حداقل  PubMed، اسکاپوس یا ISIمشخص به عنوان نویسنده اول یا مسئول نمایه شده در 

های حوزه علوم انسانی ی متقاضیان با تخصصبرا( باشند. CiteScore)بر اساس  Q1در سطح  مورد از آنها  دو

 به عنوان جایگزین قابل پذیرش است.  ISCنمایه 

بدیهی است چنانچه برای یک جایگاه بیش از یک نفر متقاضی حداقل امتیاز را کسب نمایند، با فردی موافقت 

ه صورت متقاضی صرفا ب شود که امتیاز بالاتر را کسب نموده است. همچنین، در شرایطی که مرکز با پذیرشمی

تواند به صورت هیات ، متقاضی نمی2-1غیر هیات علمی موافقت نموده باشد، حتی در صورت وجود شرایط بند 

 پذیرفته شود. تعهداتی علمی 

یقات توسط معاونت تحق توانند حداکثر دو بار در طول فعالیت و در زمان اعلام فراخوانپژوهشگران غیر هیات علمی می .5

ین ارائه نمایند. به منظور بررسی اتعهداتی برای تبدیل وضعیت به هیات علمی را ، درخواست خود ی دانشگاهو فناور

سال اخیر، ارزیابی در مرکز و  هفتها تمام مراحل فوق شامل دریافت و امتیازدهی مستندات فعالیت درخواست

ر تبدیل وضعیت منوط به احراز شرایط ذک ستبا شرایط ذکر شده باید انجام شود. پذیرش درخواکارگروه مصاحبه در 

 باشد. می 2-1شده در بند 

ها چنانچه متقاضی انتقال به یکی از مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی سایر دانشگاهاعضای هیات علمی تعهداتی  .6

طی نمایند و  را 3مراحل ذکر شده در بند کلیه باشند باید تعهداتی اصفهان به عنوان عضو هیات علمی پژوهشی 

  باشد. می 2-1پذیرش انتقال آنان منوط به احراز شرایط ذکر شده در بند 
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 تعهداتیمراحل بررسی درخواست پذیرش پژوهشگر غیر هیات علمی یا عضو هیات علمی 

 در مراکز تحقیقاتی

 

 

 

 

  

 توسط معاونت تحقیقات و فناوریاعلام فراخوان 

مستندات سوابق علمی ارائه درخواست مکتوب، رزومه و 

 هفت سال اخیر به مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات

های علمی ده سال اخیر، استعلام از امتیازدهی به دستاورد

 کمیته اخلاق و معرفی به مرکز تحقیقات مربوطه

 

رکز تحقیقات از طریق های متقاضی در مارزیابی توانمندی

 برگزاری مصاحبه، جلسه سخنرانی و ... 

های متقاضی در کارگروه انتخاب ارزیابی توانمندی

 پژوهشگر

 به تصویب رسیده است. 23/11/38نامه در یکصد و ششمین جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه مورخ این شیوه

جمع بندی و اعلام نتیجه به مدیریت امور 

هیات علمی جهت طرح در هیات اجرایی 

 دانشگاهجذب 
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 یپژوهش یپسادکترا دوره در تیحما و رشیپذ دستورالعمل -21پیوست  

 

 تعریف: -2ماده 

( به دوره ای از تحقیقات آکادمیک گفته می شود که محققان بعد Research Postdoctoral) پسادکترادوره تحقیقاتی 

سال به عنوان محقق  3حداکثر ، معمولاً تا سقف (PhDاز به پایان رساندن تحصیلات و کسب مدرک دکترای تخصصی )

 ور ارتقای مهارتهای تخصصی مشغول وارد یک پروژه پژوهشیدر دانشگاه )گروههای آموزشی و یا مراکز تحقیقاتی( به منظ

می شوند. سپری کردن این دوره منجر به دریافت مدرک تحصیلی نشده و صرفاً گواهی دوره  انجام طرح های تحقیقاتی 

، هر چه عمیق تر شدن تخصص و دانش و کسب مهارت های پسادکترادر واقع، هدف دوره های  مربوطه صادر می گردد.

لازم تحقیقاتی در موضوعی خاص است و گذراندن این  دوره ها تنها به صورت سابقه تحقیقاتی در رزومه افراد ثبت می 

ری ایت مالی می شود. در دوره پسا دکتبا یک قرارداد پژوهشی انجام یک یا چند طرح تحقیقاتی حم پسادکتراگردد. محقق 

 محقق به صورت مستقل و با نظارت استاد راهنما یا مجری بر روی یک موضوع خاص تحقیقاتی فعالیت می کند.

 

 هدف: -1ماده 

هدف از برگزاری این دوره کمک به تقاضا محورکردن پژوهش و توسعه زیرساخت های انسانی و حفظ و حمایت از 

 و جوان در راستای ارتقای سطح تحقیقات پایه و کاربردی در دانشگاه است.پژوهشگران مستعد 

 

 شرایط اولیه متقاضی جهت پذیرش در دوره پسادکترا: -3ماده 

 متقاضی پذیرش به عنوان پژوهشگر پسادکترا باید دارای شرایط زیر باشد: 

  مدرک دکترای تخصصی دارایPh.D) ) .باشد 

o پذیر نباشد، ارائه هر گونه مستند دال بر این موضوع تحصیلی رسمی امکانچنانچه ارائه مدرک  -تبصره

مانند صورتجلسه دفاع نیز قابل قبول است. در این موارد همزمان با انجام فرایندهای اداری و شروع به 

 کار متقاضی، از دانشگاه مربوطه جهت تائید مدرک استعلام کتبی خواهد شد.  

 سال نگذشته باشد. 5ی، بیش از از اتمام دوره دکترای تخصص 

  سال باشد.  11حداکثر سن داوطلب در زمان ارائه درخواست 

o رانده ای گذهای آموزشی ویژهدر صورتی که داوطلب، قبل یا بعد از دوره دکترای تخصصی دوره-تبصره

ی شتواند به تشخیص شورای پژوهای داشته باشد حداکثر سن میباشد یا تجارب کاری مرتبط ارزنده

 سال افزایش یابد.   15دانشگاه تا 

 

 شرایط عضو هیات علمی پذیرش دهنده )استاد راهنما(:-0ماده 

 عضو هیات علمی پذیرش دهنده باید دارای شرایط زیر باشد:  -1-1

 .در مرتبه استادی یا دانشیاری باشد 
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  نمایه شده در در موضوعی که پژوهشگر پسادکترا قرار است پذیرش شود، حداقل سه مقاله در مجلاتISI  یا

PubMed  به عنوان نویسنده اول یا مسئول داشته باشد. صرفا مقالاتی مورد پذیرش خواهند بود که پیوستگی

 ر باشند. موضوعی داشته باشند و در ارتباط با حیطه فعالیت تعیین شده برای پژوهشگ

 .راهنمایی حداقل یک دانشجوی دکترای تخصصی یا سه دانشجوی کارشناسی ارشد را به اتمام رسانده باشد 

  .یک طرح تحقیقاتی مصوب یا در حال اجرا برای تعریف به عنوان پروژه اصلی پژوهشگر پسادکترا داشته باشد

 سطح علمی این پروژه باید با دوره پسادکترا متناسب باشد. 

 ای درخشان باشد و در امور پژوهشی فعال باشد. همچنین امکانات، استاد راهنما باید دارای سوابق علمی و حرفه

تجهیزات و منابع لازم برای اجرای پروژه تحقیقاتی در سطح پسادکترا را در اختیار داشته باشد و امکان پرداخت 

رجع تشخیص این موارد شورای پژوهشی دانشگاه الزحمه پژوهشی به پژوهشگر پسادکترا را داشته باشد. محق

 است. 

 فرایند پذیرش و شرایط دوره  -5ماده 

 های مورد انتظار برای شروع دوره پسادکترا چنانچه استاد راهنما پژوهشگری را بر اساس سوابق علمی و توانمندی

تحقیقات یا گروه مناسب تشخیص دهد و توافق بین وی و متقاضی صورت گیرد، موضوع در شورای مرکز 

گردد و در صورت تائید، از طریق مرکز تحقیقات، پژوهشکده یا آموزشی محل وابستگی استاد راهنما طرح می

گردد و مستندات دال بر برقراری شرایط مذکور در دانشکده موضوع به معاونت تحقیقات و فناوری منعکس می

. این درخواست در معاونت تحقیقات و فناوری بررسی شده شودبرای متقاضی و استاد راهنما ارائه می 1و  3ماده 

ای چند جانبه بین پژوهشگر پسادکترا، استاد راهنما، رئیس مرکز تحقیقات یا و در صورت موافقت، تفاهم نامه

وان نامه مواردی همچون عنگردد. در این تفاهمرئیس دانشکده و نیز معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه منعقد می

 گردد. الزحمه پژوهشگر و ... مشخص میه، مدت زمان دوره، حقپروژ

   مدت زمان قرارداد یک سال است و بسته به طول مدت اجرای طرح تحقیقاتی با درخواست پژوهشگر پسادکترا

و استاد راهنما و تائید معاونت تحقیقات و فناوری تا حداکثر دو سال دیگر به صورت سالانه قابل تمدید خواهد 

زارش مکتوب عملکرد توسط پژوهشگر پسادکترا و بود. تمدید قرارداد سالانه یا گواهی پایان دوره منوط به ارائه گ

های پیشرفت سالانه و گزارش نهایی توسط معاونت تحقیقات و فناوری بررسی گزارش  باشد.استاد راهنما می

 شود. دانشگاه انجام می

 هو تصویب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، حق الزحم بر اساس توافق استاد راهنما و پژوهشگر پسادکترا 

حقوق و مزایای  %51و حداقل معادل با  1پژوهشگر پسادکترا حداکثر معادل با حقوق و مزایای استادیار پایه 

 سادکتراپاستاد پذیرش دهنده قبل از اعلام پذیرش بایستی هزینه بکارگیری پژوهشگر خواهد بود.  1استادیار پایه 

با صنعت، صندوق حمایت از پژوهشگران، بنیاد  را از هر طریق ممکن و منجمله قراردادهای ارتباط دانشگاه

 نخبگان و طرحهای پژوهشی مصوب تأمین نموده باشد.

  .پسادکترا یک دوره تمام وقت است و نمی تواند همزمان با یک دوره آموزشی یا کاری دیگری باشد 
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 ای هبرای انجام فعالیت استاد راهنما موظف است امکانات لازم را در اختیار پژوهشگر پسادکترا قرار دهد، وی را

ای هپژوهشی راهنمایی نموده و بر عملکرد او نظارت داشته باشد. پژوهشگر پسادکترا موظف است کلیه فعالیت

علمی و پژوهشی مرتبط با دوره را تحت نظارت استاد راهنما انجام دهد. همچنین در محدوده تعیین شده توسط 

 های دانشجویان به استاد راهنما کمک دهد.   تیم تحقیقاتی و پروژهاستاد راهنما در هدایت فرایندهای پژوهشی 

 مندی پژوهشگر پسادکترا از بروندادهای پژوهشی و فناورانه، بر اساس توافق وی با استاد راهنما و در نحوه بهره

 المللی مربوط به حق نویسندگی و مالکیت معنوی است.  چارچوب ضوابط ملی و بین

  ،گواهی گذراندن این دوره با اعلام استاد راهنما و تایید مرکز تحقیقاتی یا گروه آموزشی مربوطه در پایان فعالیت

توسط معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه صادر می گردد. برای صدور این گواهینامه، انتشار حداقل یک مقاله در 

یا سه  2و مقاله با ضریب تاثیر کمتر از )یا د 2با ضریب تاثیر بیشتر از  ISIمجلات نمایه شده در بانک اطلاعاتی 

( به ازای هر سال فعالیت ضروری است. در این Scopusیا  PubMedمقاله نمایه شده در بانکهای اطلاعاتی 

مقالات باید پژوهشگر پسادکترا به عنوان نویسنده اول یا مسئول و با آدرس سازمانی دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان باشد. 

 پذیر و جایگزینی وی با پژوهشگر دیگری امکانپژوهشگر پسادکترا تغییر نامه و شروع به کار، فاهمپس از انعقاد ت

نامه پژوهشگر قبل و بررسی درخواست پژوهشگر دیگر به عنوان یک باشد و این موضوع مستلزم لغو تفاهمنمی

   درخواست جدید است.  

 تخصصی شامل خدمات اینترنت و ایمیل، عضویت  در سطح دانشجوی دکترایی دانشگاه متعهد است تسهیلات

کتابخانه، ژتون غذا و مجوز تردد را برای پژوهشگر پسادکترا فراهم آورد. پیگیری و انجام این فرایندها از طریق 

 مرکز تحقیقات و دانشکده مربوطه انجام خواهد گرفت.

 سبت اضی بایستی الزاماً قبل از شروع دوره ندانشگاه تعهدی برای بیمه نمودن متقاضی دوره پسا دکترا ندارد و متق

 به بیمه شغلی خود اقدام نموده باشد. 

  دانشگاه مجاز است با پژوهشگران پسادکترا صرفاً قرارداد انجام طرح پژوهشی منعقد نماید. دانشگاه هیچگونه

ات علمی ندارد. تعهدی برای استخدام آتی این پژوهشگران از جمله پذیرش در قالب هیات علمی و یا غیر هی

همچنین دانشگاه تعهدی برای محاسبه طول دوره پسادکترا در سوابق پژوهشگر در صورتی که بعداً در هر سازمان 

 و یا ارگانی استخدام شود ندارد. 

  . جذب پژوهشگر پسا دکترا از کشورهای دیگر براساس مقررات مربوطه مجاز است 

 

 به تصویب رسید.  22/2/1332ه مورخ این دستورالعمل در جلسه شورای دانشگا
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 نامه ارزشیابی و حمایت از مراکز تحقیقاتی شیوه -23پیوست 

 

 مقدمه

قش به سزایی توانند نمراکز تحقیقاتی از ارکان اصلی و بسیار با اهمیت در نظام تحقیقات و فناوری کشور هستند که می

های اخیر هر چند شاهد نقش محوری مراکز داشته باشند. در سال در رشد علمی و ارتقای ظرفیت نیروی انسانی دانشگاه

ایم، برخی موانع مانند توجه نامتوازن به رشد کمی و کیفی مراکز، واگذار تحقیقاتی در حرکت علمی رو به رشد کشور بوده

ز در قبلی مراک های ارزشیابی و نیز کم توجهی به عملکردهای کلیدی، حمایت ناکافی، نقصان نظامنکردن ماموریت

ر های نادرست دهایی برای این نهادهای علمی شده است. از سوی دیگر دیدگاهاختصاص منابع منجر به ایجاد محدودیت

ت ها می توان به عدم پایبندی به ماموریترین آنها شده است که از رایجبعضی مراکز تحقیقاتی منجر به افت عملکرد آن

جانبه و تامین همه نین، انتظار نامناسب برخی مراکز از دانشگاه برای حمایت همهو اهداف مشخص اشاره نمود. همچ

ها منجر به تلاش ناکافی برای جذب منابع شده است. برای عبور از این محدودیت باید این روش رایج در زیرساخت

تحقیقاتی  ان اصلی واحدهایهای پیشرو را پذیرفت که بار اصلی مسئولیت جذب منابع و توسعه بر دوش پژوهشگردانشگاه

 کنند. های قانونی را ایفا میها عمدتاً نقش تسهیل این فرایند و نظارت بر رعایت چارچوباست و دانشگاه

وه هایی برای ارزشیابی و نیز معرفی شینامه، تعریف انتظارات از مراکز تحقیقاتی، ارائه شاخصهدف از تدوین این شیوه

نامه یک نظام مدون پایش عملکرد و ارائه بازخورد به مراکز تحقیقاتی ارائه ین، در این شیوهحمایت از مراکز است. همچن

مندی مراکز از منابع به صورت تابعی از گردد که بر اساس آن ضمن حمایت از مراکز برای ارتقای وضع موجود، بهرهمی

 گردد.    ها تعریف میکیفیت کارکرد آن

 

 اتیارزشیابی مراکز تحقیق شیوه

 فراد زیر است: گیرند. این کمیته متشکل از ا، مورد ارزیابی قرار می"کمیته ارزیابی مراکز تحقیقاتی"مراکز تحقیقاتی توسط 

 معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه 

  مدیر امور توسعه و ارزیابی تحقیقات 

 سه نفر از اعضای هیات علمی به انتخاب رئیس دانشگاه 

 گردد. رئیس دانشگاه صادر میابلاغ این اعضا توسط 

 

 باشد: معیارهای ارزشیابی مراکز تحقیقاتی به شرح زیر می

 های تعیین شدهداشتن اهداف مشخص و تمرکز فعالیت مرکز بر ماموریت .1
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 گزارش سالانه وزارت متبوع از عملکرد کمی و کیفی مراکز تحقیقاتی .2

منظم  افزایی بین پژوهشگران )جلساتی برای همداشتن یک اکوسیستم پویا مبتنی بر تعامل و گفتگوی علم .3

 کار توسط پژوهشگران ارشد و اساتید، ... (علمی، هدایت پژوهشگران تازه

 رعایت اصول اخلاق در پژوهش .1

ی به های سالانه از دستیابای مکتوب برای توسعه مرکز، پایبندی به اجرای برنامه و ارائه گزارشداشتن برنامه .5

شود باید حداقل خوانده می "برنامه توسعه مرکز"برنامه. این طرح که از این به بعد  شاخصهای ذکر شده در

 های زیر باشد:مشتمل بر بخش

 ماموریت مرکز 

 های در نظر گرفته شده برای افزایش توانمندی آنانراهکارهای جذب نیروی انسانی مورد نیاز و روش 

 توسعه ارتباطات بین بخشی 

 المللگسترش روابط بین 

 تاثیر بر جامعه هدف و ارتباط با صنعت/ ذینفعان 

  )بهبود فضای فیزیکی و تجهیزات )در صورت لزوم 

 ها، ...(ها، بیوبانک، شرکت در کنسرسیومهای نرم )بانک دادهارتقای زیرساخت 

 و کنترل کیفیهای مستندسازی استقرار و ارتقای نظام 

 جذب منابع از خارج دانشگاه 

 

ر ها و بازدیدهای حضوری مراکز تحقیقاتی را باز طریق بررسی مستندات، گزارش "مراکز تحقیقاتیکمیته ارزیابی "

 نماید: بندی میهای فوق به سه دسته زیر تقسیماساس مجموع شاخص

  گروهA .مراکزی که عملکرد آنان در حد قابل قبول یا مطلوب است : 

  گروهBولی نقاط قوت قابل توجهی دارند.  : مراکزی که در وضعیت کاملا مطلوبی نیستند 

  گروهC .مراکزی که وضعیت کنونی آنها قابل قبول نیست و نیازمند اصلاحات جدی هستند : 

شود و پیشنهادات لازم برای ارتقای فرایندها در ها به صورت مکتوب اعلام میشرایط نامطلوب آن Cبه مراکز گروه 

بهبود  "کمیته ارزیابی مراکز تحقیقاتی"ن مراکز نتوانند بنا به تشخیص گیرد. در صورتی که ایاختیار آنها قرار می
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شود و در صورت موافقت این قابل توجه در شرایط خود ایجاد کنند موضوع در شورای پژوهشی دانشگاه مطرح می

 گردد. شورا و تائید در شورای دانشگاه پیشنهاد لغو مجوز مرکز به وزارت متبوع اعلام می
 

 تحقیقاتی معاونت تحقیقات و فناوری از مراکز تنحوه حمای

با توجه به اینکه سیاست دانشگاه بر اختصاص اعتبارات پژوهشی به اعضای هیات علمی در قالب پژوهانه است، 

ریزی رود مراکز تحقیقاتی برای هدایت پژوهانه اعضای مرکز به سمت اهداف و ماموریت مرکز برنامهانتظار می

زیر حمایت  هایاین اعتبار و سایر منابع )همچون فضاهای فیزیکی فعلی(، مراکز تحقیقاتی در قالب نمایند. علاوه بر

 شوند:  می

 بودجه جاری 

های میلیون ریال برای تامین هزینه 111و  151، 211به ترتیب سالانه  Cو  A ،Bمراکز تحقیقاتی رده 

 انشگاه قابل افزایش است. پژوهشی د با تصویب شورایهر سال . این بودجه کنندجاری دریافت می

  نیروی انسانیجذب 

توانند برای تامین پژوهشگران مورد نیاز خود از مشمولین تعهدات قانونی فارغ التحصیل مراکز تحقیقاتی می

( استفاده نمایند. مراکز باید رشته تحصیلی مورد نیاز خود را به معاونت PhDهای دکترای تخصصی )دوره

فناوری اعلام نمایند تا در صورت تائید برای اعلام در فراخوان به مدیریت امور هیات علمی تحقیقات و 

دانشگاه اعلام گردد. شرکت کنندگان در فراخوان بر اساس سوابق علمی و امتیاز مصاحبه به صورت هیات 

وانند تکز میشوند. همچنین مراعلمی یا پژوهشگر غیر هیات علمی جذب و در مراکز مشغول به فعالیت می

، دستیاران پزشک پژوهشگر یا دانشجویان دکترای پژوهشی نیز استفاده 1از فرصت برنامه دستیار پژوهشی

ویب و تص "برنامه توسعه مرکز"نمایند. لازم به ذکر است که جذب نیروی انسانی در هر رده منوط به ارائه 

بایست در راستای مورد درخواست می هایآن در معاونت تحقیقات و فناوری است. همچنین تخصص نیرو

توانند متقاضی صرفا در شرایطی می Cماموریت و مسیر ترسیم شده برای مرکز باشد. مراکز با رده کیفی 

های اساسی خود، یک حرکت رو به رشد را آغاز کرده جذب نیروی انسانی باشند که با رفع برخی نقصان

 باشند. 

 تفویض اختیار تصویب طرح 

ه های تحقیقاتی با سقف بودجبه ترتیب برای بررسی و تصویب علمی طرح Bو  Aتحقیقاتی با رده به مراکز 

امکان بررسی و تصویب  Cگردد. مراکز تحقیقاتی با رده میلیون ریال تفویض اختیار اعطا می 21و  111

                                                           
 قابل دسا ابی تس .  rap.hbi.irتطلاعات ب شاا در معرد بااامه دسا ار پژلهشی در آدر   5 
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های خود را برای برای بررسی به معاونت تحقیقات و های تحقیقاتی را نخواهند داشت و باید طرحطرح

 منوط به رعایت شرایط زیر است:  Bو  Aفناوری ارسال نمایند. تصویب طرح تحقیقاتی در مراکز گروه 

o  تشکیل شورای پژوهشی مرکز متشکل از افراد توانمند در حوزه تخصصی مرکز. اعضای شورای

یات علمی با مدرک دکترای تخصصی باشند. مرکز باید عضو هیات علمی یا پژوهشگر غیر ه

ها توسط معاون شوند و ابلاغ آناعضای شورای پژوهشی توسط روسای مراکز پیشنهاد می

 گردد. تحقیقات و فناوری دانشگاه صادر می

o  هر طرح باید توسط دو صاحبنظر در حیطه موضوعی مطالعه داوری گردد و نتیجه ارزیابی مکتوب

( در سامانه پژوهشیار قابل دستیابی REVهای تحقیقاتی )فرم فرم داوری طرح این دو داور در قالب

 باشد. 

o های تحقیقاتی و نظرات داوران در شورای پژوهشی مرکز بر اساس ابزار سنجش بررسی دقیق طرح

بارگذاری فرم مذکور در سامانه پژوهشیار الزامی (. PRCطرح در شوراهای بررسی طرح )فرم 

 ر سوابق طرح در مرکز نگهداری شود و در صورت درخواست ارائه گردد.نیست اما باید د

ای زیست ههای تحقیقاتی منوط به تصویب در کمیته اخلاق در پژوهشبدیهی است که تصویب نهایی طرح

باشد. فرایند تصویب طرح در مراکز تحقیقاتی توسط معاونت تحقیقات و فناوری مورد پزشکی دانشگاه می

 ها، تفویض اختیار بهگیرد و در صورت عدم رعایت ضوابط فوق یا ارزیابی غیر دقیق طرحپایش قرار می

 شود. مرکز مربوطه لغو می

  خرید تجهیزات و حمایت از برنامه های ویژه 

د در تواننو تصویب در معاونت تحقیقات و فناوری می "برنامه توسعه مرکز"منوط به ارائه  Aمراکز گروه 

های خود برای حمایت از توسعه زیرساخت، خرید شود درخواستورت سالانه اعلام میفراخوانی که به ص

فرم درخواست "های پژوهشی کلان به صورت مازاد بر پژوهانه را در قالب تجهیزات و تامین اعتبار طرح

 سط( ارائه نمایند. این درخواستها توسط کارگروهی که اعضای آن توRID) "های تحقیقاتیتوسعه زیرساخت

 گردند. شوند بررسی و جهت دریافت حمایت اولویت بندی میمعاون تحقیقات و فناوری تعیین می

 باشد:در مجموع بسته حمایتی معاونت تحقیقات و فناوری از مراکز تحقیقاتی به شرح جدول زیر می

 بودجه سالانه برای سطح مرکز
 های جاریهزینه

امکان تصویب طرح  جذب نیروی انسانی
 تحقیقاتی

حمایت از زیرساخت و 
 های ویژهبرنامه

A 211 میلیون ریال     م ریال( 111)تا   

B 151 میلیون ریال     م ریال( 21)تا - 

C 111 در شرایط خاص میلیون ریال - - 
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 های پژوهشینامه هستهآیین -20پیوست 

 

 پژوهش انجام و یپژوهش یها هسته تیتقو و جادیا منظور به دانشوگاه یها اسوتیسو یاجرا جهت در نامه نییآ نیا

 هینظر براساس)  طیشرا واجد و مستعد یآموزش یها گروه در سولامت دار اولویت موضووعات راسوتای در یگروه یها

 شود. یبه اجرا گذاشته م  و میتنظ( یپژوهش یشورا

 طلاقا «گروه» ،یآموزش گروه به و ،«معاونت» دانشگاه، یفناور و یپژوهش معاونت به اختصوار، یبرا نامه، نییآ نیدر ا

 .شود یم

 . هدف و تعریف هسته پژوهشی  2ماده 

 هدف : 

 الف( انجام دادن پژوهش های برنامه محور

 ب( انجام پژوهش هایی که به حل مسایل اولویت دار سلامت کمک کند

 ج ( ایجاد بک اکوسیستم علمی پویا و مولد علم و برنامه محور

 د( سازماندهی توانمندیهای پژوهشی و تقویت فعالیت های بین رشته ای و گروهی پژوهشی 

 تعریف : 

هسته پژوهشی به مجموعه ای متشکل از اعضای هیئت علمی و علاقمند که دارای سابقه و تجربه خوب  پژوهشی 

های ت)نقشه تحقیقاتی( فعالی ند و بر محور یک برنامه پژوهشی مصوبهست )براساس نظریه شورای پژوهشی دانشگاه(

 هسته پژوهشی کوچکترین واحد تشکیلاتی تحقیقاتی در دانشگاه است.  می شود. علمی دارند اطلاق 

هسته ها در فعالیت های بین رشته ای می توانند از اعضای هیئت علمی دانشگاههای دیگر نیز بهره مند  : 2تبصره

 شوند. 

 . شرایط تشکیل و پشتیبانی از هسته پژوهشی 1ماده 

نفر از ازعضای هیات علمی جهت انجام تحقیقات حول یک حیطه و یا  دوالف: هسته پژوهشی بنا بر تقاضای حداقل 

موضوع خاص تحقیقاتی تجمیع شده اند پس از تصویب شورای پژوهشی دانشگاه رسمیت می یابد. اعضای غیر هیات 

 نیز می توانند در هسته پژوهش باشند ولی نمی توانند پیشنهاد تشکیل هسته بدهند.علمی دانشگاه  



111  

 

سال  5هسته پژوهشی همراه با تقاضای خود بایستی نقشه تحقیقاتی هسته را که حداقل دلالت بر فعالیت   :2تبصره 

وعاتی را ساله اصلی و زیر موضمشترک این افراد باشد به شورای پژوهشی ارائه دهند . در این نقشه تحقیقاتی بایستی م

 سال آینده قابل بررسی باشد ذکر نماید .   5که هسته پیش بینی می کند طی 

که دارای سوابق تحقیقاتی در حیطه مربوطه باشد به هشی یک نفر به عنوان مسئول هسته در هر هسته پژو :1تبصره 

 مراکز تحقیقاتی نمی توانند مسئول هسته باشند.  یشورای پژوهشی معرفی گردد. روسا

 تحقیقاتی هسته را بر عهده خواهد داشت.  -مالی –مسئول هسته مسئولیت هرگونه هماهنگی اداری :3تبصره 

 هر عضو هیات علمی صرفاً میتواند در یک هسته تحقیقاتی عضویت داشته باشد. : 0تبصره 

به عنوان عضو داشته باشد  چنانچه به واسطه عضویت دانشجو در  یانیوهر هسته پژوهشی میتواند دانشج :5تبصره 

هسته پژوهشی مشمول دریافت کمک هزینه بنیاد نخبگان شد این اعتبارات در اختیار هسته خواهد بود تا در امور تحقیقاتی 

ویب که صرفاً تصصرف شود و مسئول هسته موظف است برای هزینه شدن این اعتبارات یک طرح تحقیقاتی ارائه دهد 

 آن در هسته به منزله تصویب طرح در شورای پژوهشی دانشگاه خواهد بود .

ب : در صورت تصویب هسته پژوهشی و طبق نظر شورای پژوهشی دانشگاه اعتباری از حوزه معاونت پژوهشی و فناوری 

شی طرح های خود را در هر دانشگاه به هسته اختصاص خواهد یافت که برای جذب این اعتبارات بایستی هسته پژوه

یک از شوراهای ذیصلاح پژوهشی دانشگاه  به تصویب برساند. برای جذب این اعتبارات هریک از اعضای هسته میتواند 

 مجری طرح باشد اما طرح باید نخست در هسته پژوهشی تصویب شده باشد. 

اعتباری را به منظور هزینه های جاری  2اده ج : معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علاوه بر تخصیص مندرج در بند ب م

 میلیون ریال در سال به مسئول هسته اختصاص خواهد داد.  151به میزان حداکثر 

 د. هسته های تحقیقاتی میتوانند از محل باشگاه پژوهشگران واقع در ساختمان آفرینش برای فعالیت استفاده کنند.

 : ارزیابی هسته های پژوهشی 3ماده 

سئول هسته پژوهشی موظف است گزارش فعالیت سالیانه خود را به شورای پژوهشی دانشگاه ارائه دهد تا شورا الف : م

 نسبت به ادامه فعالیت هسته بررسی و تصمیم گیری نماید . 

ب : شورای پژوهشی دانشگاه براساس ارزیابی سال اول هسته میتواند در خصوص مواردی مثل تصویب طرح به هسته 

 تیار نماید و یا بودجه ای را که براساس بند ج در اختیار هسته می گذارد افزایش دهد . تفویض اخ

ج : به پیشنهاد هریک از اعضای شورای پژوهشی یا مدیر توسعه پژوهش ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی 

 انحلال هسته پژوهش میتواند در دستور کار قرار گیرد. 
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 حدود فعالیت: 0ماده 

الف : هسته پژوهشی نمی تواند پایان نامه تصویب کند اما راهنمایی پایان نامه توسط اعضای هیات علمی عضو هسته 

 براساس مقررات جاری پایان نامه بلامانع است. 

ب: موضوعاتی که هسته در نقشه تحقیقاتی خود ارائه داده اند میتواند پس از تصویب شورای پژوهشی و یا شورای 

کمیلی دانشکده ها  به عنوان پایان نامه ارائه دهند اما اختصاص اعتبارات به آن پایان نامه براساس مقررات تحصیلات ت

 مربوطه خواهد بود . 

و اصلاحات آن به  به تصویب رسید 2/1/1335مورخ دانشگاه  یپژوهش یتبصره در شورا 2این آئین نامه در چهار ماده و 

  رسید. 21/12/38تائید شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 
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