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 شیوه ارزيابي عملكرد پژوهشي و فناورانه اعضای هیات علمي  -2 فصل

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

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

گیرد. در خصوص این شیوه ارزیابی توجه به نوع فعالیت مورد سنجش قرار می 22و فناورانه در نظر گرفته شود و جمعا 

 نکات زیر حائز اهمیت است: 

  مقالات  ر برایبالاتیاز تاز اصول بنیادین و راهنما در ارزشیابی عملکرد بوده است. نمود این توجه از ام کیفیتتوجه به

هایی است که به توسعه ظرفیت پژوهشی تا توجه به فعالیت Qمجلات با کیفیت بر اساس شاخص  چاپ شده در

ایی هشوند. به عنوان نمونه ایجاد یا توسعه آزمایشگاهنمی ختمشوند ولی به یک برونداد ملموس دانشگاه منجر می

های پژوهشی، دعوت و برگزاری برنامهکه حوزه ارائه خدمات آنها شامل بخش زیادی از دانشگاه است، مشارکت در 

میزبانی از پژوهشگران خارجی، ایجاد بانکهای اطلاعاتی و ثبت بیماری ها از جمله اقداماتی کیفی هستند که زمینه 

 کنند و از این نظر دارای اهمیت هستند. را برای فعالیت سایر پژوهشگران دانشگاه فراهم می

 پژوهشی بسته به ابعاد طرح، امتیازی در نظر گرفته شده است. به منظور توجه های برای اجرای موفق و اختتام طرح

هایی که به حل یک مساله بومی می پردازند و مبتنی بر فرایند ترجمان های کاربردی، به امتیاز طرحویژه به پژوهش

 ارائه شده است.  2اطلاعات بیشتر در پیوست شود. درصد افزوده می 111دانش هستند 

 الملل کمک کنند یا در راستای توسعه ظرفیت نیروی انسانی دانشگاه باشند در هایی که به توسعه روابط بینفعالیت

 اند. های مختلف مورد توجه ویژه قرار گرفتهبخش

 ژوهشبنیان مبتنی بر نتایج پخلق ارزش افزوده از فعالیتهای پژوهشی و تلاش برای تولید خدمات/محصولات دانش-

های فناورانه به صورت ویژه مورد توجه می نقش به سزایی در توسعه دانشگاه و کشور دارد. از این رو فعالیتهای عل

یان هستند بناند. لازم به ذکر است در این بخش صرفا فرایندهایی که در راستای تولید محصولات دانشقرار گرفته

 گیرند. مورد ارزیابی قرار می

 ی ذکر صحیح آدرس سازمانی دانشگاه به صورت زیر در بروندادها الزامی است و به های پژوهشدر خصوص فعالیت

 مواردی که آدرس به صورت نادرست یا ناقص قید شده باشد هیچ امتیازی تعلق نمی گیرد. 

 

 رانیاصفهان، اصفهان، ا یدانشگاه علوم پزشک

Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 

 

 های پژوهشی و فناورانه خود را ثبت نمایند وه به سامانه پژوهشیار، فعالیتعتوانند با مراجحترم هیات علمی میاعضای م

محاسبه بر اساس جدول بارگذاری نمایند. امتیاز هر فعالیت  1مستندات مربوط به هر عملکرد را بر اساس راهنمای پیوست 
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 های به عمل آمده با معاونتبر اساس هماهنگیشود. کارنامه نمایش داده میدر  مربوطه شود و پس از تائید کارشناسمی

این اطلاعات به صورت خودکار به سامانه نگاه منتقل  تا به زودیمحترم آموزشی دانشگاه، تمهیداتی اتخاذ شده است 

ت ثبت شده در هر دو سامانه شود و اطلاعاورود اطلاعات پژوهشی و فناورانه در پژوهشیار انجام میشود. به این ترتیب، 

 پژوهشیار و نگاه قابل رویت و استفاده مدیریتی خواهد بود. 
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 پژوهانه  -1 فصل

 شیوه تعیین سقف اعتبار پژوهشي -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،مدتکردن عملکرد بلندلحاظ ( می باشد و به منظور  1

 شود: اعمال می

  × (1 +
𝐻

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

 

ه همراه بهای پژوهشی و فناورانه خود را فرایند اجرایی به این صورت خواهد بود که اعضای هیات علمی فعالیت ،بنابراین

امتیاز عملکرد  گینمیانشود و ها نهایی میپس از تائید کارشناسان، ثبت فعالیتدر سامانه پژوهشیار ثبت نمایند. مستندات 

شاخص  ISIDپایگاه شود. سپس بر اساس اطلاعات دادهماه( برای هر فرد مشخص میدو سال آخر )منتهی به دهم دی

H شود. سقف پژوهانه عضو هیات علمی در سال شمسی بعد می بر اساس رابطه فوق محاسبهخراج و امتیاز پژوهشی است

ود های یک سال شمسی خواهد بگردد. این سقف صرفا برای فعالیتمتناسب با این امتیاز پژوهشی مشخص و اعلام می

 شود. های بعد مجددا بر اساس عملکرد محاسبه میو برای سال

 به ترتیب صد میلیون و یک میلیارد ریال  1398قل و حداکثر سقف پژوهانه اعضای هیات علمی در سال حدا

 باشد. می

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

 پژوهانه مبلغها آنامتیاز پژوهشی بر اساس شود مگر آنکه در نظر گرفته میها دویست میلیون ریال 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

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

 د. نباشدر محاسبه امتیاز پژوهشی قابل قبول می

  سقف پژوهانه کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه با مدرک تحصیلی 1398برای سال ،PhD تخصص یا فوق ،

حصیلی ت میلیون ریال و مدارکشصت ای کارشناسی ارشد و دکترای حرفهمیلیون ریال،  یکصد و پنجاهتخصص 

 میلیون ریال خواهد بود. سی تر پایین
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 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 

 باشد. به عنوان مثال اگر طرحمبنای کسر هزینه از پژوهانه تاریخ دریافت کد تصویب علمی طرح می

کد تصویب دریافت کند از پژوهانه سال بعد  در انتهای یک سال ارائه و بررسی گردد و در 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. نه آن سال کسر نمیاز پژوهااند 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 

از پژوهانه در سقف  توانندمیهمچنین استفاده نمایند.  (PhDکارشناسی ارشد و ) تحصیلات تکمیلی

های مقاطع دکترای تخصصی و فوق تخصصی استفاده نمایند. نامهمعین برای تامین هزینه پایان

 شده است. ارائه  4ها و سایر ضوابط مربوطه در فصل نامهحداکثر بودجه این پایان

های نامهنمایند که پایانای مدیریت بدیهی است، اساتید محترم راهنما باید استفاده از پژوهانه را به گونه

 تحصیلات تکمیلی مرتبط پوشش داده شوند. 

 

 زینه انتشار مقالات ه-2-2-3

 آنکه مجله بر مشروطهای انتشار در مجلات استفاده شود هتواند برای هزیندرصد پژوهانه می 111تا 

و عضو هیات  جزو ده درصد برتر باشد (ISIDسامانه )قابل دستیابی از  CiteScoreشاخص  بر اساس

 صحیح آدرس سازمانیدرج علمی یا پژوهشگر متقاضی نویسنده اول یا مسئول باشد. بدیهی است 

 طریق سامانه پژوهشیار انجام شودباید از مقاله  انتشارپس از درخواست هزینه ضروری است. دانشگاه 

 و این مستندات بارگذاری شوند: 

  منتشر شده مقالهفایل 

 ت هزینه انتشار )مبلغ نهایی پس از درخواست تخفیف(مستندات دال بر پرداخ 
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 حق عضویت در مجامع علمی -2-2-4

 المللیپرداخت حق عضویت در مجامع علمی بینتواند برای پژوهانه میمیلیون ریال از  21تا سقف 

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

ز طریق ا ریافت این هزینهقاضی پرداخت گردد و سپس درخواست دابتدا توسط مت بایستعضویت می

 : گردندو مستندات زیر بارگذاری  شدهسامانه پژوهشیار ارائه 

  گواهی یا نامه عضویت 

 اسناد مربوط به پرداخت هزینه 

  شده در  نمایهپنج مقاله مرتبط با حوزه فعالیت نهاد علمیISI ،Scopus  یاPubMed  در

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

 

 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 

 (4ای داروسازی، پزشکی و دندانپزشکی )فصل های مقاطع دکترای حرفهنامهبودجه پایان 

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

 (6)فصل الملل اعتبار پژوهشی توسعه روابط بین 

  (6)فصل رویش اعتبار فناوری 

  (7)فصل پسادکترا  پژوهشگرگرنت جذب 

 (8هزینه سفرهای علمی )فصل کمک 
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 های تحقیقاتيطرح -9 فصل

 

 و صرفا از طریقمنطبق بر چهار فصل سال در چهار فراخوان های تحقیقاتی خود را توانند طرحپژوهشگران می 

های تحقیقاتی دانشگاه های دریافتی در شورای ارزیابی طرحجهت بررسی ارائه دهند. طرحسامانه پژوهشیار 

وند. ششوند و در صورت تصویب علمی جهت بررسی از نظر اخلاقی به کمیته اخلاق دانشگاه ارجاع میبررسی می

ها مورد داوری در یک دوره کاری شورای ارزیابی طرح سال آخرین روز هر فصل های دریافت شده تاکلیه طرح

رسال طرح اشود نتایج حداکثر تا قبل از پایان فصل بعد اعلام گردد. به این ترتیب و تلاش می قرار خواهند گرفت

چهار نوبت  دردر طول سال انجام شود ولی فرایند داوری علمی  هتواند به صورت پیوستمیاز طرف مجریان 

شوند و در صورت های ارسالی در فراخوان زمستان در بهار سال بعد بررسی میشود. بدیهی است طرحانجام می

 شود. کسر میبعد تصویب از پژوهانه سال 

 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 علمیضروری برای  یک نقشه پژوهشی امری

ارتباط طرح مورد بررسی با عملکرد پیشین مجری نامه های تحصیلی لازم است های تحقیقاتی و پایانطرح

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

روژه اند و پمشخص گردد تیم تحقیقاتی و به ویژه مجری اصلی چه اهداف پژوهشی بلندمدتی ترسیم کرده

 سالهاین مبا توجه به اینکه  به اهداف مذکور را تسهیل نماید. تواند دستیابیچگونه میحاضر در صورت اجرا 

ور به منظها جهت تصویب طرح و حمایت مالی است، گیری شورای ارزیابی طرحیک عامل کلیدی در تصمیم

-پروپوزال( به 3)پیوست  "فرم لاین تحقیقاتی" بخشی تحت عنوان، یکسان سازی و کمک به تشریح موارد فوق

بنابراین، الزامی است.  1398از ابتدای سال  افزوده شده است که ارائه آن هانامهتحقیقاتی و پایان طرحهای 

 .جری استهای علمی مو تبیین پیوستگی فعالیتتشریح به همراه هر پروپوزال،  "تحقیقاتی فرم لاین"هدف از 

  که بر اساس استروش تعیین بروندادهای مورد انتظار از طرح در هنگام انعقاد قرارداد با مجری به این صورت 

ود. مجری شبودجه طرح تعیین میکارنامه به مبلغ پژوهانه، امتیاز معادل با پژوهشی منتج از ضریب تبدیل امتیاز 

از جدول کارنامه است( برونداد  های منتخبی)که بخش 4موجود در پیوست لازم است برابر این امتیاز از جدول 

 B ،امتیاز پژوهشی Aبه عنوان مثال اگر به یک عضو هیات علمی برای ئه نماید تا تسویه طرح انجام شود. ارا

ود رتصویب گردد، انتظار میبرای وی یک طرح پژوهشی با همین بودجه  میلیون ریال پژوهانه تعلق گیرد و

 گزارش عملکرد ارائه گردد.  4امتیاز از جدول پیوست  Aطرح این برای تسویه حساب 

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

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

ای انتقال ههای پروژه با ادبیاتی متناسب با ذینفعان نوشته شوند و روشفرم ترجمان دانش تکمیل گردد و پیام
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 طریق سامانه پژوهشیار باید های ترجمان دانش در ابتدا و انتهای مطالعه صرفا ازپیام مشخص شوند. ارائه فرم

 انجام شود.  

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

لازم است ها شود. برای این طرحها تعیین میشورای ارزیابی طرحاز چهارصد میلیون ریال، یک ناظر از طرف 

بندی رادر سامانه پژوهشیار تکمیل مرحلهمجری در هنکام ارسال طرح، پروژه را فازبندی نماید و کاربرگ جدول 

های بندی گزارشهمچنین در صورت تصویب طرح، مجری موظف است بر اساس همین جدول مرحلهنماید. 

 ر طرح قرار گیرد. همچنین مجریپیشرفت پروژه را در سامانه بارگذاری نماید تا توسط کارشناس در اختیار ناظ

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

شود و پرداخت هر قسط منوط به تائید گزارش پیشرفت بندی تقسیط میبر اساس جدول مرحلهها این طرح

 باشد. توسط ناظر می

 ظر صرفاً در شرایط ویژه و به صلاحدید هارصد میلیون ریال، تعیین ناچمصوب کمتر از های با بودجه برای طرح

ضروری ها طرحبرای اینبندی تکمیل جدول مرحلهها صورت خواهد گرفت. در هر حال، شورای ارزیابی طرح

ارائه درصد پس از  31پرداخت و درصد پیش 71پرداخت بودجه آنها به صورت فرض به صورت پیشو  نیست

های با درخواست مجری و تائید شورای ارزیابی طرح گزارش نهایی و بروندادها خواهد بود. در موارد خاص

 تواند متفاوت باشد. تحقیقاتی شرایط پرداخت می

  پس از بررسی میلیون ریال( است که  51معادل یک درصد بودجه مصوب طرح )تا سقف هزینه نظارت طرح

 ی طرح به ناظر پرداخت خواهد شد. اگزارش نهایی و برونداده

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

گردد. چنانچه به  عیتجمها برای اجرای یک پروژه توانند درخواست کنند پژوهانه آنپروژه داشته باشند، می

نظر گرفتن سوابق و تجارب پژوهشی، مشارکت هر دو پژوهشگر ها و با در تشخیص شورای ارزیابی طرح

پذیر نخواهد بود. همچنین تجمیع پژوهانه برای متقاضی در اجرای پروژه چشمگیر نباشد، تجمیع پژوهانه امکان

طرح  همزمان با ارائه( 5برای تجمیع پژوهانه لازم است فرم درخواست )پیوست باشد. بیش از دو نفر مجاز نمی

پژوهشگر از نتایج طرح تابع شرایط مندرج  مندی هر یک از دوتکمیل و ارائه شود. شرایط مالکیت معنوی و بهره

پذیر است که در شورای هایی امکانلازم به ذکر است تجمیع پژوهانه صرفا برای طرحباشد. در فرم مذکور می

 د. های معاونت تحقیقات و فناوری به تصویب برسنارزیابی طرح

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

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

پرسنلی  رود هزینهانتظار میر باشد. پذیقسمت با توجه به ماهیت طرح توجیهتمام یا بیشتر بودجه طرح در یک 

صرفا برای همکارانی در نظر گرفته شود که رابطه استخدامی با دانشگاه ندارند مگر آنکه اجرای طرح در ساعات 
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 1ول جدبرای پیش بینی هزینه پرسنلی، حق الزحمه به ازای هر ساعت فعالیت بر اساس غیر موظف باشد. 

 خواهد بود. 

 الزحمه تحقیقاتی تعرفه حق -1جدول         

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

 211111 یاستاددکترای تخصصی با مرتبه 

 181111 یدانشیاردکترای تخصصی با مرتبه 

 141111 یاستادیاردکترای تخصصی با مرتبه 

 141111 دکترای تخصصی غیر هیات علمی

دانشجوی دکترای کارشناسی ارشد، ای، دکترای حرفه
 ، مربی، دستیار بالینیتخصصی

111111 

ای، دانشجوی کارشناس، دانشجوی دکترای حرفه
 کارشناسی ارشد

71111 

 51111  ترفوق دیپلم و پاییندانشجوی کارشناسی، 

 

  ته باشد داش)مصوب در هر شورای دارای تفویض اختیار( یا بیشتر طرح تحقیقاتی معوقه  دوچنانچه مجری اصلی

گذشته باشد ولی گزارش نهایی و بروندادها ارائه نشده باشند، ها اتمام قرارداد آنکه بیش از یک سال از زمان 

بلی قهای مصوب طرحاین موضوع شامل شود. برای بررسی پذیرفته نمی ویهیچ طرح تحقیقاتی دیگری از 

 شود. نیز می

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

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

ن ایدر صورت تصویب . طرح باشند مجری دوم یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ای بین معاونت تحقیقات و فناوری دو دانشگاه، نامهازم است پیش از انعقاد قرارداد با مجری، در تفاهم، لهاطرح

  طرح تعیین شود. برداری از بروندادهایهمکاران طرح شرایط مالکیت معنوی و شیوه بهره نیز مجری اصلی و

 شود، تعداد وها از اعتبارات خارج دانشگاه تامین میبودجه آنختی که های زیرساهای تحقیقاتی یا پروژهطرح 

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

این موارد از قبل مشخص نباشد بر اساس  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. 

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 پژوهشن صورت ابتدا باید توسط کمیته اخلاق نخواهد بود و در غیر ای

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

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

 بروندادهای مورد انتظار قابل پرداخت خواهد بود. 

 قابل دستیابی است.  6های تحقیقاتی در پیوست طرحاجرایی مرتبط با  هایفرایند هایفلوچارت 
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 هانامهپايان -4فصل 

 های کارشناسی ارشد و نامهبودجه پایانPhD  111تا توانند هیات علمی میاعضای محترم سقف 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

   ای، تخصص و فوق تخصص بالینیهای دکترای حرفهنامهپایان سقف بودجه -2جدول         

 (ریال نامه )میلیونسقف بودجه پایان تحصیلیمقطع و رشته 

 51 ای داروسازیدکترای حرفه

 21 ای پزشکی و دندانپزشکیدکترای حرفه

 45 دکترای تخصصی بالینی دندانپزشکی

 45 دکترای تخصصی بالینی پزشکی

     51 فوق تخصص بالینی
 

ر صورت دها به حمایتی بیش از سقف تعیین شده نیاز داشته باشند نامهدر مواردی که این پایانبدیهی است 

ر ، از نظو در صورت تصویب صورت طرح پژوهشی آزاد ارائه شود توانند بهمی نامهپایان، تمایل استاد راهنما

فقت اتواند در صورت موهمچنین استاد راهنما می .ها خواهد بودته طرحتابع شرایط آن دس برونداد و سایر ضوابط

 نامه استفاده نماید. گروه و شوراهای آموزشی یک طرح تحقیقاتی از پیش تصویب شده را به عنوان پایان

 های کارشناسی ارشد، نامهبودجه پایانPhD های تخصص و فوق تخصص بالینی از پژوهانه استاد و نیز دوره

ای داروسازی، پزشکی و دندانپزشکی مازاد بر پژوهانه های دکترای حرفهنامهشود ولی بودجه پایانراهنما کسر می

 است.  

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

 گردد.منعقد می در سطح دانشکده

 وس قاله در مجلات اسکاپهای دکترای تخصصی بالینی و فوق تخصص یک منامهبرونداد مورد انتظار از پایان

 شود.ها نیز پذیرفته میای یک مقاله علمی در مجلات با سایر نمایهاست. برای دکترای حرفه

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

در صورت تصویب علمی و اخلاقی و داوری بودجه  گردند وبه معاونت تحقیقات و فناوری ارسال میپژوهشیار 

نامه در معاونت تحقیقات و فناوری فرایند بررسی این پایانگردد. منعقد می با مجری )استاد راهنما( قرارداد

های برای طرح 3همچنین، شرایط و ضوابط ذکر شده در فصل های تحقیقاتی است. دانشگاه همانند سایر طرح

ها امهننحوه تعیین بروندادهای طرح در مورد این پایانو  ت تکمیل فرم لاین تحقیقاتیتحقیقاتی شامل ضرور

 باشد. نیز صادق می
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 های تحصیلات تکمیلی، بروندادها توسط مجری اصلی که همان استاد راهنما است )به نامهدر خصوص پایان

رش نهایی )پایان نامه( و بروندادهای شود و اختتام طرح پس از ارائه گزا( تعهد می3ترتیب ذکر شده در فصل 

التحصیلی دانشجو، تابع ضوابط آموزشی دانشگاه شود. بدیهی است شرط مقاله برای فارغتوافق شده انجام می

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

 های تحقیقاتی، اختصاص تمام یا بخشی از بودجه ایر طرحهای تمام مقاطع تحصیلی، همانند سنامهدر پایان

الزحمه پرسنلی لحاظ بندی طرح بلامانع است با این تفاوت که حقهای بودجهطرح برای هر یک از قسمت

 شود. نمی

 یر طرحهمانند ساهای تحصیلات تکمیلی با بودجه مساوی یا بالاتر از چهارصد میلیون ریال، نامهدر مورد پایان-

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

میلیون ریال  بیستکمتر از صد و  PhDمیلیون ریال و  ناسی ارشد با بودجه کمتر از چهلهای کارشنامهپایان

درصد  71ها، نامهر مورد سایر پایانشود. دبه صورت کامل پس از انعقاد قرارداد و در یک مرحله پرداخت می

 گردد. درصد پس از ارائه گزارش نهایی و ارائه بروندادها پرداخت می 31بودجه پس 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 هیات علمی تابع ضوابط دانشکدهنامه برای هر عضو سقف تعداد پایان

 .نمایداعمال نمی محدودیتیاز این نظر تحقیقات و فناوری دانشگاه 

 شوند تصویب می 1398هایی است که از ابتدای سال ها مربوط به طرحنامهضوابط ذکر شده برای حمایت از پایان

  ردند.   گها در دانشکده قبل از این زمان است مشمول این موارد نمیصویب آنهایی که تاریخ جلسه تنامهو پایان
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  فناورانه هایپروژه -5فصل 

 طرح های محصول محور -5-2

 های رشته و مقاطع تمام در محور محصول هاینامهپایانها یا طرح اجرای برای تواندمی پژوهانه درصد 111 تا

. گیرد رارق تصویب مورد اخلاقی و علمی نظر از دانشگاه ضوابط طبق طرح اینکه بر منوط شود استفاده تحصیلی

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

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

 بتصوی محور های محصولبررسی طرح شورای در آن بر اساس طرح و پیش بینی را برونداد این طرح، تصویب از

 ارزیابی خواهد شد.  3جهت تسویه طرح، امتیاز حاصل از برونداد مطابق جدول  می شود. 

 (.است ضروری جدول این از یک امتیاز حداقل کسب طرح، هزینه از ریال میلیون 11 هر ازای )به

 های محصول محورامتیاز برونداد طرح-3جدول           

 امتیاز دستاورد 

 11 (ارزیابی تست)  محصول ارائه گزارش فنی  وتست 1

 11 داخلی اختراع ثبت 2

 15 محصول اولیه نمونه ساخت 3

 21 محصول استانداردهای ارتقای/ محصول کردن استاندارد 4

 31 تولید نیمه صنعتیراه اندازی خط  5

 SCOPUS 6پایگاه   در شده چاپ مقاله در مجلات نمایه 6

 PUBMED 8 پایگاه در شده چاپ مقاله در مجلات نمایه 7

 ISI 11  پایگاه شده چاپ مقاله در مجلات نمایه 8

 

 تبصره:

 گردد.. دستاورد های احتمالی طرح توسط مجری طرح پیش بینی شده و در پروپوزال اعلام می 1

در صورت استخراج مقاله از طرح محصول محور لازم است مجری طرح  در جایگاه نویسنده اول یا . 2

 نویسنده مسئول قرار گیرد. 

درصد از مالکیت معنوی آن در  21. در صورتی که طرح محصول محور منجر به ثبت اختراع شود تا 3

 اختیار دانشگاه خواهد بود.



19  

 

 دانشگاه با صنعتطرح های ارتباط  -5-1

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

هیات علمی دانشگاه و صنعت منعقد شده است، امتیاز ویژه ای در کارنامه در نظر گرفته شده است. این دسته از طرح ها 

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

 4ماده   1 از مبلغ کل قرارداد خواهد. بود. بر اساس تبصره %11ارتباط با صنعت دانشگاه   یطرحها یبالاسر 

ارتباط با  یاز طرحها یافتیدر یکل مبلغ بالاسر 27/12/93ارتباط دانشگاه با صنعت مورخ  ییدستورالعمل اجرا

شگاه سلامت دان یفن آور ریواحد و موافقت مد سیرئ ایمرکز و  ایدانشکده  یمعاون پژوهش شنهادیبا پ صنعت

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

 خواهد شد.  

در صورتیکه نتایج طرح منعقد شده با صنعت، نیاز به صدور تاییدیه از طرف دانشگاه داشته باشد، ناظری از داخل 

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

 طرح پرداخت خواهد شد. 

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

بایست در لیست تجهیزات آزمایشگاه جامع قرار گیرد. لازم به ذکر است تجهیز مذکور در دانشکده/ مرکز 

 نماید.تحقیقات مستقر بوده و به متقاضیان خدمات آزمایشگاه جامع نیز سرویس دهی می

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

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

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

 .  برونداد این طرح ها تابع نظر صنعت خواهد بود. رسید

 ندارد  صنعتی دکترای پسا/ : دانشگاه تعهدی برای بیمه نمودن متقاضی دوره های  پژوهشگر1تبصره

: گواهی پایان دوره منوط به ارائه گزارش مکتوب عملکرد توسط پژوهشگر پسادکترا و استاد راهنما 2تبصره 

ی پیشرفت سالانه و گزارش نهایی توسط ناظر تعیین شده توسط معاونت تحقیقات هابررسی گزارش  باشد.می

 شود.و فناوری دانشگاه انجام می
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 ويژه  و فناورانه پژوهشي هایاعتبار -1فصل 

 ای ابن سیناهای بین رشتهاعتبار پژوهشي کلان پروژه -1-2

 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 7نامه مندرج در پیوست این اعتبار بر اساس آیین رائهضوابط اگردد. پژوهشی اعطا می

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

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

  س یک بار در سال و بر اسا فراخوانشود. این ، در فراخوان ابن سینا حداکثر پنج پروژه تصویب می1398در سال

 گردد. برگزار می 4جدول 

 

 تقویم برگزاری فراخوان اعتبار ابن سینا -4جدول 

 زمان فرايند 
 فروردین  و لیست اعضای هیات علمی واجد شرایط اعلام فراخوان

 خرداد 31 هاپیش پروپوزالمهلت ارسال 

 تیر و مرداد  هاها و غربالگری اولیه توسط شورای ارزیابی طرحبررسی پیش پروپوزال

 مهر 31 هاپروپوزال مهلت ارسال

 آذرآبان و  هاتوسط شورای ارزیابی طرح هاهمتایان و بررسی پروپوزال داوری

 دی  31 های اصلاح شده مهلت ارسال پروپوزال

 بهمن  ارزیابی و انتخاب نهایی توسط شورای عالی

 

 اعتبار پژوهشي میرزاخاني -1-1

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

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

  ائه پژوهشی ار هایمازاد بر پژوهانه اصلی اعضای هیات علمی است. بنابراین، تیممیرزاخانی اعتبار پژوهشی

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

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

  است.  5شرح جدول به  1398
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 تقویم برگزاری فراخوان اعتبار میرزاخانی -5جدول   

 زمان فرايند 
 اردیبهشت اعلام فراخوان و لیست اعضای هیات علمی واجد شرایط

 تیر 31 هامهلت ارسال پیش پروپوزال

 مرداد و شهریور اهها و غربالگری اولیه توسط شورای ارزیابی طرحبررسی پیش پروپوزال

 آبان 31 هاپروپوزالمهلت ارسال 

 آذر داوری همتایان 

 دی 31 بر اساس نظرات داورانهای اصلاح شده مهلت ارسال پروپوزال

 بهمن های و انتخاب نهایی توسط شورای ارزیابی طرحارزیاب

 

 المللاعتبار پژوهشي توسعه روابط بین -1-9

 المللی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تعریف شده است. های علمی بیناین اعتبار به منظور توسعه همکاری

ته ی داشمشترکی با یک همکار خارجدر صورتی که یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه طرح پژوهشی 

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

ه مشارکت عضو هیات علمی در پروژه قابل توجه باشد به صورتی که ، در شرایطی کباشد مالی قرار گرفته

میلیون ریال از این  411لازم باشد بخشی از مطالعه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شود، تا سقف 

لملل اشرایط اعطای این اعتبار شورای توسعه روابط بینمرجع تصمیم گیری در مورد شود. پروژه حمایت می

پس از تصویب در شورای این اعتبار در قالب حمایت از طرح پژوهشی  تحقیقات و فناوری است.معاونت 

      گردد. های زیستی پرداخت میهای تحقیقاتی و کمیته سازمانی اخلاق در پژوهشارزیابی طرح

 ها برای این اعتبار باید از طریق سامانه پژوهشیار ارسال گردند. در این درخواست متقاضی کلیه درخواست

توجیه حمایت مالی مورد نیاز را ارائه  و شرایط مالکیت معنویمشارکت هر یک از طرفین در پروژه، باید 

 نماید و کلیه مستندات طرح از جمله پروپوزال و گواهی تصویب را ارسال نماید.  

 عتبار مازاد بر پژوهانه اصلی اعضای هیات علمی است. این ا 

 

 رويشاعتبار فناوری  -1-4

  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 9اعتبار و شرایط برگزاری فراخوان بر اساس آیین نامه موجود در پیوست 
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  یک فراخوان صورت خواهد گرفت. 98میلیارد ریال بوده و در سال  5مبلغ این اعتبار تا سقف 

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

 اعتبار فوق تعلق خواهد گرفت. % 71در راستای اولویت های اعلام شده پیشنهاد نشده باشند تا 

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

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

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

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

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

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

 (business Plan) .از طرف حوزه معاونت پژوهشی برگزار خواهد شد 

 ویم فراخوان در سال . تقشودحداکثر سه پروژه انتخاب میرویش های ارسال شده برای فراخوان از بین طرح

  است.  6به شرح جدول  1398

 تقویم برگزاری فراخوان اعتبار رویش -6جدول                      

 زمان فرايند 
 خرداد ماه اعلام فراخوان 

 تیر 31 هامهلت ارسال پیش پروپوزال

 مرداد ماه ها و غربالگری اولیه بررسی پیش پروپوزال

 مهرماه 31 کامل پروپوزالمهلت ارسال 

 آبانماه داوری  پروپوزال نهایی

 آذر ماه ارزیابی و انتخاب نهایی 
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 پسادکترا  -9فصل 

  یپژوهش یدر دوره پسادکترا تیو حما رشیدستورالعمل پذ"پذیرش پژوهشگران پسادکترا بر اساس" 

 باشد. می 11آن منطبق بر فلوچارت موجود در پیوست فرایند اجرایی  و ( 11)پیوست 

 ای هتید راهنما و پژوهشگران پسادکترا و اطلاع رسانی فرصتبه منظور تسهیل برقراری ارتباط بین اسا

توانند رزومه خود را جهت درج در اعضای هیات علمی دارای شرایط مذکور در دستورالعمل می همکاری،

 سایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارسال نمایند. وبصفحه ویژه پسادکترا در 

  ،الزحمه پژوهشگر پسادکترا بر عهده عضو هیات علمی پذیرش حقتامین بر اساس دستورالعمل مذکور

اعتبار پژوهشی  11حداکثر ، سالانه دوره پسادکتراو حمایت از  به منظور توسعهدهنده است. با این حال، 

 ونمبلغ هر اعتبار حداکثر سیصد میلیگردد. اعطا میتحقیقات و فناوری دانشگاه  پسادکترا از طرف معاونت

ر اساس مبلغ این اعتبار ب باشد.الزحمه پژوهشگر پسادکترا در یک سال میو برای تامین یا تکمیل حق ریال

تی تحقیقاهای پژوهشگر و سطح کیفی پروژه هایی همچون سوابق علمی استاد راهنما، توانمندیشاخص

 شود. مشخص می

 های اجرای طرحالزحمه پژوهشگر پسادکترا صرف شود و سایر هزینهتواند برای حقاین اعتبار صرفا می 

عضو  ماهه در اختیاردر چهار قسط با فواصل سهمبلغ اعتبار تعیین شده باید از منابع دیگر تامین شوند. 

به صورت ماهانه پرداخت شود. رسیدهای پرداخت هر  گیرد تا به پژوهشگر پسادکتراهیات علمی قرار می

قسط به پژوهشگر پسادکترا قبل از دریافت بودجه نوبت بعد باید به کارشناس مربوطه در معاونت تحقیقات 

 و فناوری ارسال گردد.  

 توانند میهستند واجد شرایط پذیرش پژوهشگر پسادکترا که بر اساس دستورالعمل  اعضای هیات علمی

ر این داز طریق سامانه پژوهشیار ارسال نمایند. برای دریافت اعتبار پژوهشی پسادکترا را ست خود درخوا

 ارسال گردد:  بارگذاری ومستندات زیر  باید درخواست

o عضو هیات علمی رزومه 

o  شرایط  واجدپذیرش جدید یا متقاضی پذیرفته شده  پژوهشگر پسادکترارزومه 

o  پیوست نآ فرم لاین تحقیقاتیپژوهشگر پسادکترا باشد و پروپوزال مصوبی که قرار است پروژه( 

3  ) 

o پروپوزال نامه تصویب علمی و اخلاقی  

 هشیار در پژوتوسط اعضای هیات علمی د توانبرای دریافت اعتبار پژوهشی پسادکترا در هر زمان می تقاضا

آوری و توسط جمعآبان   11فروردین و  21ها سالانه صرفا در دو تاریخ د ولی همه در خواستثبت شو

ا توسط هشوند. انتخاب نهایی درخواستپژوهشی دانشگاه بررسی و رتبه بندی میشورای کمیته منتخبی از 

 گردد.نتایج در اردیبهشت و آذرماه هر سال اعلام میشود و انجام میشورای پژوهشی دانشگاه 
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  نمایند، در صورت تمدید قراداد علمی که یک بار اعتبار پژوهشی مذکور را دریافت میاعضای هیات

توانند مجددا برای این اعتبار درخواست دهند این تقاضا به ها در سال بعد، میپژوهشگر پسادکترای آن

 گردد. شورای پژوهشی دانشگاه بررسی میکمیته منتخب عنوان یک مورد جدید توسط 

  ه مبالغ اعطایی بابت این اعتبار از پژوهاناعتبار پژوهشی پسادکترا مازاد بر پژوهانه عضو هیات علمی است و

  د.نشوکسر نمی
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 سفرهای علمي -1فصل 

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

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

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

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

o های مطالعاتی: سیصد میلیون ریال فرصت 

o گری: دویست میلیون ریالهای مشاهدهدوره 

o میلیون ریال و پنجاه صد  وتاه:سفرهای ک 

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

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

 شود: مالی ضرب میسقف حمایت تقسیم و در  111 بربه امتیاز کل اعضای هیات علمی دانشگاه( 

 کمک هزینه سفرسقف حمایت مالی =  × (صدک امتیاز کارنامه/  111)

به عنوان مثال برای یک عضو هیات علمی که امتیاز کارنامه او در صدک نود است، کمک هزینه سفر برای 

 میلیون ریال خواهد بود.    271یک فرصت مطالعاتی، 

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

 گیرد.  های انجام شده حمایت صورت میاکثر در سقف هزینههزینه تعیین شده باشد، حد

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 

شگاه ارسال دانمعاونت آموزشی به  دانشکده یا پژوهشکده بایست پس از تائیدمیهای مطالعاتی برای فرصت

 فرایند اجراییپس از بررسی در آن معاونت به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارسال شود. گردد و 

 باشد. می 12های مندرج در پیوست حمایت از سفرهای علمی بر اساس فلوچارت

 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
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  وابط ردستورالعمل نحوه تشویق اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در توسعه "بر اساس

چهل و پنجمین جلسه شورای دانشگاه مورخ  5بند )پیوست  "المللیها و موسسات بینعلمی با دانشگاه

... مانند گرنت مشترک، استاد مدعو و یقابل توجه یالملل نیب تیکه فعال یعلم اتیه یبه اعضا( 3/11/97

جزییات اجرایی این موضوع مطابق بر  اهدا خواهد شد.کوتاه مدت و خارج از سقف  یآموزش تیدارند مامور

 شیوه نامه اجرایی دستورالعمل مذکور خواهد بود. 

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

شکده ژوهدر 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 

همچنین مستندات هزینه )لاشه بلیت، . قرار دهدمعاونت تحقیقات و فناوری  در اختیار 13در پیوست 

ورد گیری در مبررسی گزارش ارسالی و تصمیماین معاونت ارسال نماید. های اقامت، بیمه و ... ( را به هزینه

 ذیرد. پالمللی سازی معاونت تحقیقات و فناوری صورت میهزینه قابل پرداخت توسط شورای بینکمک

 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

اند افزایش وتپرداخت آن میتواتر  و کمک هزینهمبلغ دانشگاه المللی سازی معاونت تحقیقات و فناوری بین

  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 

  باشد. کشور صرفا برای اعضای هیات علمی قابل استفاده میاز حمایت از سفرهای علمی خارج 
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 تحقیقات دانشجويي -7فصل 

  نامه پیش بینی و بر 97های سال اساس فعالیت بر ،کمیته تحقیقات دانشجویی  1398جهت فعالیتهای سال

 61حداقل  تخصیص داده خواهد شد.تحقیقات و فناوری دانشگاه  توسط معاوناعتبار مشخصی ، 98شده 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

  ال شود که در سبه یک یا دو واحدی اعطا می بودجه جاری یا پژوهشی مازادسالانه پنجاه میلیون ریال به عنوان

میته ک بین دانشجویان واحدهای مختلفهمکاری ای و قبل بیشترین ظرفیت برای توسعه تعاملات بین رشته

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

 شود. از پاداش توسط همین شورا مشخص می کدامدر صورت انتحاب دو واحد سهم هر شود. انجام 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

 بودجه پژوهشی تعیین شده برای هر واحد،  محدودهتواند در میتحقیقات دانشجویی  شورای پژوهشی کمیته

در صورتی که بخشی نماید. و تصویب دانشجویان آن دانشکده را بررسی محور و محصول های پژوهشی طرح

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

فرایند به مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات و کمیته اخلاق دانشگاه  های تصویب شده جهت ادامهطرحشود. 

 گردند.ارسال می

 شگاه کند که یکی از دانشجویان دانرا تصویب می هاییتحقیقات دانشجویی صرفا طرح شورای پژوهشی کمیته

یات علمی به عنوان ها الزاما باید یکی از اعضای هباشد. در تمام طرح آن علوم پزشکی اصفهان مجری اصلی

 همکار اصلی جهت راهنمایی و هدایت طرح حضور داشته باشد. 

o ه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد کبا  کارکنانهای دانشجویی دانشکده توانبخشی، تبصره: 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 نفرم لاین تحقیقاتی به همراه پروپوزال برای طرح تعیین لاین تحقیقاتی و ارائه 
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 ق از طری های تحقیقاتی دانشجویی باید صرفاًطرحو تصویب داوری  ،ارسال هایها، فرایندهمانند سایر طرح

 سامانه پژوهشیار انجام شود. 

  ب های پژوهشی و محصول محور به ترتیبرای طرحتحقیقات دانشجویی  شورای پژوهشی کمیتهتفویض اختیار

میلیون  61تا  41های محصول محور با بودجه طرح باشد.میلیون ریال به ازای هر طرح می 61و  51تا سقف 

 محور دانشگاه نیز برسند. های محصولریال باید به تصویب شورای طرح

 درصد  31پس از تصویب و  درصد 71های تحقیقاتی دانشجویان به صورت پیش فرض به صورت بودجه طرح

گردد. در موارد خاص با درخواست مجری و استاد راهنما و تائید پس از ارائه گزارش نهایی و برونداد پرداخت می

جهت  تواند افزایش یابد. همچنینپرداخت میدانشکده و دانشگاه، پیشکمیته تحقیقات دانشجویی سرپرست 

 درصد 111تواند به صورت التحصیلی دانشجو، به درخواست وی بودجه میتسهیل در فرایند تسویه حساب و فارغ

 پس از اختتام طرح پرداخت گردد. 

 داشته  التحصیلی نیاز به تسویه حسابچنانچه دانشجویی طرح پژوهشی اختتام نیافته داشته باشد و برای فارغ

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

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

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

 شود. یمو کد تصویب آن لغو طرح مختومه 

 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

 علمی مقاله حداقل یک پژوهشی دانشجویی با بودجه کمتر از ده میلیون ریال، با ارائه در مورد طرحهای-

 ستادا تشخیص به دلایلی به که صورتی در و گرددمی اعلام طرح حساب تسویه ترویجی-علمی یا پژوهشی

 همراه هب کنگره در سخنرانی یا پوستر صورت به مقاله یک ارائه نباشد، پذیرامکان مقاله پذیرش ارائه راهنما،

 شود. ذیرفتهپ جایگزین برونداد بعنوان تواندمی باشد، رسیده راهنما تایید استاد به که مقاله متن از نسخه یک

 ل، ارائه حداقل یک مقاله نمایه شده در های پژوهشی دانشجویی با بودجه بالاتر از ده میلیون ریادر مورد طرح

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

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

  :الزامی است زیرات انگلیسی و فارسی به صورت مقالدر اول یا نویسنده مسئول 

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

 ، اصفهان، ایرانکمیته تحقیقات دانشجویی ...، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 ذکر شود(در محل نقطه چین تواند مینام دانشکده صورت تمایل در )
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توانند جهت تسویه طرح مورد پذیرش آدرس سازمانی به صورت دقیق ذکر نشده باشد نمیها مقالاتی 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  برای تغییر در پروپوزال مصوب مانندهر گونه درخواست مجری اصلی

فا صرمجری از طرح  موقت ای یدرخواست انصراف قطعنیز  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 امکانغییر مجری اصلی در مورد طرحت 

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

 الزامی است.  14طبق الگوی نامه موجود در پیوست  دستیابی به اهداف طرح و محتواعلمی صحت 

  یک طرح تحقیقاتی به عنوان مجری داشته باشد. تصویب طرح دوم صرفا در  تواند در هر زمانمیهر دانشجو
 71پذیر 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، برای هر یک از قسمتهای دانشجویی اختصاص تمام یا بخشی از بودجه طرح

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

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

 دانشجویی  های تحقیقاتینامه باشند. اما طرحوژه پایانتوانند بخشی از یک پرهای 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 زیه ننام انیطرح در پا یاستاد راهنما نی. همچندیامکان استفاده نما نیتواند از ا

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

کشور به صورت پوستر یا ارائه شفاهی به ترتیب یک میلیون و پانصد هزار ریال و دو میلیون ریال جهت کمک 

دانشجوی متقاضی آدرس گردد مشروط بر آنکه پرداخت می گاهیان دانشهزینه شرکت در کنگره به دانشجو

پرداخت  جویک دانشبرای هر مقاله کمک هزینه فقط به . را ذکر کرده باشدسازمانی کمیته تحقیقات دانشجویی 

هایی که در شهر اصفهان برگزار در مورد کنگره. ترتیب اسامی نویسندگان استشود و اولویت بر اساس می

اید ب شرکت در کنگرههزینه درخواست کمکشود. صرفا هزینه ثبت نام تا سقف مذکور پرداخت میگردند می

 صرفا از طریق سامانه پژوهشیار ارسال گردد. 

  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 در دانشگاه می دانشجو در گنگره باعث ایجاد یک ظرفیت ویژه
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واند تاجرایی در فرایندهای کمیته تحقیقات عملکرد بارزی داشته باشد، تواتر و سقف پرداخت این کمک هزینه می

 با نظر سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه افزایش یابد. 

 و ضرورت آماده  3های نسل های دانشگاهعنوان یکی از رسالت بنیان بهبا توجه به اهمیت توسعه فناوری دانش

که مجری  فناورانههای های دانشجویان، از طرحکردن دانشجویان برای ورود به این عرصه، کمیته پژوهش

 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 تحارائه گواهی شرکت در یک دوره آموزشی مقدماتی فناوری دانش

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

 گردد یتعیین مشی کمیته و به تناسب هر طرح های فناورانه، توسط شورای پژوهبرونداد مورد انتظار برای طرح

(، نمونه محصول و ... باشد. همچنین ارائه technical fileتواند شامل مواردی مانند گزارش فنی )و می

گواهی شرکت در یک دوره آموزشی مرتبط با فناوری دانش بنیان مانند کارگاه مدل کسب و کار، رویدادهای 

برای اختتام طرح و تسویه حساب و مازاد بر کارگاه مقدماتی اولیه ساعت  8ل کارآفرینی و ... به مدت حداق

 الزامی است. 

 24فرایند تا ساعت هر انجام  زمانباشد. می 7های دانشجویی به شرح جدول حتقویم برگزاری فراخوان طر 

رعایت نکنند به فراخوان های ذکر شده را هایی که زمانآخرین روز ماه ذکر شده در جدول است و بررسی طرح

  باشد. نمیقابل تمدید  7های ذکر شده در جدول مهلتهمچنین گردد. بعد موکول می

 های کمیته تحقیقات دانشجوییتقویم برگزاری فراخوان طرح -7جدول          

نوبت 

 فراخوان

مهلت ارسال طرح توسط 

 مجری به سامانه پژوهشیار

در  و رفع نقايصبررسي 

 حقیقات دانشكدهکمیته ت

در  قايصبررسي 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

 

  قابل دستیابی است.  15فلوچارت فرایندهای اجرایی مرتبط با کمیته تحقیقات دانشجویی در پیوست 
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 مراکز تحقیقاتي -21فصل 

 فویض تال شصت میلیون ریتا سقف های تحقیقاتی به شورای پژوهشی مراکز تحقیقاتی برای تصویب طرح

 شود. اختیار داده می

  با توجه به اینکه سیستم توزیع منابع پژوهشی در دانشگاه بر اساس عملکرد اعضای هیات علمی تعریف

برای فعالیت مراکز تحقیقاتی از محل پژوهانه اعضای آن مرکز  رود بودجه مورد نیازشده است، انتظار می

ای های برای تامین هزینهتامین گردد. با این حال، بر اساس عملکرد، نیازها و شرایط هر مرکز بودجه جداگانه

 پایه هر مرکز در نظر گرفته خواهد شد. 

 لانه وزارت متبوع از عملکرد مراکز های مختلفی از جمله گزارش سابرای ارزیابی عملکرد مراکز از شاخص

مرکز وسط منتشر شده ت "راهنمای ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقات"تحقیقاتی استفاده خواهد شد. همچنین 

به عنوان راهنمایی برای مدیریت تواند می( 16)پیوست  کشور یعلوم پزشک قاتیتحق یتوسعه و هماهنگ

تاثیرگذاری مراکز در پیشبرد دانش و بهبود نظام سلامت مورد استفاده قرار مراکز تحقیقاتی با هدف ارتقای 

 گیرد. 

  قابل دستیابی است.  17فلوچارت فرایندهای مرتبط با مراکز تحقیقاتی در پیوست 
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 انتشار کتاب -22فصل 

 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، دستنامهنامههای مرجع نظیر راهنماها، واژهکتاب -ب

های مصوب یک درس از دروس دانشگاهی را پوشش درصد سرفصل 71درسی 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

 51111هر 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 معاونتتب که مخاطب عام در جامعه دارد و به سفارش حوزهبرای آن دسته از ک

شود، شورای گفت و یا وزارت متبوع انجام میهای پیشو غذا و دارو بوده و تأمین اعتبار چاپ آن توسط معاونت

 تواند مجوز چاپ صادر کند.انتشارات دانشگاه می
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 انتشارات پژوهشيپاداش  -21فصل 

 

 داد پاداش مبلغی است که به منظور قدردانی از پژوهشگران و تشویق آنها جهت ارتقای کمی وکیفی برون

 یابد.پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در پایان هر فصل به مقالات منتشر شده آنها اختصاص می

 اسفند هر سال مقالات چاپ شده  02تا  اردیبهشت 51توانند به صورت مداوم از پژوهشگران دانشگاه می

( در سایت مجله و چکیده Full Textخود که یک سال از تاریخ چاپ آنها نگذشته و متن کامل آن )

انه های پژوهشی در سامآن در پایگاه نمایه کننده قابل بازیابی باشد را از طریق بخش پاداش فعالیت

به مقالات دارای شرایط فوق، در صورت تامین اعتبار پژوهشیار ثبت نمایند. بدیهی است پاداش، صرفا 

 گردد. و هر سه ماه یک بار پرداخت می

 گیرد که:پرداخت پاداش به کلیه نویسندگان و مقالاتی تعلق می 

o  وابستگی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شیوه صحیح در مقالات فارسی و انگلیسی

 را به ترتیب زیر درج کرده باشند.

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 

o .نویسنده مسئول باشد 

 امکان ارسال امه پاداش مقالات در سالهای بعدیبه دلیل امکان بروز تغییرات احتمالی در آئین ن ،

 بعد وجود نخواهد داشت. اردیبهشت ماه سال 51اسفندماه هر سال تا  02درخواست از 

  در صورتی که نویسنده مسئول وابستگی سازمانی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نداشته باشد، پاداش

ای که به شیوه صحیح وابستگی سازمانی خود را دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درج به اولین نویسنده

 مسئول نویسنده معادل اول نویسنده ایبر پاداش میزان صورت این در کرده باشد، تعلق خواهد گرفت.

 .شد خواهد محاسبه پاداش مبلغ  %02 بعد به دوم نویسنده برای و

 باشد:. نحوه محــاسبه پاداش مقاله براساس نوع مقاله و با استفاده از این رابطه می 

 

 9و  8 امتیاز کسب شده از جداول×  222/5222پاداش مقالات برحسب ریال: 
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 امتیاز مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بر حسب نوع نمایه -8جدول         

 امتیاز پایه نوع مجله 

 ISI-WoS  52 (Clarivate)نمایه شده در بانک اطلاعاتی 5

 PubMed 6نمایه شده در بانک اطلاعاتی  0

 Scopus 0نمایه شده در بانک اطلاعاتی  0

 5 اطلاعاتی معتبرهای نمایه شده در سایر بانک 4

 

 امتیاز مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بر حسب نوع مقاله -9جدول       

 امتیاز نوع مقاله 

 8مطابق با امتیاز جدول  و مروری مقاله اصیل 5

 0/5امتیاز پایه ضرب در  مقالات مرور سیستماتیک/ متا آنالیز 0

 51/2امتیاز پایه ضرب در  مقاله کوتاه 0

 1/2امتیاز پایه ضرب در  گزارش موردی 4

 0/2امتیاز پایه ضرب در  نامه به سردبیر 1

 

 تبصره

o (، در مجلات 0الی 5)ردیف 8 چنانچه هر یک از مقالات نمایه شده مندرج در جدولQ1 

Scopus  ،شود. به امتیاز پایه افزوده می %01چاپ شده باشد 

o  المللی منتشر های بین(، که با همکاری0الی 5)ردیف 8مقالات نمایه شده مندرج در جدول

 شود. به امتیاز پایه افزوده می %12شده باشند، 

o  به ازای هریک واحد کامل افزایشIF  واحد به امتیاز پایه اضافه خواهد شد.   5معادل 

 

  برای مقالات منتشر شده در مجلات نمایهISI-WoSآخرین ،IF  ارائه شده در پایگاهJCR زمان  )در

 محاسبه( برای مجله در نظر گرفته خواهد شد.

  وده و ب پژوهشیارملاک ارزیابی درخواست پاداش مقاله، مستندات آپلود شده توسط متقاضی در سامانه

 های اطلاعاتی ندارد. اداره علم سنجی مسئولیتی در قبال جستجوی مقالات در بانک
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  باشد. در صورت عدم درج نوع در نسخه چاپی آن میملاک نوع مقاله، ادعای مجله در درج نوع مقاله

مقاله در مجله و یا درج مواردی غیر از انواع فوق، تعیین نوع مقاله به عهده اداره علم سنجی دانشگاه 

 خواهد بود. 

 باشد نه سایت مجله.ملاک نمایه شدن مقاله، بازیابی چکیده مقاله در بانک اطلاعاتی مربوطه می 

 رمقاله، تاریخ مندرج در نسخه نهایی مقاله است.ملاک تاریخ انتشا 

  ملاک ارزیابی وابستگی سازمانی نویسنده مسئول، وابستگی ارائه شده در قسمت نویسندگان و آدرس

 نویسنده مسئول است.

 اندالمللی که در مجلات مختلف به چاپ رسیدههای داخلی و بینچکیده مقالات ارائه شده در همایش 

 گردند. مشمول پاداش نمی

 ه اند، میزان پاداش بدر مقالاتی که دو یا چند نویسنده به عنوان نویسنده مسئول و یا اول معرفی شده

گردد. چنانچه مقاله دو نویسنده مسئول مینسبت مساوی بین نویسندگان )مسئول و یا اول( تقسیم 

داشته باشد و یکی از آنها در کشورهای خارجی باشد، پاداش مقاله به طور کامل به نویسنده ایرانی 

 گیرد. تعلق می

  در مواردی که نویسنده بیش از یک آدرس وابستگی را ذکر کرده باشد، تنها در صورتی که نخستین

 لوم پزشکی اصفهان باشد، مشمول دریافت پاداش خواهد شد. وابستگی مربوط به دانشگاه ع

پاداش متعلقه به  %12تبصره: در صورتی که اولین وابستگی نویسنده، مربوط به خارج از کشور باشد،  

 نویسنده تعلق خواهد گرفت.

 المللی نمایه شده در پایگاه های چاپ شده بینچنانچه فصلی از کتابScopus  توسط عضوی از دانشگاه

مشمول پاداش خواهد  ISIعلوم پزشکی اصفهان )با افلیشن صحیح دانشگاه( نگارش شود معادل یک مقاله 

  بود.
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 شیوه ارزيابي عملكرد اعضای هیات علمي در حوزه پژوهش و فناوری -2پیوست 

 

   پژوهشي و فناورانه هاینحوه امتیازدهي به فعالیت -2پیوست  2جدول 

 * فعالیت های پژوهشی -بخش اول 

 موارد نوع فعالیت
امتیاز 

 پایه
 مستندات توضیحات

 مقاله مجله

 

ISI 52 
تخصـی  امتیاز به انواع مقاله بر اسـاس 

ـــت  0جدول  و توزیع امتیاز بین 5پیوس

پیوست  0نویسـندگان بر اسـاس جدول 

 خواهد بود.5

 %1،  %5در مورد مقـالاتی که در مجلات 

ـــاس  %52، و  ( CiteScoreبرتر )بر اس

منتشر شوند، امتیاز به ترتیب ده، پنج و 

ــاز دو برابر می ـــود.  همچنین، امتی ش

درصد افزوده  12اسکوپوس  Q1مقالات 

ی المللبینبه مقالات با همکاری شود.می

 شود. اضافه می 12%
منتشوور شووده  مقالات باید به صووورت نهایی

 باشند و ارائه پذیرش مقاله مورد قبول نیست.

 فایل مقاله

PubMed 8 

Scopus 6 

   0 هاسایر نمایه

 مقاله همایش 

المللی برگزار همایش بین

 شده در خارج 
0 

امتیاز های ذکر شده برای ارئه به صورت 

در صورت ارائه شفاهی  باشد.پوستر می

 شود.میامتیاز  اضافه  % 12

امتیاز کلیدی در صورت ارائه سخنرانی

 شود.می 0ضربدر 

گواهی شرکت درهمایش برای  ارائه

 حداقل یکی از نویسندگان الزامی است.

 

تصویر خلاصه 

مقاله در کتابچه 

کنگره یا گواهی 

پذیرش یا 

مقاله در  دهیچک

 مربوطه گاهیپا

گواهی شرکت + 

در کنگره یکی از 

 نویسندگان

المللی برگزار بینهمایش 

 شده در داخل
5 

 1/2 همایش ملی

 کتاب

های درسی مورد تایید معاونت به کتاب 02 تالیف کتاب یا درسنامه

درصد  522آموزشی وزارت متبوع تا 

 شود. امتیار اضافه می

های انتشارات غیر دانشگاهی به کتاب

 گیرد.امتیاز تعلق می ٪52داخل کشور، 

 دجل یروتصویر 

تصویر صفحه 

 شناسنامه کتاب 

 زانیم نامه

مشارکت امضاء 

 52 ترجمه یا گردآوری 

 02تجدید چاپ با حداقل 

 درصد تغییر
5 
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 52 المللیهر فصل از کتاب بین
چاپ شده باید مرتبط با های کلیه کتاب

 رشته تحصیلی نویسنده یا مترجم باشد.

نحوه توزیع امتیاز کتاب بین نویسندگان 

یا مترجمان، بر اساس فرم میزان 

مشارکتی که به امضای همه نویسندگان 

 یا مترجمان رسیده باشدخواهد بود. 

امتیاز تالیف کتاب بین المللی به ازای هر 

 باشد.فصل می

شده توسط همه 

 سندگانینو

 ویراستاری علمی
نوع  62%

 کتاب

 5 مدخل کتاب مرجع

جوایز و 

 افتخارات

 62 ملیهای کسب نشان

 
تصویر گواهی یا 

 تقدیرنامه

رازی، خوارزمی،  هایجشنواره

 بهایی شیخ
42 

پژوهشگر برتر استانی و 

 دانشگاهی 
02 

داوری 

های فعالیت

 پژوهشی

داوری پروپوزال، گزارش 

 نهایی طرح پژوهشی، مقاله
5 

 12امتیاز داوری برای کتاب، به ازای هر 

 باشد.صفحه می

یا گواهی داوری 

 نظارت
 5 داوری کتاب 

-طرحیا اخلاقی  علمی نظارت

 های پژوهشی
0 

دبیر علمی و 

 اجرایی همایش

 02 المللیهمایش بین

 

ابلاغ یا گواهی 

 نکیلفعالیت یا 

 تیوب سا

 شیهما
 52 همایش ملی

طرح پژوهشی 

مصوب 

 یافتهخاتمه

بودجه طرح: کمتر از  صد 

 میلیون ریال
هایی که به حل یک طرحبه امتیاز  1

مساله بومی می پردازند و مبتنی بر 

 522فرایند ترجمان دانش هستند 

شود. اطلاعات بیشتر در درصد افزوده می

  ارائه شده است. 0پیوست 

و  % 522به مجری اصلی طرح پژوهشی 

امتیاز تعلق  %02هر یک از همکاران طرح 

 گیرد.می

برای طرح های  

داخل دانشگاهی 

نیاز به ارائه 

 مستند نیست. 

برای طرح های 

خارج دانشگاهی: 

گواهی پایان 

طرح از طرف 

نهاد حمایت 

 کننده

بودجه طرح: صد تا پانصد 

 میلیون ریال
52 

بودجه طرح: پانصد میلیون تا 

 دو میلیارد ریال
51 

بودجه طرح: یبشتر از دو 

 میلیارد ریال
02 

ظرفیت سازی 

پژوهشی در 

 سطح دانشگاه

ایجاد یا توسعه آزمایشگاه در 

سطح دانشگاه، مشارکت در 

های پژوهشی، برگزاری برنامه

52 
سازی پژوهشی، به ازای هر امتیاز ظرفیت

ساعت و بر اساس گواهی صادر شده  522

گواهی با ذکر 

ساعت فعالیت از 

طرف معاونت 
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دعوت و میزبانی از 

خارجی، ایجاد پژوهشگران 

 بانکهای زیر ساختهایی مانند

 اطلاعاتی ثبت بیماری ها و ... 

از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 

 باشد.می

تحقیقات و 

 فناوری دانشگاه

جذب اعتبار 

پژوهشی از خارج 

 دانشگاه

طرح پژوهشی خارج دانشگاه، 

 بودجه زیر ساخت و ... 

امتیاز  5

به ازای 

 12هر 

میلیون 

 ریال

در صورت ارائه گزارش نهایی، امتیاز طرح 

خاتمه یافته به صورت جداگانه نیز 

 احتساب می شود.

تصویر نامه ابلاغ 

اعتبار یا هر 

مستند دیگری 

که دال بر جذب 

 اعتبار باشد. 

تدریس در دوره 

 آموزشی های 

 مرتبط با پژوهش

کارگاه ها، برنامه های 

 توانمندسازی و ... 

امتیاز  5

برای هر 

 دو ساعت

برای دوره های آموزشی که در خارج 

ضرب  1شوند امتیاز در کشور برگزار می

 می شود.

 گواهی تدریس

 فعالیت های فناورانه -بخش دوم

 واردم نوع فعالیت
امتیاز 

 پایه
 مستندات توضیحات

 ثبت اختراع
 52 داخلی اختراعثبت 

 
گواهی ثبت 

 522 خارجی اختراعثبت  اختراع

 سهام در شرکت

)شرکت دانش 

بنیان یا شرکت 

های مستقر در 

 مراکز رشد(

 12 شرکت دانش بنیان پایا 
برای هر شرکت فقط یک بار امتیاز 

شود و به صورت سالانه محاسبه می

 نیست. 

دریافت امتیاز مشروط به دارا بودن 

درصد سهم شرکت است و با  02حداقل 

 افزایش سهم امتیاز تغییر نمی کند. 

در صورت سهم داشتن دانشگاه در 

 یابد. درصد افزایش می 12شرکت امتیاز 

آگهی روزنامه 

 تاسیس شرکت، 

قرارداد استقرار 

شرکت در مرکز 

یا تصویر اسم رشد 

شرکت در فهرست 

شرکتهای دانش 

بنیان تائید 

صلاحیت شده 

معاونت علمی و 

فناوری ریاست 

 جمهوری

 42 شرکت دانش بنیان نوپا  

 02 شرکت مستقر در مرکز رشد

فروش دانش 

 فنی

فروش فروش دانش فنی یا 

ثبت اختراع در داخل یا 

 خارج

امتیاز  5

برای هر 

02 

میلیون 

 ریال

آن برای فروش خارجی، معادل ریالی 

 گیرد. ملاک قرار می
 قرارداد فروش
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فروش محصول 

 دانش بنیان

عرضه و فروش کالا یا خدمات 

دانش بنیان در بازار داخل یا 

 خارج کشور

امتیاز  5

برای هر 

52 

میلیون 

 ریال

 

سهم امتیاز به نسبت سهم عضو هیات 

 علمی در شرکت است. 

برای فروش خارجی، معادل ریالی آن 

 گیرد.ملاک قرار می

در صورت سهم داشتن دانشگاه در 

 یابد.درصد افزایش می 12شرکت امتیاز 

قرارداد فروش یا 

 فاکتور فروش

تائیدیه دانش 

بنیان بودن 

 محصول

مدیر عامل یا 

رئیس هیات 

 مدیره

مدیر عامل یا رئیس هیات 

مدیره شرکت دانش بنیان 

پایا، نوپا و یا شرکت های 

 مستقر در مراکز رشد دانشگاه

52 

امتیاز به ازای یک سال فعالیت است و 

در صورت تداوم در سالهای بعد قابل 

 تکرار است. 

در صورت سهم داشتن دانشگاه در 

 یابد.درصد افزایش می 12شرکت امتیاز 

آگهی روزنامه 

 تاسیس شرکت

قرارداد استقرار 

شرکت در 

مجموعه مراکز 

 توسعه فناوری

اشتغالزایی برای 

نیروهای 

 تخصصی 

امتیاز به ازای هر یک سال ایجاد اشتغال  52 دکتری تخصصی

است و در صورت تداوم در سالهای بعد 

 قابل تکرار است. 

در صورت سهم داشتن دانشگاه در 

 یابد.درصد افزایش می 12شرکت امتیاز 

لیست بیمه 

شرکت و مدرک 

تحصیلی 

 کارکنان 

 6 ارشد/ دکترا عمومی       

 4 لیسانس   

 0 دیپلم و پایین تر        

اخذ مجوزهای 

قانونی برای 

 تولید محصول

گواهی استاندارد، مجوز 

تولید، پروانه ساخت و ... از 

وزارت بهداشت، وزارت صنایع 

 یا سایر مراجع قانونی

02 
در صورت سهم داشتن دانشگاه در 

 یابد.درصد افزایش می 12شرکت امتیاز 

تصویر پروانه یا 

 گواهی

طرح محصول 

محور مصوب 

 یافتهخاتمه

بودجه طرح: کمتر از  صد 

 میلیون ریال
5  

- 

برای طرح های 

داخل دانشگاهی 

نیاز به ارائه 

 مستند نیست. 

برای طرح های 

خارج دانشگاهی: 

گواهی پایان 

طرح از طرف 

نهاد حمایت 

 کننده

بودجه طرح: صد تا پانصد 

 میلیون ریال
51 

 میلیون تابودجه طرح: پانصد 

 دو میلیارد ریال
02  

بودجه طرح: یبشتر از دو 

 میلیارد ریال
02 
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داوری 

های فعالیت

 فناورانه

گزارش پروپوزال یا داوری 

و  محصول محورنهایی طرح 

جذب در  یمتقاض یطرح ها

 یمجموعه مراکز توسعه فناور

5 

 
گواهی داوری یا 

 نظارت
و  داوری محصول فناورانه

 اختراعداوری ثبت 
5 

 0 ناظر طرح ارتباط با صنعت

میزان استفاده از 

محصول در بین 

 جامعه علمی

تعداد ارجاع به محصول 

فروخته شده در مقالات علمی 

با نمایه سطح  منتشر شده

 یک یا دو 

5  

این امتیاز به ازای هر بار ارجاع به 

شود مشروط بر محصول محاسبه می

آنکه هیچیک از سهامداران نویسنده 

 مقاله نباشند.  

در صورت سهم داشتن دانشگاه در 

 یابد.درصد افزایش می 12شرکت امتیاز 

تصویر یا فایل 

 مقاله 

 ارتباط با صنعت

  ** جذب پژوهشگر از صنعت

امتیاز  5

به ازای 

 02هر 

میلیون 

 ریال
 

قرارداد منعقد 

 شده با صنعت

 طرح ارتباط با صنعت 

امتیاز  5

به ازای 

 522هر 

میلیون 

 ریال

تدریس در دوره 

 های آموزشی 

 مرتبط با فناوری

کارگاه ها، برنامه های 

 توانمندسازی و ... 

امتیاز  5

برای هر 

 دو ساعت

برای دوره های آموزشی که در خارج 

ضرب  1شوند امتیاز در کشور برگزار می

 می شود.

 گواهی تدریس

ذکر صحیح آدرس سازمانی دانشگاه در بروندادهای پژوهشی الزامی است و به مواردی که آدرس به صورت نادرست یا ناق  *  

 قید شده باشد هیچ امتیازی تعلق نمی گیرد. 

ب پژوهشگر از صنعت علاوه بر پسا دکترای صنعتی، به مواردی مربوط می شود که عضوی از صنعت زیر نظر یکی از ذج** 

ای هیات علمی دانشگاه به انجام پروژه ای می پردازد که به سفارش صنعت بوده و اعتبارات مربوط به آن از طرف صنعت اعض

 مربوطه تامین شده باشد
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 نحوه امتیازدهي به انواع مقالات علمي  -2پیوست  1جدول          

 امتیاز نوع مقاله 

 5مطابق با امتیاز جدول  مقاله اصیل و مروری 5

 0/5ضرب در  5امتیاز جدول  مقالات مرور سیستماتیک/ متا آنالیز 0

 51/2ضرب در  5امتیاز جدول  مقاله کوتاه 0

 1/2ضرب در  5امتیاز جدول  گزارش موردی 4

 0/2ضرب در  5امتیاز جدول  نامه به سردبیر 1

 

 

 بین نويسندگان نحوه توزيع امتیاز مقالات -2پیوست  9جدول         

 بقیه همکاران نفر اول یا نویسنده مسئول نویسندگان تعداد

5 522٪ - 

0 92٪ 62٪ 

0 82٪ 12٪ 

4 52٪ 42٪ 

1 62٪ 02٪ 

 ٪01 ٪12 و بالاتر 6
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 های مبتني بر فرايند ترجمان دانشراهنمای اجرای طرح-1پیوست 

 مقدمه

ها در های بسیاری زیادی که برای انجام پژوهشامروزه علیرغم رشد فزاینده تولیدات علمی و هزینه

ی گیری، بسیاردر سطوح مختلف تصمیمگیرد، هنوز هم شاهد هستیم که های مختلف کشور صورت میعرصه

ازی سین شواهد به بومیگیری از شواهد علمی گرفته شده و یا در استفاده از ااز تصمیمات بدون توجه و بهره

 های دانشگاهی و عرصه استفاده از نتایجشود. به عبارت دیگر، شکاف بسیار عمیقی بین پژوهشآنها توجه نمی

آنها وجود دارد. ترجمه دانش در واقع فرایندی است که دانش را به عرصه عمل و استفاده واقعی آن منتقل 

نت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تشویق اعضای های معاوکند. از این رو، یکی از اولویتمی

های تقاضا محور و فراهم نمودن بستر به کارگیری نتایج هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه به انجام پژوهش

های پژوهشی مبتنی ترین الزامات مجریان در انجام طرحهاست. راهنمای حاضر به مهمحاصل از این پژوهش

 پردازد. ان دانش میبر ترجم

 نفعان طرحآنالیز ذی. ۱

ترین ینفعان و مخاطبان( کلیدکنندگان دانش )ذیتعامل تولیدکنندگان دانش )پژوهشگران( با استفاده

وه کنندگان بالقنفعان، در واقع استفادهباشد. ذیهای مبتنی بر ترجمان دانش میعامل موفقیت در انجام طرح

ادی هستند که به صورت مثبت یا منفی تحت تاثیر طرح هستند. اولین قدم در طراحی نتایج پژوهش و یا افر

یان باشد. بنابراین، کلیه متقاضطرح مبتنی بر ترجمان دانش، شناسایی مخاطبان و تعیین خصوصیات آنها می

 های مبتنی بر ترجمان دانش لازم است تحلیل ذینفعان را به شرح ذیل انجام دهند: انجام طرح

وه طرح کنندگان بالقنفعان، شناسایی استفادهنخستین مرحله در آنالیز ذی نفعان:الف. شناسایی ذی

کنندگان خدمت دهندگان و دریافتتوانند افرادی نظیر مدیران، ارائهباشد. به عنوان مثال، مخاطبان میمی

ولی در نهایت پژوهشگر با شد، سلامت، مردم و غیره باشد. اگر چه ممکن است مخاطب طرح سازمان هم با

نفع را به خوبی نفع در داخل سازمان ذیباشد؛ لذا لازم است مطمئن شود که افراد ذیاص در ارتباط میاشخ

 شناسایی کرده است.

 بندیبعد از شناسایی مخاطبان، لازم است نام آنها روی یک نمودار درجه نفعان:بندی ذیب. اولویت

 (.5بندی آنها نماید )شکل شته و اقدام به طبقهنو قدرت/ علاقهشده بر اساس 
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 الف. ...................................

 ب. .....................................

 ج. ......................................

 د.  ......................................

 الف. ...................................

 .....................................ب. 

 ج. ......................................

 د.  ......................................
ی 

ذار
رگ

ثی
/تا

ت
در

ق

اد
زی

 

 الف. ...................................

 ب. .....................................

 ......................................ج. 

 د.  ......................................

 الف. ...................................

 ب. .....................................

 ج. ......................................

 د.  ......................................

/تا
ت

در
ق

ی 
ذار

رگ
ثی  کم

  علاقه/ منفعت کم علاقه/ منفعت زیاد

 

 :کسانی هستند که ارتباط و تعامل با آنها کاملاً ضروری و حیاتی است و  افراد قدرتمند با منافع زیاد

 پژوهشگر باید بیشترین تلاش خود را برای جلب رضایت آنها به کار گیرد.

 تواند مفید و اثربخش باشد، لذا : کسانی هستند که تعامل با آنها میافراد قدرتمند با منافع کم

ای که موجب خستگی آنها پژوهشگر تلاش کافی برای جلب رضایت آنها داشته باشد اما نه به اندازه

 شود. 

 ای که : پژوهشگر باید این افراد را از جریان کار مطلع نگه داشته و به اندازهافراد ضعیف با منافع زیاد

 لازم است به تعامل با آنها بپردازد. 

 کند.   : کسانی هستند که مطلع نگه داشتن آنها از فرایند کار کفایت میافراد ضعیف با منافع کم 

 یرزبندی ذینفعان، لازم است پژوهشگر بر اساس جدول بعد از طبقه نفعان کلیدی:ج. شناسایی ذی

 های آنها و نحوه تعامل مؤثر با آنها را شناسایی کند. اقدام به شناسایی افراد کلیدی نموده و ویژگی

 نفعانآنالیز ذی -0پیوست  5 جدول       

نمره اهمیت  ذینفعان

 (5تا ۱)از 

قدرت  نمره

    (5تا ۱)از 
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 . استخراج و نگارش پیام پژوهشی۲

های طرح در قالب پیام پژوهشی به زبان ساده، قابل درک و متناسب با مخاطبان و نگارش یافته تدوین

، پیام پژوهشیهای مبتنی بر دانش لازم است آنها را فراگیرند. هایی است که مجریان طرحاز جمله مهارت

ت. و غیرتخصصی اس های طرح به زبانی سادهترین یافتهبلکه خلاصه مهم نیستو یا چکیده پژوهش خلاصه 

های پژوهشی در انتهای فرم ترجمان دانش به آدرس نحوه تدوین عنوان خبر و استخراج پیام

 http://research.mui.ac.ir/fa/forms .ذکر شده است 

 نفعان. انتقال نتایج طرح به ذی۳

باشد. در واقع، یافتن کانال یکی دیگر از مراحل مهم ترجمان دانش می انتقال نتایج حاصل از پژوهش

ارتباطی مناسب برای انتقال نتابج که بیشترین اثر و پوشش مخاطبین را داشته باشد بسیار کلیدی است. بنابر 

 ییهای موثر انتقال نتایج را شناساهای مبتنی بر ترجمان دانش، روش یا روشاین، لازم است مجریان طرح

نموده و اقدام به برقراری ارتباط با ذینفعان نمایند. تشکیل جلسه با مخاطبان، چاپ مقاله، تهیه بروشور، خبر 

 باشد.های انتقال نتایج طرح به مخاطبان میترین روشتلویزیونی و غیره از مهم

 . مستندات مورد نیاز ۴

ت فوق مستندات مربوط را به شرح ذیل های ترجمان دانش لازم است بر اساس الزاماکلیه مجریان طرح

 در سامانه پژوهشیار بارگذاری نمایند:

 صورتجلسات مربوط به تعامل با ذینفعان در طراحی پژوهش و گزارش پیشرفت کار 

 تکمیل جدول آنالیز ذینفعان 

 های پژوهشی(تکمیل فرم ترجمان دانش )استخراج عنوان و پیام 

 متناسب با کانال ارتباطی(. ها )مستندات مربوط به انتقال یافته 

 

  

http://research.mui.ac.ir/fa/forms
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 فرم لاين تحقیقاتي -9پیوست 

 

 مجری اصلي
در موارد خاصی که طرح بیش از یک مجری دارد به صورتی که هر یک از مجریان هدایت بخشی از پروژه را بر عهده دارد، برای هر فرد این 

 جدول کپی و به صورت جداگانه تکمیل شود

 نام و نام خانوادگی:  رشته و مدرک تحصیلی:

 لاین تحقیقاتی )زمینه و علایق پژوهشی(: 

 

ها و سوابق پژوهشی قبلی خود با پروژه حاضر را تشریح کنید و توضیح دهید به چه دلایلی برای اجرای ارتباط توانمندی
 پروژه چگونه در این مطالعه توانمند هستید. همچنین مشخص کنید چه اهداف پژوهشی بلندمدتی دارید و اجرای این

کلمه(. برای تبیین بهتر ارتباط این پروژه با مطالعات پیشین و مسیر پژوهشی  511راستای تحقق این اهداف است )حداکثر 
 توانید از یک فلوچارت یا هر طرح تصویری دیگری نیز استفاده کنید )نقشه پژوهشی(.آینده خود می

 
 
 
 

 

 

 

 
ISI 

Impact 

factor 

 ی که مرتبط با موضوع این پروژه است )حداکثر ده مورد و به ترتیب اهمیت( مقالات قبلی مجر

Authors (in order). Title. Publication name. Year 
 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 
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  7 

  8 

  9 

  11 

 

 همكار طرح
 )برای هریک از همکاران این جدول کپی و به صورت جداگانه تکمیل شود(

 

 نام و نام خانوادگی:  مدرک تحصیلی:رشته و 

 لاین تحقیقاتی )زمینه و علایق پژوهشی(: 

 

 کلمه( 151های همکار برای ایفای این نقش را تبیین کنید. )حداکثر مشارکت در این پروژه را مشخص کنید. توانمندی
 
 
 

 

 
ISI 

Impact 

factor 

 مقالات قبلی همکار که مرتبط با موضوع این پروژه است )حداکثر پنج مورد و به ترتیب اهمیت( 

Authors (in order). Title. Publication name. Year 
 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 
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 هاطرح جدول امتیازدهي بروندادهای -4پیوست 

  

 موارد نوع فعالیت
امتیاز 

 پایه
 مستندات توضیحات

 مقاله مجله

 

ISI 52 

خصووویص امتیاز به انواع مقاله بر اسووواس ت

و توزیع امتیوواز بین 1پیوسووووت  2جوودول 
 1پیوسووت  3نویسووندگان بر اسوواس جدول 

 خواهد بود.
، و %5،  %1در مورد مقوالواتی که در مجلات 

( منتشر CiteScoreبرتر )بر اسوواس  11%
شوووونود، امتیواز به ترتیب ده، پنج و دو برابر 

 Q1شوووود.  همچنین بوه امتیواز مقالات می
به  شووود.درصوود افزوده می 51اسووکوپوس 

اضوووافه  %51المللی بینمقوالوات با همکاری
 شود. می

مقالات باید به صووورت نهایی منتشوور شووده 
 باشند و ارائه پذیرش مقاله مورد قبول نیست.

 

 فایل مقاله

PubMed 8 

Scopus 6 

   0 هاسایر نمایه

 مقاله همایش 

المللی برگزار شده همایش بین

 در خارج 
0 

امتیاز های ذکر شده برای ارئه به صورت 

 باشد.پوستر می

امتیاز   % 12در صورت ارائه شفاهی 

 شود.اضافه می

امتیاز کلیدی در صورت ارائه سخنرانی

 شود.می 0ضربدر 

گواهی شرکت درهمایش برای  ارائه

 حداقل یکی از نویسندگان الزامی است.

 

تصویر خلاصه 

مقاله در کتابچه 

کنگره یا گواهی 

پذیرش یا 

مقاله در  دهیچک

 مربوطه گاهیپا

گواهی شرکت + 

در کنگره یکی از 

 نویسندگان

المللی برگزار شده همایش بین

 در داخل
5 

 1/2 همایش ملی

 کتاب 

 02 کتاب یا درسنامهتالیف 

های درسی مورد تایید معاونت به کتاب

درصد  522آموزشی وزارت متبوع تا 

 شود. امتیار اضافه می

های انتشارات غیر دانشگاهی به کتاب

 گیرد.امتیاز تعلق می ٪52داخل کشور، 

های چاپ شده باید مرتبط با کلیه کتاب

 رشته تحصیلی نویسنده یا مترجم باشد.

گان ویسندننحوه توزیع امتیاز کتاب بین 

یا مترجمان، بر اساس فرم میزان 

 جلد یروتصویر 

تصویر صفحه 

 شناسنامه کتاب 

 زانیم نامه

مشارکت امضاء 

شده توسط همه 

 52 المللیهر فصل از کتاب بین سندگانینو
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مشارکتی که به امضای همه نویسندگان 

 یا مترجمان رسیده باشدخواهد بود. 

امتیاز تالیف کتاب بین المللی به ازای 

 باشد.هر فصل می

طرح پژوهشی 

مصوب 

 یافتهخاتمه

که به حل یک 

مساله بومی می 

پردازند و مبتنی 

بر فرایند 

ترجمان دانش 

 هستند

بودجه طرح: کمتر از  صد 

 میلیون ریال
1 

ارائه شده  0اطلاعات بیشتر در پیوست 

هایی که بر اختتام طرحگواهی  است.

تواند به اساس این راهنما نیستند نمی

 عنوان برونداد پذیرفته شود. 

و  % 522به مجری اصلی طرح پژوهشی 

امتیاز تعلق  %02هر یک از همکاران طرح 

 گیرد.می

برای طرح های  

داخل دانشگاهی 

نیاز به ارائه 

 مستند نیست. 

برای طرح های 

خارج دانشگاهی: 

ان گواهی پای

طرح از طرف 

نهاد حمایت 

 کننده

بودجه طرح: صد تا پانصد 

 میلیون ریال
52 

بودجه طرح: پانصد میلیون تا 

 دو میلیارد ریال
51 

بودجه طرح: یبشتر از دو 

 میلیارد ریال
02 

ظرفیت سازی 

پژوهشی در 

 سطح دانشگاه

ایجاد یا توسعه آزمایشگاه در 

سطح دانشگاه، مشارکت در 

های پژوهشی، برگزاری برنامه

دعوت و میزبانی از پژوهشگران 

خارجی، ایجاد زیر ساختهایی 

مانند بانکهای اطلاعاتی ثبت 

 بیماری ها و ... 

52 

سازی پژوهشی، به ازای هر امتیاز ظرفیت

ساعت و بر اساس گواهی صادر شده  522

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه از 

 باشد.می

گواهی با ذکر 

ساعت فعالیت از 

طرف معاونت 

تحقیقات و 

 فناوری دانشگاه

 ثبت اختراع
 52 ثبت اختراع داخلی

 
گواهی ثبت 

 522 ثبت اختراع خارجی اختراع
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 فرم درخواست تجمیع پژوهانه -5پیوست 

 

 

......... ................اینجانبان  .................................. و با بودجه پیشنهادی ............، عنوانتحت  طرح تحقیقاتی ارائهباتوجه به 

 باشیم: این طرح به شرح زیر میتامین بودجه جمیع پژوهانه خود برای و ...................... متقاضی ت

  پژوهانهمبلغ تخصیص از  نوع همکاری  نام ونام خانوادگی 

  مجری اصلی  

  / همکار  مجری دوم  

هر دو فرد متقاضی مشارکت قابل توجه در اجرای این پروژه خواهند داشت به صورتی که هر یک مدیریت و هدایت 

اجرای بخشی از مطالعه را بر عهده خواهد داشت. مشارکت هر یک از طرفین در اجرای پروژه به شرح زیر می باشد: 

 کلمه(  811و حداکثر  211)حداقل 

.......... 

 

 آگاهی و موافقت خود را نسبت به موارد زیر اظهار می داریم: اینجانبان همچنین 

  قرارداد طرح فقط با مجری اصلی منعقد می گردد و ایشان مسئول مدیریت منابع مالی با ارسال گزارش های

 د. پیشرفت و نهایی طبق قرارداد و پاسخگویی به مکاتبات می باشن

  منافع مادی و معنوی حاصل از این طرح متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است و تصمیم گیری در

خصوص کیفیت بهره مندی همکاران طرح از دستاوردها از جمله مقالات و بروندادهای فناورانه منتج از پژوهش 

 (  خواهد بود.Authorshipبا توافق همه مجریان و براساس معیارهای استاندارد نویسندگی )

   مصوب یکصد و پنجمین جلسه کمیته دانشگاهی اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی  5همچنین براساس بند

، مجری اصلی موظف است تعهد سایر مجریان و همکاران طرح نسبت به حق خود در اعمال تغییرات مربوط 

مقاله از طرح را )شامل ترتیب اسامی همکاران و به مراحل انجام طرح تا تصویب گزارش نهایی طرح و تالیف 

  اضافه نمودن یاحذف نام افراد( اخذ نماید. 

 

 نام، تاریخ و امضای طرفین
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 های تحقیقاتيطرحهای مرتبط با فرايند فلوچارت -1پیوست 

 

 

 

 

  

 ادامه فرایند در صفحه بعد
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 نایابن س ياعتبار پژوهشآيین نامه  -9پیوست 

 

ای در راستای رسیدن به مرجعیت علمي های بین رشتهحمايت از کلان پروژهنامه آيین

 سینا()اعتبار پژوهشي ابن

 مقدمه

ای آموزشی، هاعضای هیات علمی توانمند، محور توسعه در دانشگاه هستند. رشد و بالندگی دانشجویان و توفیق برنامه

د. هر چند گیرنتوانمند و باانگیزه است که راهبری فرایندها را بر عهده میپژوهشی و فناوری منوط به وجود اساتیدی 

ند، امند بوده است که چنین رسالتی را به نحو مطلوبی به انجام رساندهدانشگاه در گذشته و حال از وجود افرادی بهره

انسانی خبره از نقشی اما کمبود چنین راهبرانی همواره مشهود بوده است. در عرصه پژوهش و فناوری، نیروی 

ای به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. از این رو، توسعههای سیاستگذاری یک ازمحوری 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"ی به افتخار دانشمند بزرگ ایرانی، اهای 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 

 هاای هیات علمی سرآمد برای گسترش فعالیتحمایت ویژه از اعض 

  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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 فرايند انتخاب اعضای هیات علمي در فراخوان اعتبار پژوهشي ابن سینا -2ماده 

شود. اطلاعات هر فراخوان )تقویم برگزار میفراخوان به صورت سالانه توسط معاونت پژوهشی و فناوری  .1

اجرایی، میزان اعتبار، موضوعات دارای اولویت، ...( به صورت سالانه تعیین و همزمان با اعلام فراخوان 

 گردد. رسانی میاطلاع

متقاضیان اطلاعات طرح کلان پیشنهادی خود را به صورت خلاصه و در قالب فرم پیش پروپوزال به انضمام  .2

ها باید در راستای تحقیقات قبلی تیم پژوهشی و دهند. این طرحق علمی خود و همکاران ارائه میسواب

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

یا رسمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با مرتبه دانشیاری یا استادی باشد. سالانه معاونت پژوهشی و 

د به رنفناوری از بین این اعضای هیات علمی، افرادی که از نظر شاخصهای علم سنجی امتیاز بالاتری دا

 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: .4

 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. ه تاثیر قابل ملاحظهک

 المللی پیشین و در پروژه مورد بررسیهای 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 باشدانجام 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 4بند 

ا هپروپوزال، پروپوزال کامل و ضمائم آنارسال نمایند. پیشدر بازه زمانی مشخصی طرح کامل پروژه را 

 باید به زبان انگلیسی نوشته شوند.  
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های دریافت شده جهت ارزیابی تخصصی برای داوران داخل و طرح داوری طرح کامل و سوابق مجریان: .6

پس از دریاقت شوند و خارج دانشگاه یا خارج از کشور که تجربه کافی در موضوع طرح دارند ارسال می

ا ههای داوران و اعضای شورای ارزیابی طرحشوند.  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 رزیابی طرحبه منظور انعکاس دیدگاه جامعه علمی دانشگاه در ا

های پژوهشی، در مورد مناسب بودن هر طرح برای حمایت ها و سوابق علمی تیمبه 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: .7

ها توسط شورایی متشکل از معاون پژوهش و فناوری وزارت بهداشت یا نماینده وی، رئیس انتخاب طرح

دانشگاه، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، دو نفر از دانشمندان و سیاستگذاران علمی پیشکسوت خارج 

خاب ژوهشی و فناوری و انتدانشگاهی و نیز دو نفر از پژوهشگران برتر داخل دانشگاه )به پیشنهاد معاون پ

 شود. اعضای این شورا امکان شرکت در فراخوان را ندارند.رئیس دانشگاه( انجام می

 

 سینانحوه حمايت از اعضای هیات علمي دارای اعتبار پژوهشي 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 میرشتههای بینپروژهاعتبار 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 میاساس گزارشاعتبار پژوهشی بر  .3

علاوه بر اعتبار پژوهشی، بر حسب نیاز و در صورت امکان اقدامات زیر برای تسهیل اجرای پروژه صورت  .4

 گیرد: می

 ا قبل ب حمایت اداری برای استفاده از نیروهای پسادکترا و کارشناس )مازاد بر نیروهایی که از
 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(شها توسط معاونت پژوهش و فناوری تعیین و سالانه بازنگری می)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

  ،معرفی از سوی ریاست دانشگاه برای عضویت در مجامع علمی مانند فرهنگستان علوم پزشکی
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

 

 ی به شرح زیر است: نحوه استفاده از اعتبار پژوهش .5

 المللی گردد )هزینه بلیت و اقامت برایحداقل ده درصد از اعتبار باید صرف برقراری ارتباطات بین 
های علمی مجری اصلی، همکاران و دانشجویان دخیل در پروژه، دعوت از محققین مسافرت

 خارج کشور و ...(

 نابع از جمله بنیاد نخبگان و صندوق تواند از سایر متامین حقوق ماهیانه نیروی پسادکترا می
حمایت از پژوهشگران صورت گیرد و در صورت عدم تحقق، مجری اصلی موظف است آن را از 
محل اعتبار پژوهشی تامین نماید. همچنین پرداخت هزینه پرسنلی کارشناسان از محل اعتبار 

 پذیر است. امکان

  ،خرید تجهیزات، نرم افزار و سایر مواردی که سایر مصارف عبارت است از تهیه مواد آزمایشگاهی
ها باید به اطلاع واحد برای اجرای طرح پژوهشی لازم است. خرید تجهیزات غیر مصرفی و دستگاه

 مربوطه رسانده شود تا به عنوان اموال دانشگاه ثبت گردند. 

 

 سیناتعهدات و وظايف اعضای هیات علمي در قبال دريافت اعتبار پژوهشي ابن -9ماده 

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 مدت علمی منتخب، پیش از اعطای اعتبار تعیین می

ح های سالانه و تسویه طرگزارش گردد و مبنایی برای پایشزمان مورد انتظار برای دستیابی تعیین می

 تواند ترکیبی از موارد زیر باشد: خواهد بود. اهداف مورد انتظار از هر پروژه متفاوت است اما می

 انتشار مقالات علمی در مجلات معتبر حوزه تخصصی 

 المللی )برگزاری رویدادهای علمی مشترک، پروژه پژوهشی برقراری ارتباطات علمی بین
 دانشجو و ...( مشترک، تبادل

 ایای و بین موسسهرشتهبرقراری ارتباطات بین 

 های تحقیقاتی دانشگاهتوسعه زیرساخت 
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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 

  بین المللی ثبت اختراع 

 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  4های آموزشی مذکور در بند شرکت در بخشی از دوره .2

ذیر پها به انتخاب وی امکانمههیات علمی دریافت کننده اعتبار ضروری است. حضور در بخشی دیگر از برنا

 تواند به دریافت مدرک معتبر نیز منجر گردد. است و می

ز کرد بودجه و نیعضو هیات علمی دریافت کننده اعتبار موظف است سالانه گزارشی مالی از نحوه هزینه .3

ید و همچنین نماگزارشی علمی از سیر پیشرفت پروژه و دستیابی به بروندادهای مورد توافق به کمیته ارائه 

در صورت نیاز همکاری برای بازدید حضوری اعضا یا نمایندگان کمیته جهت ارزیابی فرایندها به عمل آید. 

 باشد.های سالانه میمنوط به تائید گزارش 2مندی از اعتبار پژوهشی و سایر مزایای مذکور در ماده بهره

 شگاه به تصویب رسید.  در شورای پژوهشی دان 3/4/97این آیین نامه در تاریخ 
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 آيین نامه اعتبار پژوهشي میرزاخاني -1پیوست 

 

 اعطای اعتبار پژوهشي میرزاخانينامه آيین

 سال سابقه( 5)ويژه اعضای هیات علمي با کمتر از 

 مقدمه

ثابه مافزایش ظرفیت نیروی انسانی، مهمترین گام در جهت توسعه پژوهش و فناوری است. اعضای هیات علمی به 

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 زیرساختپژوهشی مستقل خود را آغاز نموده

 ای را فراهم نمایند. حرفه

با  نامگذاری شده است، "شادروان مریم میرزاخانی"ستادیاران که به افتخار دانشمند جوان ایرانی، اعتبار پژوهشی ا

 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 

 

 یرزاخانيفرايند انتخاب اعضای هیات علمي در فراخوان  اعتبار پژوهشي م -2ماده 

شود. اطلاعات هر فراخوان )تقویم فراخوان به صورت سالانه توسط معاونت پژوهشی و فناوری برگزار می .8

 گردد. رسانی میاجرایی و سقف اعتبار( به صورت سالانه تعیین و همزمان با اعلام فراخوان اطلاع

بایست عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با مرتبه مجری اصلی طرح  می شاخص ورود: .9

استادیاری یا دانشیاری و حداکثر پنج سال سابقه خدمت در این سمت باشد. سالانه معاونت پژوهشی و 
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فناوری از بین این اعضای هیات علمی، افرادی که از نظر شاخصهای علم سنجی امتیاز بالاتری دارند به 

 نماید. رای شرکت در فراخوان اعلام میعنوان واجد شرایط ب

علاوه بر بررسی سطح علمی و کیفیت تدوین طرح پیشنهادی، در سوابق علمی متقاضی  معیارهای انتخاب: .11

 و تیم تحقیقاتی، معیارهای زیر مورد توجه خواهد بود: 

 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 فرایند ارسال طرح و داوری: .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. داوران داخل و خارج دانشگاه یا خارج از کشور که تجربه کافی در موضوع طرح دارند ارسال می
. و نسخه نهایی را ارائه نمایند گردد تا طرح را بر آن اساس اصلاحنظرات 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.پروپوزال، پروپوزال کامل و ضمائم آنپیشنماید. انتخاب می

 

 خانيمحتوای حمايتي  اعتبار پژوهشي میرزا -1ماده 

های سال و بر اساس گزارش 3تا  2گردد و به مدت سقف این اعتبار پژوهشی، در فراخوان سالانه اعلام می .6

 گیرد. پیشرفت در اختیار تیم پژوهشی قرار می

ی پژوهش شود. بنابراین، تیماین پژوهانه به صورت مازاد بر گرانت متداول اعضای هیات علمی اعطا می .7

 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

                                                           
( به معنی تبیین ارتباط مطالعات پیشین مجری و همکاران با پروژه حاضر است. این نقشه همچنین نشان research map)ارائه نقشه تحقیقاتی 1 

 به چه مطالعاتی بپردازد و نهایتا به چه اهدافی دست یابد. دهد تیم تحقیقاتی با استفاده از دستاوردهای احتمالی این پروژه قرار است در آینده می



61  

 

  حمایت مالی و اداری برای استفاده از دستیار پژوهشی و کارشناس برای اجرای پروژه در مدت
 قرارداد

 های پژوهشی در راستای اجرای پروژه فاده از فضای فیزیکی مناسب برای ایجاد زیرساختاست 

 های آموزشی تخصصی با هدف توسعه توان ها و دورهامکان شرکت مجری و همکاران در کنگره
 ای حرفه

 های پژوهشی دانشگاه )آزمایشگاه جامع، ...(  دسترسی رایگان و تسهیل شده به زیرساخت 

 

 تعهدات و وظايف دريافت کنندگان اعتبار پژوهشي میرزاخاني -9ماده 

بروندادهای مورد انتظار بر اساس ماهیت پروژه توسط معاونت پژوهشی و فناوری و در تعامل با عضو هیات  .4

گردند. برای هر برونداد حداقل سطح قابل قبول و نیز علمی منتخب، پیش از اعطای پژوهانه تعیین می

ویه طرح های سالانه و تسگردد و مبنایی برای پایش گزارشانتظار برای دستیابی تعیین میمدت زمان مورد 

 تواند ترکیبی از موارد زیر باشد: خواهد بود. اهداف مورد انتظار از هر پروژه متفاوت است اما می

 انتشار مقالات علمی در مجلات معتبر حوزه تخصصی 

 های تحقیقاتی دانشگاهتوسعه زیرساخت 

 ب منابع مالی و امکانات پژوهشی خارج دانشگاهی جذ 

  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 زمان عضو هیات علمی دریافت کننده پژوهانه موظف است بر اساس جدول .5

کرد بودجه و نیز گزارشهای علمی از سیر پیشرفت پروژه و دستیابی به بروندادهای مورد از نحوه هزینه

توافق ارائه نماید و همچنین در صورت نیاز همکاری برای بازدید حضوری ناظر طرح جهت ارزیابی فرایندها 

های مالی منوط به تائید گزارش 2ی و سایر مزایای مذکور در ماده مندی از بودجه پژوهشبه عمل آید. بهره

 باشد.و علمی می

ای عضو هیات علمی دریافت کننده پژوهانه، شرکت )به صورت حضوری یا با هدف توسعه توانمندی حرفه .6

 گردند ضروری است. های آموزشی که توسط معاونت پژوهشی و فناوری تعیین میمجازی( در دوره
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ها از محل این پژوهانه باید به اطلاع واحد مربوطه رسانده شود تا به جهیزات غیر مصرفی و دستگاهخرید ت .7

 عنوان اموال دانشگاه ثبت گردند.

المللی مجری اصلی موظف است حداقل ده درصد از بودجه طرح را جهت برقراری و توسعه ارتباطات بین .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 های مشاهدهشرکت در دوره

 تیم یا دانشجویان مرتبط

 ین برجسته خارج کشور در حوزه تخصصی تیم دعوت از محقق 

  برگزاری رویدادهای مشترک علمی 

 صرف بودجه در سایر موارد منوط به هماهنگی قبلی با معاونت پژوهشی و فناوری است. 
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 آيین نامه اعتبار فناورانه رويش-7پیوست 

 

 بسته حمايت ويژه از فعالیت های فناورانه )اعتبار رويش(

 

 مقدمه

 و قتصادیا روند تکامل بر که تأثیری به توجه با که است اقتصادی توسعه نوین الگوهای از یکی محور دانش اقتصاد

 ری،علم، فناو محور دانش اقتصاد در که آنجا از. میشود بیشتر روزبروز آن دارد،اهمیت مختلف ابوعاد از کوشورها توسعه

و  میشود لقیت سرمایه نوع اصلی ترین عنوان به دانش میشوند، قلمداد اقتصادی رشد بر مؤثر عوامل کارآفرینی و نوآوری

 شگاه،دان جمله از دانش دهندة اشاعه و تولید نهادهای اساس، این بر و داشت خواهد دانش انباشت در ریشه اقتصادی رشد

با اهداف زیر تعریف می  علمی فناور هیات اعضای پژوهشی اعتبارلذا  .میکنند ایفا محور دانش اقتصاد در نقش کلیدی

 گردد.

 توجه به پژوهش های مساله محور 

 استفاده از دانش تولید شده در دانشگاه جهت رفع نیاز های جامعه 

 دانشگاه در بنیان دانش شرکتهای توسعه فرهنگ سازی 

 فناوری و خلق دانش جهت در دانشجویان و اساتید ظرفیت از استفاده 

 ارغ التحصیلاناشتعال ف 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 رويش فراخوان در علمي هیات اعضای انتخاب فرايند - 2 ماده

سقف  و توسط معاونت پژوهشی و فناوری برگزار میشود. اطلاعات هر فراخوان )تقویم اجراییفراخوان به صورت سالانه . 1

 .رسانی میگردد اعتبار( به صورت سالانه تعیین و همزمان با اعلام فراخوان اطلاع

دارای پیشینه  و اصفهان پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات عضو بایست می طرح اصلی مجری: ورود شاخص.  2

 پروژه های اجرای در راستای طرح پیشنهادی یا تجربه ISIتحقیقاتی مرتبط با طرح باشد. بدین منظور حداقل پنج مقاله 

 مرتبط را داشته باشد که با ارائه قرارداد فروش محصول یا دانش فنی به صنعت مربوط  قابل ارزیابی می باشد.
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 در هادی ،پیشن طرح تدوین کیفیت و علمی سطح بررسی و ضرورت انجام پروژه و بر اولویت علاوه: انتخاب معیارهای.  3

 :بود خواهد توجه مورد زیر معیارهای تحقیقاتی، وتیم متقاضی علمی سوابق

 سوابق علمی و تجربیات اجرایی اعضای تیم فناور 

  ارائه طرح کسب و کار دقیق 

 موسسه ای بین و رشته ای بین تعاملات 

 دانشجویان یا دانش آموختگان دانشگاه های معتبرفاده از است 

 : داوری و طرح ارسال فرایند.  4

 ضمامان به به همراه ارائه مدل کسب و کار مربوط به طرح ، خلاصه صورت به خود را پیشنهادی طرح اطلاعات متقاضیان

 .مینمایند ارائه به معاونت پژوهشی همکاران خود و مرتبط پروژه های اجرای و/ یا مستندات مربوط به  (CV) علمی سوابق

 مطلوبی طحس فناور در تیم توانمندیهای و اولویت، محتوا نظر از که پیش پروپوزالهایی مربوطه، شورای در بررسی از پس

 طرح شخصیم زمانی بازه پذیرفته شدگان این مرحله می بایست در میشود.  اعلام متقاضیان به و میشوند انتخاب باشند

 هایطرح داوری. گیرند قرار بررسی نهایی و داوری مورد تا نمایند پروژه را به همراه طرح کسب و کار دقیق ارسال کامل

 . میشود انجام طرح موضوع در کافی تجربه با خارج دانشگاه و داخل داوران توسط شده دریافت

 

 اعتبار فناورانه رويش حمايتي 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

درصد از اعتبار طرح پس از پذیرش پروپوزال و  41میگیرد.  عضو هیات علمی فناور به عنوان مجری اصلی طرح قرار

درصدی  51صد دوم پس از پیشرفت در 41بستن قرارداد فی ما بین مجری اصلی و معاونت پژوهشی پرداخت خواهد شد. 

 درصد آخر آن پس از اتمام طرح پرداخت خواهد شد. 21پروژه با تایید ناظر پرداخت شده و 

این پژوهانه به صورت مازاد بر گرانت متداول اعضای هیات علمی اعطا میشود. بنابراین، تیم همکار در انجام طرح . 2

 .سقف تعیین شده نیز استفاده نمایندفناورانه میتوانند از گرانت معمول خود در 

. در صورتی که تیم فناور موفق به ثبت شرکت در راستای تولید محصولات خود شوند، می توانند عضو مجموعه مراکز 3

 توسعه فناوری سلامت شده و از کلیه مزایا و حمایت های مالی و مشاوره ای آن بهره مند گردند.

 

 فناوری رويش  اعتبار کنندگان دريافت وظايف و تعهدات -9ماده 

 هیات عضو با تعامل در و فناوری و پژوهشی معاونت توسط پروژه ماهیت اساس بر انتظار مورد بروندادهای .1
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 مدت نیز و قبول قابل سطح حداقل برونداد هر برای. میگردند تعیین پژوهانه اعطای از پیش منتخب، علمی

 خواهد طرح تسویه و سالانه گزارشهای پایش برای مبنایی و میگردد تعیین دستیابی برای انتظار مورد زمان

 باشد: زیر موارد از ترکیبی میتواند اما است طرح متفاوت هر از انتظار مورد اهداف. بود

 ثبت اختراع داخلی 

 ثبت پتنت بین المللی 

 دستیابی به دانش فنی تولید محصول 

 تولید محصول دانش بنیان 

 استاندارد سازی محصول 

 اخذ مجوز های قانونی برای تولید و فروش محصول 

 راه اندازی خط تولید نیمه صنعتی 

 

 

 درصد از اعتبار فناورانه رویش قابل استفاده جهت ثبت پتنت بین المللی است. 25.  تا 1تبصره 

شده از  ف. در صورت ثبت پتنت بین المللی یا اختراع داخلی از طرح مذکور با توجه به میزان اعتبار صر2تبصره 

 درصد خواهد بود. 31سایر منابع، سهم دانشگاه در مالکیت معنوی آن تا 

درصد  5. در صورت تجاری سازی محصول تولید شده در هر زمان، سهم دانشگاه از سود محصول تا 3تبصره 

 سال می باشد. 5به مدت 

ازمان های غیر دولتی تامین شده . درصورتی که اعتبار تخصیص داده شده به طرح از سایر نهاد ها یا س4تبصره 

باشد، سهم هریک از طرفین از دستاورد های احتمالی طرح، طبق توافق سرمایه گزار، استاد فناور و معاونت 

 پژوهشی دانشگاه تعیین خواهد شد.

 

 الیم گزارشهای پروژه، زمانبندی جدول اساس بر است اعتبار فناوری موظف کننده دریافت علمی هیات عضو .2

 مورد هایبرونداد به دستیابی و پروژه پیشرفت سیر علمی و فنی از گزارشهای نیز و بودجه هزینه کرد وهاز نح

 هب فرایندها ارزیابی جهت طرح ناظر حضوری بازدید برای همکاری نیاز صورت در همچنین و ارائه نماید توافق

 .یباشدم ارزیابی پیشرفت طرح و مالی گزارشهای تائید به اعتبار فناورانه منوط بودجه از بهره مندی .آید عمل

( ا مجازیی حضوری صورت به) شرکت اعتبار فناوری، کننده دریافت علمی هیات عضو  توانمندی توسعه هدف با .3

 .است ضروری میگردند تعیین فناوری و پژوهشی معاونت توسط که آموزشی دوره های در

 به تا شود رسانده مربوطه واحد اطلاع به باید اعتبار این محل از دستگاهها و مصرفی غیر تجهیزات خرید .4
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 .گردند ثبت دانشگاه اموال عنوان

 به بین المللی ارتباطات توسعه و برقراری جهت را طرح بودجه از درصد ده حداقل است موظف اصلی مجری .5

 :دهد اختصاص زیر موارد

 اعضای تیم  توسط تخصصی زمینه با مرتبط و معتبر نمایشگاه های خارجی در شرکت  

 رشد یا پارک های فناوری شاخص صنایع، مراکز در مطالعاتی فرصت و مشاهده گری دوره های در شرکت 

 اعضای تیم برای کشور خارج

 تیم تخصصی حوزه در کشور خارج برجسته شرکت ها، استارتاپ ها یا فناوران  از دعوت 

 است. فناوری و پژوهشی معاونت با قبلی هماهنگی به منوط موارد سایر در بودجه صرف 
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 آيین نامه پسادکترا  -21پیوست 

 

 دکترای پژوهشيالعمل پذيرش و حمايت در دوره پسادستور

 تعريف: -2ماده 

( به دوره ای از تحقیقات آکادمیک گفته می شود که محققان Research Postdoctoralپسا دکترا )دوره تحقیقاتی 

سال به عنوان  3، معمولاً تا سقف حداکثر (PhDتحصیلات و کسب مدرک دکترای تخصصی )بعد از به پایان رساندن 

ور ارتقای مهارتهای تخصصی مشغول وارد یک پروژه محقق در دانشگاه )گروههای آموزشی و یا مراکز تحقیقاتی( به منظ

واهی دوره  انجام طرح های می شوند. سپری کردن این دوره منجر به دریافت مدرک تحصیلی نشده و صرفاً گ پژوهشی

، هر چه عمیق تر شدن تخصص و دانش و کسب پسادکتراتحقیقاتی مربوطه صادر می گردد. در واقع، هدف دوره های 

مهارت های لازم تحقیقاتی در موضوعی خاص است و گذراندن این  دوره ها تنها به صورت سابقه تحقیقاتی در رزومه 

با یک قرارداد پژوهشی انجام یک یا چند طرح تحقیقاتی حمایت مالی می شود. در  پسادکتراافراد ثبت می گردد. محقق 

دوره پسا دکتری محقق به صورت مستقل و با نظارت استاد راهنما یا مجری بر روی یک موضوع خاص تحقیقاتی فعالیت 

 می کند.

 

 هدف: -1ماده 

و توسعه زیرساخت های انسانی و حفظ و حمایت از  هدف از برگزاری این دوره کمک به تقاضا محورکردن پژوهش

 پژوهشگران مستعد و جوان در راستای ارتقای سطح تحقیقات پایه و کاربردی در دانشگاه است.

 

 شرايط اولیه متقاضي جهت پذيرش در دوره پسادکترا: -9ماده 

 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 چنانچه ارائه مدرک تحصیلی رسمی امکان -تبصره

مانند صورتجلسه دفاع نیز قابل قبول است. در این موارد همزمان با انجام فرایندهای اداری و شروع به 

 ت تائید مدرک استعلام کتبی خواهد شد.  کار متقاضی، از دانشگاه مربوطه جه

  سال نگذشته باشد. 5از اتمام دوره دکترای تخصصی، بیش از 

  سال باشد.  41حداکثر سن داوطلب در زمان ارائه درخواست 

o رانده ای گذهای آموزشی ویژهدر صورتی که داوطلب، قبل یا بعد از دوره دکترای تخصصی دوره-تبصره

تواند به تشخیص شورای پژوهشی ای داشته باشد حداکثر سن میمرتبط ارزندهباشد یا تجارب کاری 

 سال افزایش یابد.   45دانشگاه تا 
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 شرايط عضو هیات علمي پذيرش دهنده )استاد راهنما(:-4ماده 

 عضو هیات علمی پذیرش دهنده باید دارای شرایط زیر باشد:  -4-1

 .در مرتبه استادی یا دانشیاری باشد 

  شاخصH پایگاه داده از مستخرج Scopus باشد.  15 از بیشتر یا مساوی 

 .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. 

 فرايند پذيرش و شرايط دوره  -5ماده 

 های مورد انتظار برای شروع دوره پسادکترا هشگری را بر اساس سوابق علمی و توانمندیچنانچه استاد راهنما پژو

مناسب تشخیص دهد و توافق بین وی و متقاضی صورت گیرد، موضوع در شورای مرکز تحقیقات یا گروه 

یا  هگردد و در صورت تائید، از طریق مرکز تحقیقات، پژوهشکدآموزشی محل وابستگی استاد راهنما طرح می

گردد و مستندات دال بر برقراری شرایط مذکور در دانشکده موضوع به معاونت تحقیقات و فناوری منعکس می

شود. این درخواست در معاونت تحقیقات و فناوری بررسی شده برای متقاضی و استاد راهنما ارائه می 4و  3ماده 

سادکترا، استاد راهنما، رئیس مرکز تحقیقات یا ای چند جانبه بین پژوهشگر پو 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 میپروژه، مدت زمان دوره، حق

  رای طرح تحقیقاتی با درخواست پژوهشگر پسادکترا مدت زمان قرارداد یک سال است و بسته به طول مدت اج

و استاد راهنما و تائید معاونت تحقیقات و فناوری تا حداکثر دو سال دیگر به صورت سالانه قابل تمدید خواهد 

بود. تمدید قرارداد سالانه یا گواهی پایان دوره منوط به ارائه گزارش مکتوب عملکرد توسط پژوهشگر پسادکترا و 

های پیشرفت سالانه و گزارش نهایی توسط معاونت تحقیقات و فناوری بررسی گزارش  باشد.اهنما میاستاد ر

 شود. دانشگاه انجام می

 و تصویب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، حق الزحمه  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 

از هر طریق ممکن و منجمله قراردادهای ارتباط دانشگاه با صنعت، صندوق حمایت از پژوهشگران، بنیاد را 

 نخبگان و طرحهای پژوهشی مصوب تأمین نموده باشد.
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  .پسادکترا یک دوره تمام وقت است و نمی تواند همزمان با یک دوره آموزشی یا کاری دیگری باشد 

  ای هلازم را در اختیار پژوهشگر پسادکترا قرار دهد، وی را برای انجام فعالیتاستاد راهنما موظف است امکانات

ای هپژوهشی راهنمایی نموده و بر عملکرد او نظارت داشته باشد. پژوهشگر پسادکترا موظف است کلیه فعالیت

تعیین شده توسط علمی و پژوهشی مرتبط با دوره را تحت نظارت استاد راهنما انجام دهد. همچنین در محدوده 

 های دانشجویان به استاد راهنما کمک دهد.   استاد راهنما در هدایت فرایندهای پژوهشی تیم تحقیقاتی و پروژه

 مندی پژوهشگر پسادکترا از بروندادهای پژوهشی و فناورانه، بر اساس توافق وی با استاد راهنما و در نحوه بهره

 به حق نویسندگی و مالکیت معنوی است.  المللی مربوط چارچوب ضوابط ملی و بین

  در پایان فعالیت، گواهی گذراندن این دوره با اعلام استاد راهنما و تایید مرکز تحقیقاتی یا گروه آموزشی مربوطه

توسط معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه صادر می گردد. برای صدور این گواهینامه، انتشار حداقل یک مقاله در 

یا سه  2)یا دو مقاله با ضریب تاثیر کمتر از  2با ضریب تاثیر بیشتر از  ISIده در بانک اطلاعاتی مجلات نمایه ش

( به ازای هر سال فعالیت ضروری است. در این Scopusیا  PubMedمقاله نمایه شده در بانکهای اطلاعاتی 

ی ازمانی دانشگاه علوم پزشکمقالات باید پژوهشگر پسادکترا به عنوان نویسنده اول یا مسئول و با آدرس س

 اصفهان باشد. 

 پذیر و جایگزینی وی با پژوهشگر دیگری امکانپژوهشگر پسادکترا تغییر نامه و شروع به کار، پس از انعقاد تفاهم

نامه پژوهشگر قبل و بررسی درخواست پژوهشگر دیگر به عنوان یک باشد و این موضوع مستلزم لغو تفاهمنمی

   درخواست جدید است.  

 در سطح دانشجوی دکترای تخصصی شامل خدمات اینترنت و ایمیل، عضویت ی دانشگاه متعهد است تسهیلات

ریق فرایندها از طکتابخانه، ژتون غذا و مجوز تردد را برای پژوهشگر پسادکترا فراهم آورد. پیگیری و انجام این 

 مرکز تحقیقات و دانشکده مربوطه انجام خواهد گرفت.

  دانشگاه تعهدی برای بیمه نمودن متقاضی دوره پسا دکترا ندارد و متقاضی بایستی الزاماً قبل از شروع دوره نسبت

 به بیمه شغلی خود اقدام نموده باشد. 

 د انجام طرح پژوهشی منعقد نماید. دانشگاه هیچگونه دانشگاه مجاز است با پژوهشگران پسادکترا صرفاً قراردا

تعهدی برای استخدام آتی این پژوهشگران از جمله پذیرش در قالب هیات علمی و یا غیر هیات علمی ندارد. 

همچنین دانشگاه تعهدی برای محاسبه طول دوره پسادکترا در سوابق پژوهشگر در صورتی که بعداً در هر سازمان 

 تخدام شود ندارد. و یا ارگانی اس

  . جذب پژوهشگر پسا دکترا از کشورهای دیگر براساس مقررات مربوطه مجاز است 

 

 به تصویب رسید.  27/2/1396این دستورالعمل در جلسه شورای دانشگاه مورخ 
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 دوره پسادکترا  فرايندفلوچارت  -22پیوست 
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 فلوچارت فرايندهای مرتبط با سفرهای علمي-21پیوست 
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 ارائه گزارش سفرهای علمي هایفرم -29پیوست 

 

 بسمه تعالی

 فرم گزارش سفرهای علمي کمتر از يک ماه  )شرکت در کنگره(

 

 همکار ارجمند : 

ل و با ماین فرم به منظور بررسی اثرات مثبت استفاده جنابعالی/سرکارعالی از  دوره فرصت مطالعاتی طراحی شده است، خواهشمندیم آن را به طور کا

 دقت تکمیل فرمائید. 

 باسپاس 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 د شرکت کننده: مشخصات فر .1

      نام و نام خانوادگی : 

 آخرین مدرک و رشته تحصیلی :           سمت : 

  گروه آموزشی  :          لاین تحقیقاتی:

 مشخصات کنفرانس:  .2

      شهر :     کشور : 

 نام کنفرانس: 

 تاریخ بازگشت :   تاریخ اعزام : 

 

 اید؟آیا در این کنفرانس مقاله ارائه داده .3

 عنوان مقاله:

 

آیا در این سفر موفق به برقراری ارتباط با محققین یا شخصیتهای بارز علمی شده اید. اسامی و آدرس الکترونیکی    .4
 آنها را ذکر نمایید .  
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ا را ذکر هالمللی شده اید. عنوان پروژهآیا در این سفر موفق به تعریف پروژه مشترک با دیگر پژوهشگران مرتبط بین .5
 ید.نمای

 

 

 

 

 

 اید؟ نام مراکز علمی را ذکر نمایید.آیا در این سفر موفق به بازدید از مراکز علمی شده .6

 

 

 

 

 

 

 اید؟آیا در این سفر موفق به برگزاری آنلاین کنفرانس شده .7

 

 

 

 

 

 آیا قادر به برگزاری ویدیو کنفرانس مشترک با همکار خارجی هستید؟ .8
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 اید؟نمودهآیا در کنفرانس کارگاهی برگزار  .9

 

 

 

 

 است؟آیا مقاله شما جزو برترین مقالات کنفرانس بوده .11
 

 

 

 

 مشکلات خود را در طی گذراندن این دوره بیان کنید.  .11

   

 

 

   

   

 نظرات و پیشهادات سازنده خود را در این خصوص بیان فرمایید .  .12

 

 

 

 

 

 تاریخ:       محل امضاء:
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 بسمه تعالی

 ماه( 3تا  1)گری فرم گزارش دوره مشاهده

 

 همکار ارجمند : 

یم گری طراحی شده است، خواهشمنداین فرم به منظور بررسی اثرات مثبت استفاده جنابعالی/سرکارعالی از  دوره مشاهده

 آن را به طور کامل و با دقت تکمیل فرمائید. 

 باسپاس 

--------------------------------------------------------------- 

 مشخصات فرد شرکت کننده:  .1

      نام و نام خانوادگی : 

 آخرین مدرک و رشته تحصیلی:        سمت : 

  گروه آموزشی:       لاین تحقیقاتی:

 

 گری: مشخصات میزبان دوره مشاهده .2

 

                  شهر :                کشور : 

 رتبه جهانی میزبان:   نام موسسه/دانشگاه میزبان : 

 آدرس پست الکترونیکی میزبان : 

 تاریخ بازگشت:   تاریخ اعزام: 

 

 از چه طریق موفق به اخذ پذیرش گردیده اید؟  .3
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 گری و مختصری در خصوص نتایج دوره : عنوان دوره مشاهده .4

 

 

 

 

 آیا در این دوره با شیوه و یا تکنیک نوین بالینی/غیربالینی در زمینه رشته تخصصی خود آشنا شدید؟ توضیح دهید:  .5

 

 

 

 

 آیا استفاده از این شیوه و تکنیک در ایران امکان پذیر است و به وسایل و امکانات جدیدی نیاز است؟ بیان فرمایید.  .6

 

 

 

 مکارانتان را در قالب کارگاه، کلاس آموزشی و ارائه سخنرانی بیان فرمایید .نحوه انتقال دستاوردهای علمی خود به ه .7

 

 

 

 

آیا در این سفر موفق به برقراری ارتباط با محققین یا شخصیتهای بارز علمی شده اید. اسامی و آدرس الکترونیکی    .8
 آنها را ذکر نمایید .  
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د. عنوان المللی شده ایمیزبان و یا دیگر پژوهشگران مرتبط بینآیا در این سفر موفق به تعریف پروژه مشترک با  .9
 ها را ذکر نمایید.پروژه

 

 

 

اید )مسکن،حقوق ماهیانه، هزینه رفت و برگشت، مواد و تجهیزات،دسترسی آیا در این دوره موفق به جذب بودجه شده .11
 به نرم افزار و گرنت پژوهشی از طرف میزبان(.

 

 

 

 

 مشکلات خود را در طی گذراندن این دوره بیان کنید.  .11

   

 

 

   

   

 نظرات و پیشهادات سازنده خود را در این خصوص بیان فرمایید .  .12

 

 

 

 

 تاریخ:       محل امضاء:
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 بسمه تعالی

   ماه( 12تا  3)خارج کشور   فرم گزارش فرصت مطالعاتي

 

 همکار ارجمند : 

این فرم به منظور بررسی اثرات مثبت استفاده جنابعالی/سرکارعالی از دوره فرصت مطالعاتی طراحی شده است، 

 خواهشمندیم آن را به طور کامل و با دقت تکمیل فرمائید. 

 باسپاس 

--------------------------------------------------------------- 

 مشخصات فرد شرکت کننده:  .1

      نام و نام خانوادگی : 

 آخرین مدرک و رشته تحصیلی:        سمت : 

  گروه آموزشی :       لاین تحقیقاتی:

 

 مشخصات محل استفاده از دوره فرصت مطالعاتی:  .2

 

 دانشگاه :     شهر :     کشور : 

 : استاد راهنما نام و آدرس پست الکترونیکی

 :تاریخ بازگشت   تاریخ اعزام: 

 

 از چه طریق موفق به اخذ پذیرش گردیده اید؟  .3
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 عنوان طرح تحقیقاتی دوره فرصت مطالعاتی و مختصری در خصوص نتایج طرح :  .4

 

 

 

 

 آیا در این دوره با شیوه و یا تکنیک نوین بالینی/غیربالینی در زمینه رشته تخصصی خود آشنا شدید؟ توضیح دهید:  .5

 

 

 

 

 یک در ایران امکان پذیر است و به وسایل و امکانات جدیدی نیاز است؟ بیان فرمایید . آیا استفاده از این شیوه و تکن .6

 

 

 

 آیا این فرصت مطالعاتی منجر به برونداد پژوهشی شده است/خواهد شد؟ .7

 

 

 

 نحوه انتقال دستاوردهای علمی خود به همکارانتان را بیان فرمایید . .8

 

 

 

 

آیا در این سفر موفق به برقراری ارتباط با محققین یا شخصیتهای بارز علمی شده اید. اسامی و آدرس الکترونیکی آنها  .9
 را ذکر نمایید .  
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ا را ذکر هالمللی شده اید. عنوان پروژهآیا در این سفر موفق به تعریف پروژه مشترک با دیگر پژوهشگران مرتبط بین .11
 نمایید.

 

 

 

 

 

 خود را در طی گذراندن این دوره بیان کنید. مشکلات  .11

   

 

 

 

   

   

 نظرات و پیشهادات سازنده خود را در این خصوص بیان فرمایید .  .12

 

 

 

 

 

 تاریخ:       محل امضاء:
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 های دانشجويي الگوی نامه تائیديه استادراهنما برای پايان کار پروژه -24پیوست 

 

 

 جناب آقای/ سرکار خانم ......

 دانشگاه  تحقیقات دانشجوييسرپرست محترم کمیته 

 با سلام و احترام 

 

گردد گزارش نهایی طرح پژوهشی با عنوان ...... و کد تصویب ...... که بدینوسیله اعلام می

توسط اینجانب ...... به عنوان استاد راهنمای  ،آقای/خانم ...... مجری اصلی آن هستند

شود. همچنین مقاله حاصل از این مطالب آن تائید می پروژه بررسی گردید و صحت علمی

مطالعه که با عنوان ...... که در مجله ...... پذیرش/منتشر شده است از نظر رعایت اصول 

 باشد. علمی و اخلاقی مورد تائید می

 

 نام و امضای استاد راهنما                                                           
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 فلوچارت فرايندهای اجرايي مرتبط با کمیته تحقیقات دانشجويي -25پیوست 
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 ادامه فرایند در صفحه بعد
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 قاتیمراکز تحق يفیک يابیارزش یراهنما -21پیوست 

 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری

 پزشکی کشور مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات علوم
 

 کشور يعلوم پزشك قاتیارزشیابي کیفي مراکز تحق یراهنما

 تحقیقاتی، طرحهای بررسی مقالات، پذیرش و داوری می گیرد؛ مانند صورت مختلف روشهای و مقاصد با کیفی ارزیابی

 کیفیت سنجش منظور به گاه .… و تسهیلات بودجه و تخصیص نحوه دانشگاهها، و علمی مراکز محققان، بررسی عملکرد

 که دارند وجود هم نهادهایی و انجام می شود مشخص روش شناسی با پژوهشهایی علمی، پژوهشی حوزه های مقالات

 . پژوهش ها است کیفیت ارزشیابی و   search آنها    اصلی مسئولیت

شد. این  منتشر 1992 سال در ارزیابی دورة اولین راه اندازی گردید که نتایج RAE 1 برنامۀ ،  انگلستان به عنوان مثال در

 و ارزیابی می کند  را دانشگاهی مراکز پژوهشهای کیفیت دوره ای به صورت که است انگلستان در ملی برنامه برنامه ای

 5این برنامه که نتیجه آن هر  .می نماید  تنظیم را مراکز به این دولتی پژوهش بودجۀ تخصیص چگونگی طریق این از

بلکه خود  کند، فراهم بودجه تخصیص نحوة برای راهنمایی تنها نه سال یکبار منتشر می شود  قصد دارد از این طریق

 سهم پژوهش کیفیت در بالاتر نمرة دارای مراکز دانشگاهی که چرا شود، باکیفیت پژوهشهایی ترویج و تشویق به منجر

 در سطح کلان  سیاستگذاریها ارزیابی برنامۀ  این نتایج از می دهند . قابل ذکر است  اختصاص خود به را از بودجه بیشتری

میلادی با اعمال تغییراتی  2114ساله اخیر این برنامه بنابرسیاست ، در سال  5آخرین نتیجه ارزیابی  .می شود  استفاده نیز

    .معرفی گردید   Research Assessment Framework (RAF)در روند ارزیابی  تحت عنوان 

سال   3که هر  "وزارت آموزش ، دانشگاهها و تحقیق  "نهادی است وابسته به  "کمیته ارزیابی پژوهش "در ایتالیا نیز 

یکبار نهادهای پژوهشی ) مانند دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و نیز پروژه های خاص این کشور (را  بررسی می کند . 

ی ارزیابی براساس ملاکها و شاخصها ، peer review ن ارزیابی هم کمی است و هم کیفی و شامل    روش شناسی ای

) مقاسیه  فعالیتهای جاری  با فعالیتهای برتر و نمونه در یک حوزه ( است    benchmarkingمعین ، ارزیابی درونی و 

. 

در کشور آغاز گردید و هر  1379کی کشور از سال از آنجا که ارزشویابی فعالیتهای پژوهشوی مراکز تحقیقات علوم پزش

ساله براساس شاخصهای مورد نظر کلیه مراکز تحقیقات مورد ارزیایی قرار گرفته  ، به نظر می رسد بدنبال سالها بررسی  

جرا  اشیوه مرسوم  حال زمان آن فرا  رسیده است که کیفیت فعالیتهای پژوهشی را نیز در کنار ارزشیابی قبلی به مرحله 

ارتقاء سلامت جامعه برداریم.  این امر در   "گذاریم  تا بدینوسویله گامی دیگر در جهت ارتقاء وضوعیت پژوهش و نهایتا

جزء سیاستهای معاونت تحقیقات و فناوری قرار گرفته  و مقرر گردید ارزشیابی کیفی  فعالیتهای پژوهشی )  1387سال 

                                                           
2 Research Assessment Exercise  
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به مرحله اجرا   peer reviewبه روش   1388دیف مستقل بودجه در سال سه سال گذشته ( مراکز تحقیقات دارای  ر

 96و  95و  94گذارده شوود و سوپس جهت مراحل بعدی برنامه ریزی صورت گیرد. این امر به طور کامل طی سالهای 

سووال قرار گرفتند. در طی   Peer reviewمرکز تحقیقات  مورد ارزیابی کیفی به شوویوه  35صووورت پذیرفت و تعداد 

، فرم داوری و راهنموای مربوطوه بوه طور کوامل مورد بازبینی قرار گرفت و طی این ارزیابی نواقص آن برطرف  1397

 گردید. 

 توجه

 قرار خواهد گرفت .  مورد بررسی  (1392-1396) در بازه زمانی پنج سالهها  در این بررسی کلیه شاخص 

  هایی داوران به صورت مستقل انجام گرفته و نتیجه گیری نتکمیل فرم ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی توسط

 بر اساس تجمیع نظرات تمامی داوران خواهد بود.

 

 شاخص های ارزشیابی

می  21تا  1در نظر گرفته شده است و ارزیابی نهایی دارای نمره  5تا  1توجه : در تمامی شاخص ها سطح بندی از 

 باشد . 

 به هر شاخص متناظر با آن اختصاص یافته است، اعمال می گردد. توجه: وزن هر حیطه در درجه ای که

 

 حیطه رهبری: -2

  محور برنامه ريزی  2-2

 تحقیقات  برنامه های اجرايي مرکزوضعیت   2-2-2

 بردی راهبا برنامه عملیاتی تنظیم شوووده در  برنامه  مرکز تحقیقات  میزان انطباق برنامه های اجراییدر این محور بوه 

 ، توجه می شود و موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد: مرکز تحقیقات

 Roadو  research lineو   research map داشووتن بر نامه راهبردی : این برنامه می بایسووت دارای -

Map .مبتنی بر رسالت و ماموریت مرکز باشد 

ت ، زارت بهداششوفاف بودن خط مشوی تحقیقاتی مرکز ، میزان انطباق خط مشی تحقیقاتی با اولویت های و -

 تسلسل و عمق بخشیدن به برنامه های مرکز مبتنی بر خط مشی تحقیقاتی و پرهیز از پراکنده کاری

 داشتن برنامه مدیریت و کنترل پروژه برای طرح های جاری و برنامه های آینده)برنامه عملیاتی( -

 ارزشیابی و بازنگری برنامه راهبردی  -
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 مستندات مورد نیاز:

  یک نسخه از برنامه راهبردی مرکز تحقیقات به انضمام برنامه عملیاتی تنظیم شده 

  سال گذشته باشد.  5لیست برنامه های اجرایی مرکز تحقیقات همراه با مستندات بیانگر اجرای برنامه ها در 

  سال آینده 5برنامه های پیشنهادی مرکز جهت حداقل 

 ت لیست اولویت های تحقیقاتی مرکز تحقیقا 

 

 تسلسل  طرحها و مقالات مرکز تحقیقات 2-2-1

ز و  خط مشی اصلی مرک طرحها و مقالات به دنبال هدف مشخص براساس اولویتهاموضوع  پیوسوتگی و ارتباط منظور 

می باشود . لازم اسوت لیسوت اولویتها و طرحهای مصووب در راستای هر اولویت و مقالات منتج از هر طرح تحقیقات  

 مشخص شود . 

 مستندات مورد نیاز: 

 لیست اولویت های تحقیقاتی مرکز تحقیقات  -

 سال گذشته مرکز تحقیقات  5 لیست عناوین مقالات مربوط به 

  سال گذشته مرکز تحقیقات 5 لیست عناوین طرحهای تحقیقاتی مصوب 

 

 فعالیتهای ملي و  بین المللي محور   2-1

 همكاريهای داخلينحوه  2-1-2

 اجرای طرحهای می باشد . به عبارت دیگر داخل کشور  یدانشگاههاو  همکاری علمی با سایر مراکز تحقیقات منظور 

سازمان در اجرای طرح تحقیقاتی مشارکت علمی داشته باشند. این  دانشگاه / تحقیقاتی مشوترک که حداقل دو مرکز /

 می آنها ضروری می باشد .شاخص شامل کلیه طرحهای مشترک داخلی بوده و ارائه مستندات تما

 مستندات مورد نیاز:

   :پروپوزال طرح تحقیقاتی مربوط به همکاری که در آن 

 اسامی همکاران طرح تحقیقاتی با آدرس سازمان تابعه مشخص شده باشد . .1

 نحوه همکاری علمی در اجرای طرح مشخص شده باشد . .2

 دانشگاه همکار در صورت انتشارمقاله شامل نام همکاران با آدرس مرکز تحقیقات و یا  .3

 همكاری  با  مراکز بین المللينحوه   2-1-1
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ارت می باشد . به عبکشور خارج از و سازمانهای بین المللی همکاری علمی با سایر مراکز تحقیقات و دانشگاههامنظور 

خارج از کشور  در اجرای آن دیگر اجرای  طرحهای تحقیقاتی مشوترک که  مراکز /دانشوگاهها/سازمانهای  بین المللی 

مشوارکت علمی داشوته  باشوند . این شواخص شامل کلیه طرحهای مشترک خارجی بوده و ارائه مستندات تمامی آنها 

 ضروری می باشد .

 توصیه می گردد بیشتر موارد محصول محور معرفی و مورد ارزیابی قرار گیرند.  - 

 مستندات مورد نیاز:

 بوط به همکاری که در آن:  پروپوزال طرح تحقیقاتی مر 

 اسامی همکاران طرح تحقیقاتی با آدرس سازمان تابعه مشخص شده باشد . .1

 نحوه همکاری علمی در اجرای طرح مشخص شده باشد . .2

 مقاله شامل نام همکاران با آدرس مرکز تحقیقات و یا دانشگاه همکار در صورت انتشار .3

 

 حیطه ساختار: -1

 

 زير ساخت محور   1-2

جهت بررسوی این محور با توجه به شورایط مرکز و پیشنهاد ایشان، یک یا چند مورد از فعالیت های زیر مورد بررسی و 

 ارزیابی قرار گیرد : 

 تحقیقات طرحهای تحقیقاتي منتخب مرکزکیفیت   1-2-2

 %31حداقل   طرح  تحقیقاتی مصووب پنج سال اخیر در دست اجرای  برتر مرکز تحقیقات را که 5مرکز تحقیقات باید 

 پیشرفت کار مصوب داشته باشند را  انتخاب و  جهت بررسی به هیئت داوران ارائه نماید .

 مستندات مورد نیاز:

   پروپوزال طرح تحقیقاتی 

  پیشرفت کار  از شورای پژوهش   %31مصوبه تایید حداقل 

 

 پروژه ها و ظرفیت سازی برای آينده 1-2-1

مرکز  و.... جهت اجرای تحقیقات بعدی ) خاص ( تکنیک های جدید ، منابع ،  امکانات  -پروژه های مهم آیندهمنظور 

 تحقیقات می باشد .
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 مستندات مورد نیاز:

  مصوبه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات 

   پروپوزال طرح تحقیقاتی 

  مرکز تحقیقات به  هیئت داوران  خاصاسناد ، مدارک علمی و اجرایی دال بر اقدامات 

 

 ولید ظرفیتهای آموزشي در راستای پژوهشت 1-2-9

یقاتی مراکز تحقموجود جهت بهره برداریهای پژوهشی   آموزشیمیزان امکانات فیزیکی و نیروی انسانی و منابع منظور 

 می باشد که نقش آن در آموزش و تربیت نیرو های انسانی مد نظر است. در این بخش به موارد زیر توجه می شود:

 تربیت شدهتعداد افراد 

 تعداد افراد تربیت شده برجسته که در موقعیت های مهم علمی مشغول به کار هستند

 تعداد مراکز تحقیقاتی، شرکت های دانش بنیان و... که از مرکز تحقیقاتی مورد نظر اسپیناف شده اند.

 مستندات مورد نیاز:

 مرکز تحقیقات به  هیئت داوران خاصارائه  اسناد و مدارک  علمی و اجرایی دال بر اقدامات 

 بیو بانک 4 -1-2

انوری و های زیستی مختلفِ گیاهی، جها و نمونهبافت هایی هستند که به ذخیرهبانک در حقیقت بانکبیوبانک یا زیست

با  بیوبانک نوعی ذخیره سازی نمونه های بیولوژیکیشوند. ژنتیکی محسوب می و به نوعی گنجینه  پردازندانسوانی می

هدف اسوتفاده های پیوند و تحقیقات پزشوکی در زمان حال و آینده می باشود. این نمونه ها شامل نمونه های انسانی، 

گیاهی، حیوانی و میکروبی می باشوود. هر بیوبانک علاوه بر ذخیره نمونه ها باید دارای نظام ثبت بوده و مشووخصووات و 

من رعایت نکات اخلاقی در سیستم ثبت و نگهداری شود. همچنین نحوه دسترسی به هر یک از صاحبان نمونه ها نیز ض

در هر بیوبانک برنامه به اشوتراک گذاری نمونه ها با سوایر محققین باید به عنوان یک معیار کلیدی تدوین شووده باشد. 

 بیوبانک به عنوان کتابخانه ای از ارگانهای موجود زنده بخصوص انسان محسوب می گردد.

 

 

 بت بیماريهانظام ث  1-2-5
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ثبت بیماری عبارت است از جمع آوری مستمر و نظام مند اطلاعات کلیه افراد در یک جامعه مشخص که برای آنها یک 

رم راهنمای تکمیل فبیماری یا رویداد بهداشتی خاص تشخیص داده شده است. منظور نظام ثبتی است که براساس 

راه  WWW.HBI.ir موجود در سایت معاونت تحقیقات و فناوری به آدرس درخواست راه اندازی نظام ثبت بیماری ها

 اندازی شده و در حال فعالیت باشد.

 

 ساير موارد به پیشنهاد مرکز تحقیقات 1-2-1

 سایر مواردی است که از دیدگاه مرکز تحقیقات به عنوان زیرساخت پژوهش محسوب گردد .این شاخص شامل 

 

 بهره وری محور  1-1

 شاخصهای بهره وری بصورت نسبت ستانده به داده سیستم یا به عبارت دیگر خروجی ها به ورودی ها تعریف می شود.

 میزان بهره وری از لحاظ :

 بودجه  1-1-2

می باشد و باید مشخص شود که چند درصد  بودجه های دراختیار مرکز تحقیقات و هزینه نمودن اسوتفاده منظور نحوه 

از بودجه صورف هزینه های پرسنلی می شود و چقدر برای انجام طرح های تحقیقاتی تخصیص داده شده است. میزان 

رد. همچنین توجه به میزان جذب بودجه از سوایر دسوتگاهها و خصوصا گرنت های پژوهشی نیز مورد توجه قرار می گی

 هزینه صرف شده برای هر دستاورد، در تصمیم گیری داوران نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 مستندات مورد نیاز:

  مستندات مربوط به بودجه های در اختیار مرکز تحقیقات 

 مستندات مربوط به هزینه های مرکز تحقیقات 

 مستندات مربوط به جذب گرنت های خارجی 

 مستندات مربوط به جذب گرنت های داخلی از سایر دستگاه های دولتی 

 مستندات مربوط به جذب گرنت های داخلی از بخش خصوصی 

 میزان جذب بودجه و امکانات از خیرین 

 )سایر موارد )ذکر شود 

 نیروی انساني  1-1-1

http://www.hbi.ir/research/sabt-bimariha/khadamat/rahnama.pdf
http://www.hbi.ir/research/sabt-bimariha/khadamat/rahnama.pdf
http://www.hbi.ir/
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 می باشد . محققین مرکز تحقیقاتتعداد و تخصص با   تطابق فعالیتهامنظور میزان 

 مستندات مورد نیاز:

  برنامه اجرایی مرکز تحقیقات و بروندادهای آن 

 فهرست و مشخصات محققین مرکزتحقیقات 

 

 فضای فیزيكي ، تجهیزات و امكانات آزمايشگاهي  1-1-9

 د .مورد بهره برداری در مرکز تحقیقات می باش ی تجهیزات و امکانات آزمایشگاه فضا ،منظور نحوه استفاده از  

 

 حیطه محصولات تحقیق: -9

 :محور تولید و انتشار دانش  9-2

 

 تحقیقات  مقالات منتخب مرکز 9-2-2

 مقاله برتر را انتخاب و با درنظر گرفتن موارد ذیل جهت بررسی به هیئت داوران ارائه نماید . 5مرکز تحقیقات باید  

منتشر شده  PubMed( یا  ISI)   web of scienceمقالات در پنج سال اخیر  در مجلات ایندکس شده در  .1

 باشند .

 عنوان) موضوع مقاله ( در راستای اهداف و زمینه پژوهش مرکز تحقیقات باشد . .2

دون موارد خود ارجاعی : لازم است جهت امتیازدهی به تعداد ارجاعات ، تعداد کل ارجاعات و تعداد ارجاعات ب 1تبصوره 

 ( .خود ارجاعی قابل قبول است %21کل نویسندگان در مقالات منتخب مدنظر قرار گیرد )حداکثر تا 

مقالات منتخب با توجه به زمینه  تحقیقاتی مرکز تحقیقات و با توجه به رشته  IF:جهت بررسوی لازم اسوت   2تبصوره 

 موضوعی مد نظر قرار گیرد.

شوود در بررسوی مقالات منتخب به نوآوری ، انطباق موضوع با اولویتها و زمینه تحقیقاتی مرکز : توصویه می 3تبصوره 

مجله نیز دقت  IFتحقیقات  ، اثربخشوی بر آینده علمی موضووع ، استفاده از نتایج تحقیق ، تعداد ارجاعات به مقاله  و 

 شود . 

 

 مستندات مورد نیاز:
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 یکبه تفک مقاله برتر Full Text  5پرینت  •

  1 پرینت وضعیت ارجاعات هر مقاله براساس تبصره •

 

 Hot paper , Highly cited paper تعداد مقالات 9-2-1 

 استخراج و توسط واحد علم سنجی در اختیار داوران قرار می گیرد.   ESIبررسی این مقالات بر اساس اطلاعات پایگاه 

 فناوری  9-1     

 محصولات فناوری 9-1-2   

 بهداشتی، تولید محصول و  .... می باشد . -شامل ثبت پتنت خارجی، راه اندازی روش های نوین درمانیاین محور 

 مستندات مورد نیاز:-

 گواهی ثبت پتنت •

 مستندات مربوط به تولید محصول یا بومی سازی فناوری •

 

 حیطه اثرگذاری: -4

 محور اثرگذاری 4-2

تحقیقات در جامعه، گیرندگان خدمات سوولامت، ارایه دهندگان سوولامت، میزان تاثیر یا تغییر سووودمند فعالیتهای مرکز 

سویاستگزاران سلامت مبتنی بر مستندات مستدل مورد بررسی قرار می گیرد. در این بررسی وسعت و میزان تاثیرگزاری 

 نظر گرفته می شود. به بیان دیگر میزان استفاده از نتایج تحقیقات مورد بررسی قرار می گیرد. در

 مستندات مورد نیاز:

 مستندات مربوط به طرح تحقیقاتی منجر به اثرگذاری و استفاده از نتایج تحقیق در سطوح مختلف  •
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 فلوچارت فرايندهای مرتبط با مراکز تحقیقاتي -29پیوست 

 

 ادامه فرایند در صفحه بعد
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  مرکز تحقیقاتي موافقت اصوليبرای اخذ مستندات مورد نیاز 

  ارائه پیشنهاد تاسیس مرکز توسط رئیس دانشگاه / دانشکده موسسه 

 ارائه اساسنامه پیشنهادی مطابق با اساسنامه الگو 

  5معرفی حداقل ( نفر  3نفر عضو هیات علمیPhD  و )نفر کارشناسی ارشد 2یا دکترای تخصصی 

  داشتنh   ایندکس مطابق با آیین نامه مراکز تحقیقاتی 

  سال گذشته  3پایان نامه مطابق با آیین نامه مراکز تحقیقاتی در  3راهنمایی حداقل 

  طرح به عنوان  2طرح تحقیقاتی مطابق با آیین نامه مراکز تحقیقاتی به عنوان مجری و  4داشتن حداقل

 سال گذشته 3همکار در 

  ل گذشتهسا 5مقاله علمی مطابق با آیین نامه مراکز تحقیقاتی در  11چاپ حداقل 

  5مقاله مشترک با سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و مؤسسات داخل و خارج کشور در  3دارا بودن حداقل 

 سال گذشته 

 ارائه تعهد بالاترین مقام مسؤول دانشگاه برای تجهیزات و فضای مناسب 
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 ادامه فرایند در صفحه بعد
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 مرکز تحقیقاتيمستندات مورد نیاز برای تغییر نام 

  بیان علت و هدف تغییر نام مرکز 

 نام فعلی و نام جدید به فارسی و انگلیسی 

 ارسال مشخصات هیأت موسس مطابق با فرمت پاورپوینت تغییر نام مرکز 

 تصویر نامه درخواست رئیس دانشگاه/ سازمان/ برای تغییر نام مرکز تحقیقاتی 

  فقط بعد از اخذ موافقت قطعی امکان پذیر استشایان ذکر است تغییر نام مرکز تحقیقاتی 

 


