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  گفتاْرپيش
 

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

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

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

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

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

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

 ه از همه آنچه داریم باز کند.تواند فضا را برای استفاده بهینضوابط قانونی می عالمانه

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

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

در تدوین و بازنگری اند. گرد آورده شدهواحد  در یک مجموعهضوابط  گویی در اجرا، کلیهدر سیاستگذاری و پاسخ

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

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

  و در عین حال کاراترین شکل ممکن تهیه شوند.

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

 : شوندتبیین می

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

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

. (9فصل )اند نمودن زمینه برای این امر مهم تعریف شده مهیا جهتمختلفی پژوهشی و فناورانه  اعتبارهایکنند. می

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

 . (2فصل ) تعریف شده است

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

تنها به  نه "کاشتن برای آینده" این رو است کهپذیر نیست. از صحیح استعدادهای آنان امکانجز از طریق پرورش 

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

تحقیقات  کمیتههای مجموعه حمایت(، 4فصل های تحصیلی )پایان نامهت مالی از های انبساطی در حمایسیاست

 (6فصل ) تقدیر از بروندادهای علمی دانشجویاناز سفرهای علمی خارجی دانشجویان دکترا و  پشتیبانی، دانشجویی

  روند. به شمار می رویکردیق این از مصاد



6  

 

  ته باشد. ناپذیر در پی داشهای جبرانآسیبتواند میهای اخلاقی علمی بدون توجه به جنبه هایبه پیشرفتدستیابی

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

 تبیین شده است.  11فصل اه در پزشکی دانشگزیست

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

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

با توجه متعادل به کمیت و کیفیت بروندادها های مختلف به صورت متوازن و عملکرد اعضای هیات علمی در حیطه

ضای (. پژوهانه سالانه اع1فصل صدور کارنامه پژوهشی به آنان بازخورد داده شود )سنجیده شود و سالانه از طریق 

 یز این کارنامه در دوسال قبل است که البته با درنظر گرفتن یک حداقل برای همه اعضاهیات علمی تابعی از امتیا

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

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

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

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

وند ولی شکه به توسعه ظرفیت پژوهشی دانشگاه منجر می هاییفعالیتبه  اعضای هیات علمیدر ارزشیابی عملکرد 

ها که های ثبت بیماری(. از پروژه1فصل ای اختصاص یافته است )امتیاز ویژه ،شوندنمی ختمبه یک برونداد ملموس 

( 9 فصلشود )ای حمایت مینمایند، در فراخوان جداگانهگذاری مبتنی بر شواهد فراهم میزمینه را برای سیاست

فصل ود )شها حمایت ویژه میبرای توسعه زیرساخت اندی داشتهعملکرد قابل قبول کهاز مراکز تحقیقاتی همچنین، 

های پژوهشی دانشگاه با استفاده از منابع جذب شده از خارج دانشگاه باشد این موضوع توسعه ظرفیت جنانچه. (11

 خورد. یم کند که بازتاب آن در ارزشیابی اعضای هیات علمی و مراکز تحقیقاتی به چشماهمیت بیشتری پیدا می

 بنیان نقش به سزایی در توسعه دانشگاه و کشور محصولات دانشپژوهشی و تولید  خلق ارزش افزوده از فعالیتهای

 (9فصل و  5فصل ، 1فصل اند )های فناورانه به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفتهدارد. از این رو فعالیت

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

مربوط به  وابطدر ضتواند به کار یک پژوهشگر عمق و غنا ببخشد. های مکمل میارتباط با تخصصتخصصی و نیز 

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

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

اهتمام به توسعه . (9فصل ) شده است در نظر گرفتهالمللی و نیز دعوت از دانشمندان تراز اول خارجی علمی بین

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

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

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

شود با ارائه مندان توسعه دانشگاه دعوت میراحل قانونی اصلاح شوند. از این رو، از همه دغدغهپس از طی م ،آیدمی

  بازخوردهای خود به ارتقای مداوم این مجموعه کمک کنند. 
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 شيوه اْرزیابی عملکرد پژوهشی و فناوْرانه اعضای هيات علمی  -2 فصل
 

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

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

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

 های پژوهشی:الف( فعالیت

  مقاله مجله 

  مقاله همایش 

  کتاب 

  جوایز و افتخارات 

 های پژوهشی داوری فعالیت 

  دبیر علمی و اجرایی همایش 

 یافته طرح پژوهشی مصوب خاتمه 

  ظرفیت سازی پژوهشی در سطح دانشگاه 

  جذب اعتبار پژوهشی از خارج دانشگاه 

  دوره های آموزشی مرتبط با پژوهشتدریس در 

 

 های فناورانهب( فعالیت

  ثبت اختراع 

  یا مستقر در مرکز رشدسهام در شرکت دانش بنیان 

  فروش دانش فنی 

  فروش محصول 

  مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره 

  اشتغالزایی برای نیروهای تخصصی 

  اخذ مجوزهای قانونی برای تولید محصول 

 یافته وب خاتمهطرح محصول محور مص 

 های فناورانه داوری فعالیت 

  استفاده از محصول در بین جامعه علمی 

 ارتباط با صنعت 

 های مرتبط با فناوریتدریس در دوره 

 

خود را ثبت نمایند و مستندات مربوط به هر  عملکردتوانند با مراجعه به سامانه پژوهشیار، اعضای محترم هیات علمی می

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

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

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

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

 بود. 

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

 است و به 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 
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  پژوهانه -0 فصل

 

 شيوه تعيين سقف اعتباْر پژوهشی -0-2
وان سقف به عنهای پژوهشی اعضای محترم هیات علمی و سایر پژوهشگران دانشگاه، مبلغی ای حمایت مالی از فعالیتبر

هشی وبرای اعضای هیات علمی تابعی از عملکرد پژ سقفگردد. این تعیین میبه صورت سالانه اعتبار پژوهشی )پژوهانه( 

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

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

 شود: اعمال می

  × (1 +
𝐻

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

 

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

تیاز عملکرد دو ام میانگینشود و ها نهایی میکارشناسان، ثبت فعالیت پس از تائیدنمایند. میدر سامانه پژوهشیار ثبت 

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

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

های تگردد. این سقف صرفا برای فعالیهیات علمی در سال شمسی بعد متناسب با این امتیاز پژوهشی مشخص و اعلام می

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

  میلیون و یک  و پنجاه صدیک به ترتیب 1366حداقل و حداکثر سقف پژوهانه اعضای هیات علمی در سال

 باشد. میلیارد ریال می

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

مبلغ ها نآامتیاز پژوهشی بر اساس شود مگر آنکه در نظر گرفته میمیلیون ریال  و پنجاه ها دویستسالانه آن

 باشد که در این صورت همان ملاک خواهد بود. بیشتر  پژوهانه

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

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

 د. نباشپژوهشی قابل قبول میدر محاسبه امتیاز 

  سقف پژوهانه کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه با مدرک تحصیلی 1366برای سال ،PhD تخصص یا فوق ،

میلیون ریال و مدارک شصت ای کارشناسی ارشد و دکترای حرفهمیلیون ریال، دویست و پنجاه تخصص 

 میلیون ریال خواهد بود. سی تر تحصیلی پایین

 



12  

 

 ه استفاده از پژوهانه نحو -0-0
 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 طرحگیرد. طبق ضوابط دانشگاه از نظر علمی و اخلاقی مورد تصویب قرار اینکه طرح 

 است.  3 فصلپژوهشی تابع شرایط ذکر شده در 

 باشد. به عنوان مثال اگر طرحتاریخ دریافت کد تصویب علمی طرح می ،مبنای کسر هزینه از پژوهانه

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

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

 د. شواز پژوهانه آن سال کسر نمیاند تصویب شدهسالهای قبل اجرا که در 

 

 های تحصیلی نامهپایان -2-2-2

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

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

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

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

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

   .شوند داده پوششمربوطه  گروهبه  بوطمر یلیتکم لاتیتحص

 

 open acessدر مجلات زینه انتشار مقالات ه-2-2-3

قابل دستیابی از ، CiteScore بر اساس شاخص) Q1انتشار در مجلات  هتواند برای هزینپژوهانه می

تمام  دنو ده درصد برتر باشجزشاخص این برای مجلاتی که بر اساس  .تفاده شوداس( یابمنبعسامانه 

 21برای مجلاتی که بین ده تا بیست و پنج درصد برتر هستند تا سقف  شود.پرداخت میهزینه انتشار 

 قابل پرداخت است. میلیون ریال برای هر مقاله

و  باشد مسئول یا پژوهشگر متقاضی نویسندهعضو هیات علمی برای استفاده از این حمایت لازم است 

 به صورت صحیح ذکر شده باشد.انی دانشگاه آدرس سازم

 شود، بالاترین رتبه مجله ملاک خواهد بود. چنانچه مجله در چند دسته موضوعی طبقه بندی می
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ابع رسانی پزشکی و مناطلاعو با ارائه مستندات زیر به مدیریت مقاله  انتشارپس از درخواست هزینه 

  پذیرد:صورت می علمی

  همنتشر شد مقالهفایل 

 )مستندات دال بر پرداخت هزینه انتشار )مبلغ نهایی پس از درخواست تخفیف 

 

 حق عضویت در مجامع علمی -2-2-4

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

هزینه  هاد مرتبط باشد.فعالیت آن ن استفاده شود مشروط بر آنکه زمینه تحقیقاتی متقاضی با حوزه

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

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

  گواهی یا نامه عضویت 

 اسناد مربوط به پرداخت هزینه 

 شده در  نمایهالیت نهاد علمی پنج مقاله مرتبط با حوزه فعISI ،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 صورت مازاد بر پژوهانه دیگر به  منابعبود و برخی 

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

 (9 فصل)ای ابن سینا های بین رشتهاعتبار کلان پروژه 
  (9فصل ) مرحوم مریم میرزاخانی اعتبار پژوهشی 

  (9فصل )  دکتر حکمیاعتبار پژوهشی مرحوم 

  (9فصل )الملل توسعه روابط بینامیرکبیر ویژه اعتبار پژوهشی  

  (9فصل )رویش اعتبار فناوری 

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

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

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

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

اولین پاسخ به مجری در فاصله زمانی کمتر از شود تلاش میشوند. کمیته اخلاق دانشگاه ارجاع می اخلاقی به

 طرح اعلام گردد. سه ماه از زمان دریافت 

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

شوند، در صورتی که تاریخ دریافت کد علمی ه در فصل زمستان دریافت میهایی ک. در مورد طرحشودکسر می

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

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

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

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

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

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

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

روژه اند و پم تحقیقاتی و به ویژه مجری اصلی چه اهداف پژوهشی بلندمدتی ترسیم کردهمشخص گردد تی

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

گیری میمدر تصیک عامل کلیدی گیرد و صورت می هاپروپوزال در بخش پایانی "فرم لاین تحقیقاتی" تکمیل

 .ها جهت تصویب طرح و حمایت مالی استی ارزیابی طرحهاشورا

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

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

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

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

رد در مویب کننده طرح در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه است. همچنین، موضوع بر عهده شورای تصو

مچنین، ه. اشدحداقل یک مقاله ببرونداد باید مشتمل بر پژوهشی با بودجه بالاتر از ده میلیون ریال،  طرحهر 

ت نادرس ذکر صحیح آدرس سازمانی دانشگاه در بروندادهای پژوهشی الزامی است و مواردی که آدرس به صورت

بروندادهای ذکر شده، حداقل انتظار از مجریان محترم و با در  .مورد پذیرش نخواهد بودیا ناقص قید شده باشد 

های پژوهشی است. بدیهی است اعضای محترم هیات علمی همه نظر گرفتن مشکلات احتمالی در اجرای طرح

 نابع را به کار خواهند بست. ها و استفاده بهینه از متلاش خود را برای هدایت صحیح پروژه
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بروندادهای پژوهشی باید مرتبط با حوزه طرح پژوهشی باشد اما لازم نیست به صورت مستقیم از  -تبصره

 های آن طرح منتج شده باشند. داده

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

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

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

مراحل پرداخت همچنین . شودها تعیین میشورای ارزیابی طرحاز چهارصد میلیون ریال، یک ناظر از طرف 

اشد. بها بر اساس جدول فازبندی پروژه و منوط به تائید گزارش پیشرفت طرح توسط ناظر میبودجه این طرح

امکان بازدید حضوری را  ،ها یا ناظرهمچنین مجری موظف است در صورت درخواست شورای ارزیابی طرح

 فراهم آورد. 

 صرفاً در شرایط ویژه صورتعلمی ظر هارصد میلیون ریال، تعیین ناچهای با بودجه مصوب کمتر از برای طرح 

درصد پس از  31پرداخت و درصد پیش 21پرداخت بودجه آنها به صورت فرض به صورت پیشخواهد گرفت. 

تواند متفاوت با درخواست مجری شرایط پرداخت می ارائه گزارش نهایی و بروندادها خواهد بود. در موارد خاص

 باشد. 

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

 ای طرح به ناظر پرداخت خواهد شد. گزارش نهایی و برونداده

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

چه گردد. چنان عیتجمها برای اجرای یک پروژه توانند درخواست کنند پژوهانه آند، میاجرای پروژه داشته باشن

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

یع نین تجمپذیر نخواهد بود. همچپژوهشگر متقاضی در اجرای پروژه چشمگیر نباشد، تجمیع پژوهانه امکان

( را که از سایت RGIتجمیع پژوهانه )فرم درخواست متقاضیان باید باشد. نفر مجاز نمی سهپژوهانه برای بیش از 

ا لازم به ذکر است تجمیع پژوهانه صرف. نمایندطرح تکمیل و ارائه  همزمان با ارائهمعاونت قابل دستیابی است 

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

 برسند. 

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

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

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

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

 د. نماید ایجاد نمیهای جدینامهاین ضابطه محدودیتی برای تصویب و حمایت از پایانشود. قبلی نیز می
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 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

 نامه اجرای ایندر موافقتطرح باشند.  مجری دوم نیکی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفها

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

ات گردد. برای هر عضو هیبرداری از بروندادهای طرح تعیین میشیوه بهرهرسد، شرایط مالکیت معنوی و نیز می

 .بیشتر باشد صد میلیون ریالتواند از و در حال اجرا نمیهای مصوب رج دانشگاه، مجموع بودجه طرحعلمی خا

 شود، تعداد وها از اعتبارات خارج دانشگاه تامین میبودجه آنهای زیرساختی که های تحقیقاتی یا پروژهطرح 

ر اساس بتعیین بروندادها نیز طرح و نظارت بر 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 طرحین اگر همچن گردد.بودجه طرح کسر می

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

 د. نگیر

  ای جاری هتورالعملتوانند طرح تحقیقاتی خود را طبق دسمحترم هیات علمی بازنشسته این دانشگاه میاعضای

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

 بروندادهای مورد انتظار قابل پرداخت خواهد بود. 

 ( به هنگام ارسال پروپوزال، ارائه فرم ترجمان دانشKTEبه منظور تحلیل ذینفعان، دستاوردهای احتم ) الی پروژه

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

ای انتقال ههای پروژه با ادبیاتی متناسب با ذینفعان نوشته شوند و روشفرم ترجمان دانش تکمیل گردد و پیام

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

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

 دستیابی است

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

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

 پذیر باشد. تمام یا بیشتر بودجه طرح در یک قسمت با توجه به ماهیت طرح توجیه

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

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

لزحمه اعناوین کلی مانند مدیریت پروژه قابل پذیرش نیست. همچنین، برای مرور متون و نگارش پروپوزال، حق

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

 خواهد بود.  1

https://research.mui.ac.ir/mims
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 الزحمه تحقیقاتی تعرفه حق -1جدول  

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

 231111 دکترای تخصصی با مرتبه استادی

 211111 ریدکترای تخصصی با مرتبه دانشیا

 155111 دکترای تخصصی با مرتبه استادیاری

 155111 دکترای تخصصی غیر هیات علمی

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

111111 

ای، دانشجوی کارشناس، دانشجوی دکترای حرفه
 کارشناسی ارشد

81111 

 55111 تر و پایین دانشجوی کارشناسی، فوق دیپلم

 

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

 شود: خدمت بر اساس رابطه زیر محاسبه می

 ریال 111 × تعداد متغیر × حجم نمونه

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

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

گردد. در موارد خاص مانند اعضای هیات علمی صورت پذیرد و از این رو حق الزحمه پرسنلی لحاظ نمی

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

الزحمه پرسنلی به همکاران طرح بلامانع است. همچنین، در مواردی که اجرای طرح مستلزم حضور متخصصینی 

وضوع مپذیر است. تشخیص مصادیق این الزحمه به این افراد امکانبجز اساتید راهنما و مشاور است پرداخت حق

 بر عهده شورای تصویب کننده طرح است. 

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

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

ی تحصیلی چنانچه استاد راهنما یا مشاور دارای تخصص در رشته هانامهقابل پرداخت است. در خصوص پایان

 آمار یا اپیدمیولوژی باشند این بودجه قابل پرداخت نیست. 

  111/211با ذکر نوع هدیه تا سقف  افراد در طرح های تحقیقاتی مداخله ایدر خواست پرداخت هزینه مشارکت 

 مورد تایید قرار خواهد گرفت مشروط بر آنکه مداخلهیال و مجموعاً حداکثر تا ده میلیون رریال برای هر نفر 
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طمیع ت نباید به منظوردادن هدیه  . همچنیناقدام تشخیصی و درمانی بر آزمودنی انسانی نباشدیک  مشتمل بر

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

  قابل  ریال 111/51 فرد حداکثربرای هر  ،باشداز افراد شرکت کننده در طرح پذیرایی در مواردی که نیاز به

 باشد. پرداخت می

  بین شهری با استفاده از  سفرهایدر طرح های تحقیقاتی در  های انسانیآزمودنیپرداخت هزینه ایاب و ذهاب

قلیه داخل شهری هزینه وسیله ن سفرهایر مورد تایید قرار خواهد گرفت. دیا قطار(  اتوبوس)وسیله نقلیه عمومی 

 عمومی یا آژانس قابل پرداخت است.

 باشد.    پذیر نمیها امکاننامهپرداخت هزینه ویرایش مقالات در قالب بودجه طرح های تحقیقاتی و پایان 

 ه ذکر یست. لازم بها قابل لحاظ ننامههای طرح تحقیقاتی و پایانهزینه انتشار مقاله در مجلات در برآورد هزینه

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

 وب سایت مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات های تحقیقاتی در طرحاجرایی مرتبط با  هایفرایند هایفلوچارت

 قابل دستیابی است. 
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 هانامهپایان -4فصل 
 

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

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

 باشد.می 2جدول به شرح  مقاطع

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

 (ریال نامه )میلیونسقف بودجه پایان مقطع و رشته تحصیلی

 51 ای داروسازیدکترای حرفه

 21 ای پزشکی و دندانپزشکیدکترای حرفه

 45 دکترای تخصصی بالینی دندانپزشکی

 45 دکترای تخصصی بالینی پزشکی

     51 بالینی فوق تخصص
 

تائید طرح  ، پس از بررسی وها به حمایتی بیش از سقف تعیین شده نیاز داشته باشندنامهدر مواردی که این پایان

ال معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارسبه  بیشتر در گروه آموزشی و شورای دانشکده، پروپوزال برای بررسی 

 گردد. از پژوهانه استاد راهنما کسر میبودجه طرح ، تصویب در صورتو  گرددمی

 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 دانشکدهکترای حرفهنامه دپایان

 گردد.میمنعقد  در سطح دانشکده

 های دکترای تخصصی بالینی و فوق تخصص یک مقاله در مجلات اسکاپوس نامهبرونداد مورد انتظار از پایان

 شود.ها نیز پذیرفته میت با سایر نمایهای یک مقاله علمی در مجلااست. برای دکترای حرفه

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

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

در معاونت تحقیقات و فناوری  هانامهفرایند بررسی این پایانگردد. منعقد می اردادبا مجری )استاد راهنما( قر

  .های تحقیقاتی استدانشگاه همانند سایر طرح

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

و اختتام طرح پس از ارائه گزارش نهایی )پایان نامه( و بروندادها  باشدمی 3فصل  ، طبق ضوابط ذکر شده دراست
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التحصیلی دانشجو، تابع ضوابط آموزشی دانشگاه خواهد بود شود. بدیهی است شرط مقاله برای فارغانجام می

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

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

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

 . باشدمی 3فصل شرایط ذکر شده در 

 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  هشتادکمتر از صد و  PhDیلیون ریال و صت مشناسی ارشد با بودجه کمتر از های کارشنامهپایان

درصد  21ها، نامهشود. در مورد سایر پایانبه 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 حرفههنامبودجه پایانکل-

 گردد. 

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

 .نمایداعمال نمی محدودیتیاز این نظر تحقیقات و فناوری دانشگاه 

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

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

 ید محصول محور بودنباشد )گزینه محصول محور بودن در پروپوزال انتخاب شده باشد(. تشخیص و تای

 لات تکمیلی دانشکده در هنگام تصویب پروپوزال می باشد.  عهده شورای تحصیپایان نامه بر 

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

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

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

 دانشکده جهت طرح در کمیته به مدیریت تحصیلات تکمیلی ارسال گردد. 
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  مدیریت توسعه فناوْری-5فصل 

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

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

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

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

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

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

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

 .است ضروری 2پیوست  2شده در جدول 

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

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

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

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

 را حفظ نماید.

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

 

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

 ارائه شود.

 طرح های اْرتباط دانشگاه با صنعت -5-0
ر قالب قرارداد های ارتباط با صنعت و از مجاری دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت فی ما بین عضو برای طرح هایی که د

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

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

 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 22/12/63ارتباط دانشگاه با صنعت مورخ  ییدستورالعمل اجرا
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شگاه سلامت دان یفن آور ریواحد و موافقت مد سیرئ ایمرکز و  ایدانشکده  یمعاون پژوهش شنهادیصنعت با پ

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

 خواهد شد.  

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

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

 طرح پرداخت خواهد شد. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .شودو فناوری دانشگاه انجام می

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

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

که در رابطه با  یینامه ها انیدرصد پا شیافزا  ،یصنعت یقراردادها قالب در صنعت و دانشگاه یهایهمکار

 یعلم اتیه یاعضا نایدانشگاه یصنعت تجربه شیافزا  زین وشوند  یم فیکشور تعر یصنعت یازهاین

در صنعت  همانیروز در ماه با موافقت دانشکده مربوطه به صورت عضو م 2توانند به صورت  یدانشگاه م

 باشد یموجود م 3 وستیپدر صنعت در  همانیم یعلم اتیه عضو نامه نییحضور داشته باشند.  آ

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

 دجایا جهت در کارگروه یاعضا یشیاند هم و ارائه سلامت، مرتبط یها حوزه در دانشکده و صنعت تجارب

 یتصنع مشترک یها پروژه یاجرا یبرا لازم یها یهماهنگ انجام دانشکده، و صنعت تعامل سطح یارتقا و

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

 نییآ صنعت یسو از دانشگاه ازین مورد یآموزش دوره و ،ینشست علم یمانند برگزار یصنعت در موارد

 به لیدلا ارائه با مربوطه یآموزش گروه ندیفرا نیا در. است شده نییتب دانشگاه در صنعت یکرس نامه

ه ربوطم جلسات و ها برنامه در صنعت خبره کارشناسان حضور یبرا را لازم نهیزم دانشگده، یفناور کارگروه

 .استابل دستیابی ق 4 وستیپ درکرسی صنعت در دانشگاه نامه  نییآ در گروه آموزشی مهیا می سازد.
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 مركز نوآوْری سلامت-5-9

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

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

 خارج متخصص راداف همراه به دانشجویان علمی دانشگاه و هیأت اعضای از متشکل های در این مرکز مجموعه

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

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

 گسترش و رشد کاری، امکان تیم در فعالیت با مرتبط یپژوهش و علمی سابقه فناور، وجود واحد محوری ایده

 مناسب و برنامه اجرایی برنامه و اهداف استراتژی، فعالیت، با دارا بودن مزیت رقابتی محصول / خدمت، داشتن

 بازارمی باشد.  بر متکی اقتصادی

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

که شامل دو داور تخصصی و یک داور کسب و   دوران هیات به تخصصی ارزیابی برای این طرح 

و   شده ارائه های فرم و مستندات براساس را ارزیابی خود داوران هیات . شود می کار است ارجاع

 دهد. می انجام حضوری در شورای مرکز نوآوری مصاحبه

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

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

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

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

 یا و فناوری فروش را از دانشگاه سهم ،دانشگاه یفناور یشورا توسط شده تعیین میزان به است

 . بپردازد آن سازی تجاری

 ت اختراع ایده محوری با استفاده از خدمات مشاوره ای دفتر مالکیت واحد فناور می تواند جهت ثب

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

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

 ری سازی را با حمایت مرکز رشد طی کنند.درآمده و ادامه مسیر تجا

لازم به ذکراست اعضای هیات علمی دانشگاه می توانند از دستاورد طرح های های مرکز نوآوری سلامت شامل 

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

سایت در وبمرکز فرایندهای این فلوچارت آمده است. همچنین،  5پیوست نامه مرکز نوآوری سلامت در آئین

  قابل دستیابی است.  /https://tech.mui.ac.irبه نشانی  مدیریت فناوری

 مركز ْرشد و پاْرک علم و فناوْری سلامت-5-4

فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که شامل دو مرکز رشد علوم و فناوری  مجموعه مراکز توسعه

این مرکز با دارا بودن بیش  آغاز به کار کرد.  1388های دارویی و مواد و تجهیزات پزشکی می باشد، در سال 

https://tech.mui.ac.ir/
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تى از ایجاد و توسعه با ارایه خدمات حمایمتر مربع زیر بنا و وجود آزمایشگاه ها و کارگاه های عمومی  4111از 

حرفه هاى جدید توسط کارآفرینان در قالب واحدهاى نوپاى فعال صاحب ایده در حوزه فناوریهاى پیشرفته و 

اهداف اقتصادى مبتنى بر دانش و فناورى پشتیبانى مى کند تا براى حضور مؤثر و مستقل در صحنه توسعه 

حمایت های اشاره شده شامل تسهیلات مالی،  .ده گردنداقتصادى و فناورانه در سطوح ملى و فراملى کشور آما

خدمات مشاوره ای در حوزه کسب و کار و مالکیت فکری، زیرساخت های عمومی استقرار، امکان استفاده 

ازفضاها و امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی و نیز امکان استفاده از تفاهم نامه های موجود در راستای ارائه 

 اف اقتصادی می باشد.خدمات و پیشبرد اهد

متقاضیان استقرار در مراکز رشد دانشگاه می بایست ایده محوری، تیم کاری طرح، امکانسنجی طرح به لحاظ 

تخصصی و بررسی های مربوط به ارزش اقتصادی را مطابق با فرم های موجود در سایت معاونت تحقیقات  -فنی

د. این کمیته با بررسی طرح توسط  حداقل دو داور و فناوری به کمیته جذب و پذیرش فناوران ارائه دهن

تخصصی، یک داور کسب و کار و دو داور عمومی اقدام به برگذار ی جلسه مصاحبه با متقاضیان نموده و در 

 صورت کسب امتیاز لازم پذیرش واحد فناور را به شورای پژوهشی دانشگاه اعلام می نماید.

به نشانی  سایت مدیریت فناوریدر وبیته پذیرش متقاضیان استقرار فلوچارت عملیاتی ارائه درخواست به کم

https://tech.mui.ac.ir/  .قابل دستیابی است  

کز رشد ا، مر1362دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در آبانماه اندازی و شروع به کار پارک علم و فناوری بعد از راه

 ریفناو توسعه کلی هدف با دنیا سراسر در فناوری و علم . پارکهایهای زیرمجموعه پارک قرار گرفتجزو نهاد

 انشد تولید و دانشگاهی تحقیقات هاییافته انتقال باعث  و اندشده تشکیل محور دانش کارهای و کسب و

  بر مترتب های حمایت شوند.می ایمنطقه و ملی سطح در اقتصادی رشد تسریع عامل نهایت در شده، مضاعف

 زیر شرح به  آن از پس مرتبط مصوبات و توسعه چهارم برنامه 42 ماده مبنای بر سلامت فناوری و علم پارک بر

 :باشد:می

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

 آزاد مناطق در اشتغال

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

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

 .شد خواهد انجام آزاد مناطق مقررات اساس بر و خارجی

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

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

 .بود خواهند برخوردار 1322 مصوب

https://tech.mui.ac.ir/
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 عافم کشور معمول عوارض هرگونه پرداخت از نمایند، می فعالیت پارکها در که فناوری واحدهای کلیه 

 ندباش می

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

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

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

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

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

ت قرار خواهند داش در پذیرش متقاضیان به استقرار در مراکز رشد، اعضای هیات علمی و دانشگاهیان در اولویت

و کلیه دستاورد های حاصل از این فعالیت ها در کارنامه پژوهشی اعضای هیات علمی مطابق با مندرج در 

 دارای امتیاز خواهد بود. 1پیوست 

 

 ثبت اختراع و مالکيت فکری-5-5

 انسان اریبتکا و فکری هایفعالیت از وریبهره حق آن صاحبان به که شودمی گفته حقوقی به فکری مالکیت

 لائمع اختراع، نیست. حق مادی معین شیء آن موضوع ولی دارد ستد و داد قابلیت و اقتصادی ارزش و دهدمی را

هدف  . تاس فکری هایمالکیت انواع از صنعتی و تجارتی مالکیت به معروف تجاری اسرار و صنعتی و تجارتی

خرین حمایتی جهت افزایش دسترسی به آ ساختاری جاد از دفتر مالکیت فکری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ای

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

شناسایی فرصت های انتقال فناوری وارتقاء دانش و آگاهی در خصوص مزایای حقوق مالکیت صنعتی به طور 

 خاص می باشد. عام و حوزه اختراعات به طور 

 تسهیلات قابل ارائه توسط دفتر مالکیت فکری شامل جستجوی موضوعی، نقشه پتنت، حق  و خدمات

به کارگیری اختراع به صورت آزادانه، جستجوی کتاب شناختی پتنت، اعتبار سنجی پتنت، جستجوی 

 د.دانش فنی پیشین، نقض پتنت و تنظیم اسناد و مدارک ثبت اظهارنامه اختراع می باش

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

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

 .باشد می وب سایت مدیریت توسعه فناوری در

 یتمالک مرکز سامانه در ادعا ثبت نیاز مورد مستندات تنظیم یچگونگ آموزش و تسهیل منظور به 

 توانند می دانشگاه محققین ،.....و فنی دانش فروش سازی، تجاری های مشاوره اخذ/ کشور معنوی

 کمیلت( اختراع ثبت و فکری مالکیت) فناوری توسعه مدیریت سایت وب در را مشاوره درخواست فرم

 .نمایند ارسال technology@mui.ac.ir ایمیل به و
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  اعضای هیات علمی دانشگاه می توانند از اختراعات ثبت شده در کسب امتیاز کارنامه، اختتام طرح

های پژوهشی،  محصول محور و مرکز نوآوری و نیز با کسب تاییدیه علمی اختراع، در ارتقا مرتبه 

وسعه وب سایت مدیریت ت درعلمی  استفاده نمایند. فلوچارت فرایندی مراحل ثبت اختراع و اخذ تاییدیه

 آورده شده است. /https://tech.mui.ac.irبه نشانی  فناوری
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  ویژه و فناوْرانه پژوهشی هایاعتباْر -6فصل 

 ای ابن سيناهای بين ْرشتهاعتباْر پژوهشی كلان پروژه -6-2

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

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

 باشد.   می 9 وستیپدر نامه مندرج این اعتبار بر اساس آیین رائهضوابط اگردد. پژوهشی اعطا می

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

، ده 1366سقف این اعتبار برای سال  توانند از پژوهانه خود در سقف تعیین شده نیز استفاده نمایند.طرح می

 میلیارد ریال است. 

 س یک بار در سال و بر اسا فراخوانشود. این ، در فراخوان ابن سینا حداکثر پنج پروژه تصویب می1366ر سال د

 گردد. برگزار می 4جدول 

 تقویم برگزاری فراخوان اعتبار ابن سینا -4جدول 

 زمان فرایند 
  اردیبهشت  اعلام فراخوان

 تیر 31 هاپیش پروپوزالمهلت ارسال 

 مرداد  اهها و غربالگری اولیه توسط شورای ارزیابی طرحپروپوزالبررسی پیش 

 مهر 31 هاپروپوزال مهلت ارسال

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

 بهمن 31 های اصلاح شده مهلت ارسال پروپوزال

 اسفند ارزیابی و انتخاب نهایی توسط شورای عالی

 1411فروردین  در کمیته اخلاق  ارزیابی

 

 ميرزاخانیپژوهشی مرحوم مریم اعتباْر  -6-0

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

  باشد. می 2 وستیپ اهداف این اعتبار و شرایط برگزاری فراخوان بر اساس آیین نامه موجود در

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

، 1366سقف این اعتبار برای سال  توانند از پژوهانه خود در سقف تعیین شده نیز استفاده نمایند.دهنده طرح می

 دو میلیارد ریال است.

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

  است.  5شرح جدول به  1366
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 تقویم برگزاری فراخوان اعتبار میرزاخانی -5جدول   

 زمان فرایند 
 68اسفند  اعلام فراخوان

 اردیبهشت 31 هامهلت ارسال پیش پروپوزال

 خرداد اهها و غربالگری اولیه توسط شورای ارزیابی طرحررسی پیش پروپوزالب

 شهریور  31 هامهلت ارسال پروپوزال

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

 آذر  ارزیابی در کمیته اخلاق

 

 اعتباْر پژوهشی مرحوم دكتر حکمی  -6-9
 صرفا  ،تنامگذاری شده اس "دکتر مرتضی حکمی"تبار که به افتخار بنیانگذار دانشکده پزشکی اصفهاناین اع

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

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

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

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

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

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

، دو میلیارد 1366سقف این اعتبار برای سال  توانند از پژوهانه خود در سقف تعیین شده نیز استفاده نمایند.می

 یال است. ر

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

 است.   9به شرح جدول  1366سال 

  دکتر حکمیتقویم برگزاری فراخوان اعتبار  -9جدول 

 زمان فرایند 
 خرداد اعلام فراخوان

 شهریور 31 هامهلت ارسال پیش پروپوزال

 مهر اهها و غربالگری اولیه توسط شورای ارزیابی طرحبررسی پیش پروپوزال

  آذر 31 هامهلت ارسال پروپوزال

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

 اسفند ارزیابی در کمیته اخلاق
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 ها اعتباْر ویژه ثبت بيماْری -6-4
ای ههای معاونت تحقیقات و فناوری است و با توجه به ضرورت قابل اعتماد بودن دادهها از اولویتبت بیماریهای ثبرنامه

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

ی بسیار ارزشمندی برای اجرای تحقیقات کاربردی قلمداد هاتوانند زیرساختگیرند و به نحو صحیحی استمرار یابند می

 گردند. 

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

ند و با یاین اعتبار مازاد بر پژوهانه و در سقف یک میلیارد ریال در طی سه سال بر اساس گزارش پیشرفت فرا

 گردد. تائید ناظر به تیم ثبت پرداخت می

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

o  ضرورت ثبت بیماری یا پیامد مورد نظر 

o ثبت راهبردی کمیتههای مختلف در حضور متخصصین توانمند از گرایش 

o  فرایندطراحی مناسب 

o  هاکنترل کیفی دادهارایه راهکارهای عملیاتی برای 

o رعایت اصول و مبانی اخلاق در تمامی مراحل نظام ثبت 

o تخمین صحیح و توجیه منابع مالی مورد نیاز 

o اندازی یا توسعه ثبت های لازم برای راهدسترسی به زیرساخت 

 

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

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

 قابل دستیابی است.  سایت معاونت تحقیقات و فناوری

  و  یماندر یبهداشت مختلف یهابخش درقابل استخراج  ای موجود یهادادهبر  دانشگاه تیبه آنکه مالک توجهبا

باید صرفاً پس از ارائه طرح به معاونت تحقیقات ثبت های پروژه یتوجه به ضوابط اخلاق در پژوهش، اجرابا  زین

 و فناوری و دریافت کد علمی و اخلاقی صورت پذیرد. 

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

  قبلی و تائید کتبی معاونت تحقیقات و فناوری صورت پذیرد. با اطلاع 
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 المللتوسعه ْروابط بيناميركبير ویژه اعتباْر پژوهشی  -6-5

ه صورت مازاد و بالمللی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان های علمی بینبه منظور توسعه همکاریاعتبار امیرکبیر 

زی المللی ساشورای بینرخواست برای این اعتبار باید به شود. دبر پژوهانه به اعضای هیات علمی اعطا می

 ارائه گردد.  پژوهش

 :تعریف شده استهای زیر در چارچوباین اعتبار 

  )یمشترکی با یک همکار خارجدر صورتی که یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه طرح پژوهشی الف 

مورد تصویب و  معتبرنهاد علمی یک  یامتبوع همکار خارجی دانشگاه  داشته باشد و این طرح از سوی

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

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

پس از تصویب در شورای ر در قالب حمایت از طرح پژوهشی این اعتباشود. ریال از این پروژه حمایت می

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

 یمال تیحما هیو توج یمعنو تیمالک طیدر پروژه، شرا نیاز طرف کیمشارکت هر  دیبا یدرخواست متقاض

ع مرج. دیرا ارسال نما بیتصو یمستندات طرح از جمله پروپوزال و گواه هیکل و دیرا ارائه نما ازیمورد ن

معاونت تحقیقات و  ی سازی پژوهشالمللتصمیم گیری در مورد شرایط اعطای این اعتبار شورای بین

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

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

 گردد.

  تواند برای دعوت از دانشمندان شاخص خارج کشور برای برگزاری میامیرکبیر همچنین ب( اعتبار

 : شرایط این حمایت به شرح زیر استشود.  اعطارویدادهای علمی مشترک در داخل دانشگاه 

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

دانشمند مدعو برقرار کرده باشد و مستندات نشان دهنده این همکاری مانند مقاله 

 مشترک، طرح پژوهشی مصوب مشترک و ... را ارائه نماید. 

  سوابق تحقیقاتی دارای ودانشمند مدععضو هیات علمی میزبان باید در حوزه تخصصی 

 ای باشد و با لاین تحقیقاتی وی مرتبط باشد.  پیوسته

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

 آن حوزه تخصصی انجام داده باشد. 

صورت ش ژوهالمللی سازی پشورای بینشورای حمایت توسط  تشخیص موارد فوق و نیز تعیین سقف

ات عضو هیبرگزاری رویداد بر عهده  مدیریت امور میزبانی و شایان ذکر است کههمچنین، پذیرد. می

مچنین، ه این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت. است و معاونت تحقیقات و فناوری درعلمی متقاضی 
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 از سفرهای علمی شود و حمایتاین اعتبار برای تسهیل حضور دانشمندان خارجی در دانشگاه اعطا می

 باشد. می 8فصل ذکر شده در اعضای هیات علمی به خارج کشور تابع شرایط 

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

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

  باشد. می 6پیوست اعتبار و شرایط برگزاری فراخوان بر اساس آیین نامه موجود در 

  شدخواهد  اعلامفراخوان یک  66میلیارد ریال بوده و در سال  5مبلغ این اعتبار تا سقف. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 (business Plan) برگزار خواهد شد. ت تحقیقات و فناوریعاوناز طرف حوزه م 

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

  است.  9به شرح جدول  1366

 تقویم برگزاری فراخوان اعتبار رویش -9جدول                      

 زمان فرایند 
 اهخرداد م اعلام فراخوان 

 تیر 31 هامهلت ارسال پیش پروپوزال

 مرداد ماه ها و غربالگری اولیه بررسی پیش پروپوزال

 مهرماه 31 کامل مهلت ارسال پروپوزال

 آبانماه داوری  پروپوزال نهایی

 آذر ماه ارزیابی و انتخاب نهایی 
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   پژوهشگرجذب  -7فصل  
 

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

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

 پذیر است. های زیر امکاندانشگاه در قالب

 تعهدات()فراخوان پیمانی یا مشمول  هیات علمی پژوهشی 

 1پژوهشگر پسادکترا  

 2دستیار پژوهش  

 یپژوهش یدکتراو  پژوهشگر پزشک یهادوره رانیفراگ 

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

تحصیلی  مدرکیست و منجر به دریافت پسادکترا یک دوره تحصیلی نشوند. وارد یک پروژه پژوهشی میپذیرش دهنده 

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

گردد. نمایند اطلاق میکه در چارچوبی خارج از عضویت هیات علمی فعالیت می PhDهمه پژوهشگران دارای مدرک 

تواند در قالب انجام تعهدات نیروی انسانی یا از طریق حمایت نهادهای خارج دانشگاه )مانند شگران میپذیرش این پژوه

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

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

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

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

 پژوهشگر پسادكترا دْر قالب انجام تعهدات یا یپژوهش یعلم اتيه عضو رشیپذ -7-2
گردد و در صورت تائید، نیازهای نیروی انسانی های مورد نیاز استعلام میای، تخصصتحقیقاتی به صورت دورهاز مراکز 

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

اوطلب در مرکز تحقیقات مربوطه و انجام مصاحبه در معاونت بررسی و امتیازدهی به سوابق علمی اخیر ایشان، ارزیابی د

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

پسادکترای مشمول تعهدات پذیرفته مستندات علمی و مصاحبه به صورت عضو هیات علمی پژوهشی یا پژوهشگر 

 قابل دستیابی است.  11پیوست در نامه اجرایی این فرایند شوند. شیوهیم

                                                           
1 Postdoctoral Researcher 
2 Research Assistant 
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 از محل منابع پژوهشی خاْرج یا داخل دانشگاهیپذیرش پژوهشگر پسادكترا  -7-0
اجد شرایط و هیات علمیمحدود به مشمولین تعهدات نیروی انسانی نیست و اعضای پژوهشگران پسادکترا  یریکارگ به

التحصیلان دارای مدرک دکترای تخصصی در قالب از توانمندی فارغ 11پیوست توانند بر اساس آیین نامه مندرج در می

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

  مرتبه دانشیاری باشد.حداقل در 

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

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

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

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

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

 ترا متناسب باشد. سطح علمی این پروژه باید با دوره پسادک

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

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

ا را داشته باشد. مرجع تشخیص این موارد شورای پژوهشی دانشگاه الزحمه پژوهشی به پژوهشگر پسادکترحق

 است. 

 

تواند از منابع مخالفی از دهنده است و میپرداخت حق الزحمه پژوهشگر پسادکترا بر عهده عضو هیات علمی پذیرش 

 جمله موارد زیر تامین شود: 

 حداکثر ده درخواست 1366در سال ، از پژوهشگران حمایت  و صندوق  بین دانشگاه منعقد شدهنامه الف( بر اساس تفاهم

به کارگیری پژوهشگر پسادکترا به صورت مشترک توسط دانشگاه )یک سوم( و صندوق )دو سوم( مورد حمایت قرار 

 ت. سایت مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات قابل دستیابی اسدر وب "پسادکترا"بخش این فرایند در جزئیات  گیرند.می

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

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

 تحقیقات قابل دستیابی است. 

شگاه که بتوانند از حمایت بنیاد ملی نخبگان برای جذب پسادکترا استفاده نمایند، صد میلیون به اعضای هیات علمی دان

های امهننامه طرح تحقیقاتی یا متمم تفاهمدر قالب تفاهماین پژوهانه شود. اعطا می پژوهانه مازاد ،ریال به صورت تشویقی

قیقاتی های تحار طبق شرایط ذکر شده برای برونداد طرحشود و برونداد مورد انتظقبلی به عضو هیات علمی پرداخت می

 باشد. می (2یوست پ)

 



34  

 

 پذیرش دستياْر پژوهش -7-9
 الزحمه پژوهشگر دستیار پژوهش بر عهده عضو هیات علمی پذیرش دهنده است. با این حال، به تامین حق

اعتبار پژوهشی از طرف معاونت تحقیقات و  31حداکثر  1366در سال این دوره، منظور توسعه و حمایت از 

لزحمه دستیار ابرای تامین یا تکمیل حق ریال ومیلیون  سیصدگردد. مبلغ هر اعتبار فناوری دانشگاه اعطا می

ر ار پژوهش صرف شود و سایالزحمه دستیتواند برای حقباشد. این اعتبار صرفا میپژوهش در یک سال می

 شوند.  نیتام گریاز منابع د دیطرح با یاجرا یهانههزی

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

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

 باشد. می (3)فصل های تحقیقاتی طرح

  )ا در داخل یدرخواست این اعتبار باید برای اجرای یک طرح تحقیقاتی مصوب )دارای کد تصویب علمی

 خارج دانشگاه باشد. 

 کارگروهیها توسط درخواستشود اعطای این حمایت در قالب فراخوانی است که یکبار در سال اعلام می 

هایی توسط گیری نشود و تصمیمبندی میشورای پژوهشی دانشگاه بررسی و اولویت به نمایندگی از هنفر 5

 شورا انجام خواهد شد. این 

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

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

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

همچون عناوین مقالات منتشر شده قبلی در قالب فرم لاین تحقیقاتی های علمی توانمندیطرح با 

  (گرددمیارائه و نفشه پژوهشی 

o های همچون نوآوری، ضرورت و تاثیرگذاریاساس شاخص کیفیت طرح تحقیقاتی بر 

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

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

o لی دسترسی تکمیهای پایه که به دانشجویان تحصیلات اعضای هیات علمی بالینی نسبت به گروه

 دارند دارای اولویت هستند. 

 گونه رابطه استخدامی با دستیاران پژوهش ندارد و تعهد یا مسئولیتی برای استخدام در آینده دانشگاه هیچ

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

  ماید. ضوابط قانونی را رعایت نلیه ک
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 ی االتحصيلان دوْره دكترای حرفهپذیرش دستياْر پژوهش دْر قالب طرح نيروی انسانی فاْرغ -7-4
 ادیو بن یجمهور استیر یفناور و یبر اساس توافق به عمل آمده با معاونت علم متبوعوزارت  یو فناور قاتیمعاونت تحق

ا با عنوان رای پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی ی حرفهمقاطع دکترا لانیالتحصاز فارغ یتعداد انهینخبگان سال یمل

ود را به خ راپزشکانیتا خدمات مربوط به قانون خدمت پزشکان و پ دینمامیجذب  یقاتیدر مراکز تحق «پژوهش اریدست»

  کنند. یمراکز سپر نیعنوان محقق در ا

د واج لانیالتحصفارغبرنامه ثبت شده اند و  مراکز تحقیقاتی این دانشگاه قبلا در صورت درخواست رئیس مرکز در این

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

 سایت مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات ذکر شده است. وب

 

 ژوهشی دكترای پ وپزشک پژوهشگر  هایپذیرش فراگيران دوْره -7-5
معاونت واگذار  آنآمده با معاونت محترم آموزشی، کلیه امور مروبط به این دو دوره به  اساس توافقات قبلی به عملبر 

 شتر از طریق مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه قابل دسترسی است. شده است. اطلاعات بی
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 سفرهای علمی -8فصل 
 

آشنایی با به منظور ر است. پایداعلمی توسعه  ناپذیر برایرورتی اجتنابض المللی بین علمی هایهمکاری گسترش

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

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

o ماه تا یک سال سههای دورههای مطالعاتی: فرصت  

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

 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 میلیون ریال  و پنجاه های مطالعاتی: سیصدفرصت 

o میلیون ریالو پنجاه گری: دویست های مشاهدهدوره 

o میلیون ریال  دویست وتاه:سفرهای ک 

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

آخرین امتیاز کارنامه عضو هیات علمی )نسبت  دهکاست. به این صورت که  1 پیوستر شرایط مذکور د

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

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

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

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

   شود. می

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

 گیرد.  های انجام شده حمایت صورت میه باشد، حداکثر در سقف هزینههزینه تعیین شد

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

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

، انشگاهدمعاونت آموزشی  توسط بایستمی ،دانشکده یا پژوهشکده پس از تائید مطالعاتی هایبرای فرصت

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

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

 باشد. می /https://intres.mui.ac.irآدرس به  پژوهش سازی

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

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

  باشد. یمقدور نم

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

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

رک، مانند گرنت مشت یقابل توجه یلمللا نیب تیکه فعال یعلم اتیه یبه اعضا( 24/12/68دانشگاه مورخ 

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

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

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

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

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

موجود  ایهدر قالب فرمآن را  نتایجگزارش مکتوبی از سفر و  و علاوه بر این شتراک بگذاردابه  یا دانشگاه

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

ررسی بمعاونت ارسال نماید.  اینهای اقامت، بیمه و ... ( را به همچنین مستندات هزینه )لاشه بلیت، هزینه

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

 پذیرد. تحقیقات و فناوری صورت می

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

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

 . است ریبار امکان پذ کیهر شش سال خدمت 

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

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

 . است ریبار امکان پذ کیسال خدمت  دوهر  یبه ازاوقت( 

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

واند افزایش تپرداخت آن میتر توا 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 

 شود.از سفرهای علمی کارکنان غیر هیات علمی حمایت نمی 

 گری داخل کشور مطابق ضوابط لعاتی و دوره مشاهدهبرای اعضا هیات علمی امکان استفاده از فرصت مطا

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

 و باشد و معاونت تحقیقاتها میها/پژوهشکدهحمایت از شرکت در کنگره های داخلی بر عهده دانشکده

 ای ندارد.فناوری دانشگاه در این خصوص مداخله

 شودیم تیحما 6فصل ذکر شده در  طیدکترا با شرا انیخارج کشور دانشجو یعلم یسفرها از.  

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

 ییدانشجو قاتيتحق تهيكم -9-2
  نامه پیش بینی شده و بر 68های سال اساس فعالیت بر ،ه تحقیقات دانشجوییکمیت 1366جهت فعالیتهای سال

درصد  91حداقل  تخصیص داده خواهد شد.تحقیقات و فناوری دانشگاه  توسط معاوناعتبار مشخصی ، 66سال 

 یامور توانمندسازهای تحقیقاتی گردد و بقیه آن برای سایر حمایت از اجرای طرحاز 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

 هادنجهت تصویب به شورای مرکزی کمیته پیشاهداف از پیش تعیین شده، بودجه تحقیقاتی و جاری هر واحد را 

 . نمایدمی

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

ته بین دانشجویان واحدهای مختلف کمیهمکاری ای و قبل بیشترین ظرفیت برای توسعه تعاملات بین رشته

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

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

 گردد تا بر اساس صلاحدید سرپرست کمیته تحقیقات بودجه جاری هر واحد به دانشکده مربوطه پرداخت می

 اری استفاده شود.  های جدانشکده 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

واند برای تصویب طرح سایر واحدها استفاده تاز 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 دانهایی را تصویب میتحقیقات دانشجویی صرفا طرح شورای پژوهشی کمیته

ز ها الزاما باید یکی ا. در تمام طرحبه همراه استاد راهنما پژوهشگران اصلی طرح باشندی اصفهان علوم پزشک

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

o د که شبا مدرک تحصیلی کارشناسی ار 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 نمراه پروپوزال برای طرحتعیین لاین تحقیقاتی و ارائه فرم لاین تحقیقاتی به ه 
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 ق از طری های تحقیقاتی دانشجویی باید صرفاًطرحو تصویب داوری  ،ارسال هایها، فرایندهمانند سایر طرح

 سامانه پژوهشیار انجام شود. 

  ه ترتیب بهای پژوهشی و محصول محور برای طرحتحقیقات دانشجویی  شورای پژوهشی کمیتهتفویض اختیار

میلیون  91تا  41های محصول محور با بودجه طرح باشد.میلیون ریال به ازای هر طرح می 91و  51تا سقف 

 دانشگاه نیز برسند.  محورهای محصولریال باید به تصویب شورای طرح

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

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

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

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

 . گردد پرداخت طرح اختتام از پس

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

از  یای بابت طرح دریافت نکرده باشد، در صورت تائید استاد راهنمای طرح با انصراف موقت وباشد 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.میو کد تصویب آن لغو طرح مختومه 

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

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

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

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

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

 .باشدیخت شده طرح ممتعهد به عودت بودجه پردا راهنما استاد

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

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

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

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

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

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

 .شود رفتهیذپ نیگزیجا برونداد بعنوان تواندیم باشد، دهیرس راهنما استاد دییتا به که مقاله متن از نسخه کی
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 یلیون ریال، ارائه حداقل یک مقاله نمایه شده در های پژوهشی دانشجویی با بودجه بالاتر از ده مدر 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 ه صورت زیرات انگلیسی و فارسی بمقالدر 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 )

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

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  اصلی برای تغییر در پروپوزال مصوب مانندهر گونه درخواست مجری

فا صرمجری از طرح  موقت ای یدرخواست انصراف قطعنیز  واهداف، عنوان  رییحجم نمونه، تغ رییبه طرح، تغ

  .تپس از تائید استاد راهنمای طرح و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مربوطه قابل بررسی اس

 باشد.پذیر نمیهای دانشجویی امکانتغییر مجری اصلی در مورد طرح 

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

 الزامی است.  دستیابی به اهداف طرح و محتواعلمی صحت 

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

 درصد از پروژه اول را تائید کنند. 
 بندی طرح )پرسنلی،های بودجه های دانشجویی برای هر یک از قسمتاختصاص 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 طرحیک پروژه پایانتوانند بخشی از های 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 ت به گروه آموزشی و دانشکده مربوطه اعلام گردد. بایسمی

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

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

 های علمی داخل 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 
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دانشجوی متقاضی آدرس گردد مشروط بر آنکه پرداخت می یان دانشگاههزینه 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. ینه ثبت نام تا سقف مذکور پرداخت میگردند صرفا هزمی

 ارسال گردد.  دانشجویی سایت کمیته تحقیقاتصرفا از طریق 

  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 ویژه در دانشگاه می دانشجو در گنگره باعث ایجاد یک ظرفیت

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 دانشگاهان به عنوان یکی از رسالتبنیبا 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. از طریق سامانه پژوهشیار  و

 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

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

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

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

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

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

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

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

 های کمیته تحقیقات دانشجوییتقویم برگزاری فراخوان طرح -2جدول          

نوبت 

 فراخوان

مهلت اْرسال طرح توسط 

 مجری به سامانه پژوهشياْر

ه دْر كميت و ْرفع نقایصبرْرسی 

 تحقيقات دانشکده

دْر  قایصبرْرسی و ْرفع ن

 كميته تحقيقات دانشگاه 

 خرداد اردیبهشت بهمن، اسفند و فروردین اول

 شهریور مرداد خرداد و تیر دوم

 آذر آبان شهریور و مهر سوم

  سایت وبفلوچارت فرایندهای مرتبط با کمیته تحقیقات دانشجویی درisrc.mui.ac.ir .قابل دستیابی است 



42  

 

 سعه علمتومشاْركت دانشجویان دْر ویژه  "قلم"جایزه  -9-0
 

یلی که ها و مقاطع تحصهای تحقیقاتی، آن دسته از فراگیران در تمام رشتهبه منظور تشویق دانشجویان به فعالیت

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

 گیرند: ر میشرایط زیر مورد تشویق قرا

  به ا روابستگی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشجوی متقاضی باید نویسنده اول مقاله باشد و

 د.باش به ترتیب زیر درج کرده وشیوه صحیح 

Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 

  نمای )ترجیحا استاد راه پزشکی اصفهاندانشگاه علوم نویسنده مسئول مقاله یکی از اعضای هیات علمی

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

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

 ود. شقالات ضروری پذیرفته میموضوع، درخواست تشویق برای مقالات مازاد، صرفا پس از انتشار حداقل م

 هایتواند تا قبل از فراغت از تحصیل برای مقالات مازاد منتشر شده در طی هر یک از سالدانشجو می 

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

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

 قابل قبول نیستند. 

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

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

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

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

 قات ای کمیته تحقیی و مشاورهتوانند علاوه بر استفاده از راهنمایی اساتید، از خدمات آموزشدانشجویان می

ها تهیافها و نیز نگارش مقاله و ارائه دانشجویان در خصوص طراحی مطالعه و تدوین پروپوزال، تحلیل داده

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

src.mui.ac.ir/http://i شود. انجام می 

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

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

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

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

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

 (الیر ونیلی)ممبلغ جایزه  نوع مجله

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

51 

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

 PubMed 6 یشده در بانک اطلاعات هینما

 Scopus 3 یشده در بانک اطلاعات هینما

 

 یدكتر انیدانشجو ژهیخاْرج كشوْر و یمطالعات یاز سفرها تیحما -9-9
صت مطالعاتی خارج کشور و برقراری امکان تبادلات از دوره فر (PhD) به منظور بهره مندی دانشجویان دکتری تخصصی

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

 کند. مطالعاتی اعطا می

  مک دانشجویان برگزیده کدو مرتبه فراخوان این اعتبار اعلام می شود و در هر مرحله به تعدادی از حداکثر سالانه

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

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

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

 است. 

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

ور در انامه به عنوان استاد راهنمای دوم یا مشو استاد پذیرش دهنده خارجی باید از بدو تدوین پروپوزال پایان

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

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

 رود. یگیری در خصوص اعطای این اعتبار به شمار ممهمی در تصمیم

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

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

اضیان سالانه تعداد افراد مشخصی را برای شوند. این کارگروه از طریق بررسی مستندات و مصاحبه با متقمی

 نماید. اعطای این اعتبار انتخاب می

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

وط ننظر دهی برای تحصیل در دوره دکترای تخصصی وصول شده باشد. همچنین، پذیرش نهایی درخواست م

 به قبولی در آزمون جامع است. 

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

 دانشجو  ی دانشگاه، کمک هزینه تحصیلیدر مدت استفاده از فرصت مطالعاتی، با تایید شورای تحصیلات تکمیل

 پرداخت خواهد شد

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

 برعهده دانشجو خواهد بود.

 ای به دانشگاه خارج از کشور پرداخت نخواهد شد.بابت این فرصت مطالعاتی هیچگونه شهریه 

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

 معاونت تحقیقات و فناوری ارائه گردد:  سازی پژوهش

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

 مدت دوره

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

 که به تائید استاد راهنما و مدیر گروه رسیده است. 

o زومه علمی متقاضی و استاد پذیرش دهنده خارج کشورر 

o  نمره زبانMSRT  ال س 4مربوط به حداکثر  3هامعادل آن از سایر آزمون  یا 25مساوی یا بالاتر از

 اخیر

 

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

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

 طی شود. 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

 

https://intres.mui.ac.ir/
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 تحقيقاتیواحدهای  -22فصل 

  یقاتيمراكز تحق-22-2
مور توسعه قیقات و فناوری دانشگاه، مدیر ا، متشکل از معاون تح"کمیته ارزیابی مراکز تحقیقاتی"تحقیقاتی توسط  مراکز

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

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

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

 شود: داده می 5تا  1های زیر امتیازی بین از حیطه

 یعلم یبروندادها تیفیک و تیکم 

 یزیر برنامه 

 یبخش نیب ارتباطات 

 یالمللنیب یهایهمکار 

 یپژوهش یهارساختیز توسعه 

 یانسان یروین تیریمد 

 یمال منابع تیریمد 

 بر جامعه هدف  یرگذاریتاث 
 

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

 میزان حمایت معاونت تحقیقات و فناوری از هر مرکز است. 

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

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

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

 شود. دی مراکز هر دو سال یک بار انجام میبنارزیابی و رتبه

 ذکر شده است.  12پیوست نامه موجود در بندی و حمایت از مراکز تحقیقاتی در آئینجزئیات بیشتر در مورد نحوه رتبه

 تیابی است. قابل دس رزیابی تحقیقاتسایت مدیریت توسعه و اوبفلوچارت فرایندهای مرتبط با مراکز تحقیقاتی در 

 

  یپژوهش یهاهسته -22-0

 ستندههسته پژوهشی به مجموعه ای متشکل از اعضای هیئت علمی  و علاقمند که دارای سابقه و تجربه خوب پژوهشی 

و بر محور یک برنامه پژوهشی مصوب )نقشه تحقیقاتی( فعالیت های علمی دارند اطلاق می شود.  هسته پژوهشی 

کوچکترین واحد تشکیلاتی تحقیقاتی در دانشگاه است. هسته ها در فعالیت های بین رشته ای می توانند از اعضای هیئت 

 علمی دانشگاههای دیگر نیز بهره مند شوند. 
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نفر از ازعضای هیات علمی جهت انجام تحقیقات حول یک حیطه و یا موضوع  دوهسته پژوهشی بنا بر تقاضای حداقل 

اتی تجمیع شده اند پس از تصویب شورای پژوهشی دانشگاه رسمیت می یابد. اعضای غیر هیات علمی خاص تحقیق

 دانشگاه  نیز می توانند در هسته پژوهش باشند ولی نمی توانند پیشنهاد تشکیل هسته بدهند.

ی و فناور در صورت تصویب هسته پژوهشی و طبق نظر شورای پژوهشی دانشگاه اعتباری از حوزه معاونت پژوهشی

دانشگاه به هسته اختصاص خواهد یافت که برای جذب این اعتبارات بایستی هسته پژوهشی طرح های خود را در هر 

یک از شوراهای ذیصلاح پژوهشی دانشگاه  به تصویب برساند. برای جذب این اعتبارات هریک از اعضای هسته میتواند 

اعتباری را به منظور هزینه های همچنین، شی تصویب شده باشد. مجری طرح باشد اما طرح باید نخست در هسته پژوه

 میلیون ریال در سال به مسئول هسته اختصاص خواهد داد.  151جاری به میزان حداکثر 

 های تحقیقاتی میتوانند از محل باشگاه پژوهشگران واقع در ساختمان آفرینش برای فعالیت استفاده کنند.هسته

قابل  13پیوست های تحقیقاتی در حوه تاسیس و فعالیت و نیز ارزیابی و حمایت از هستهاطلاات بیشتر در خصوص ن

 دستیابی است. 
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 های زیست پزشکیاخلاق دْرپژوهش -22فصل 

 

اخلاق در حیطه پژوهش  با ماموریت اشاعه و ارتقای 1326های زیست پزشکی دانشگاه از سال کمیته اخلاق در پژوهش

ای زیست هدر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل گردید. این کمیته که تحت نظر کمیته ملی اخلاق در پژوهش

های صادره از آن کمیته به فعالیت می پردازد شامل کمیته دانشگاهی اخلاق در پژوهشهای نامهپزشکی و بر اساس آیین

 خلاق در پژوهشهای زیست پزشکی و دبیرخانه مرکزی می باشد. زیست پزشکی ، کمیته های سازمانی ا

 نامه های تحقيقاتیو پایان هاطرح اخلاقی اْرزیابی –22-2

  بر اساس دستورالعملهای صادره از کمیته ملی اخلاق، اخذ کد تایید اخلاقی برای هر طرح تحقیقاتی پس از اخذ

حال حاضر تنها موارد خاصی نظیر نامه به سردبیران مجلات، کد علمی و  قبل از اجرای آن امری الزامی است و در 

 به این کامنتری ها و مطالعات مروری در صورت قصد چاپ در مجلات داخلی از شمول این قانون مستثنی هستند.

 ترتیب طرح ها و پایان نامه ها پس از دریافت کد علمی، جهت ارزیابی اخلاقی از طریق سامانه پژوهشیار به دبیرخانه

 کمیته اخلاق در پژوهش و سپس کمیته های مربوطه ارجاع می گردند.

  پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی پس از بررسی و تایید اخلاقی در کمیته های مربوطه از طریق سامانه کمیته

ه اطلاع بملی اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی، کد اخلاقی دریافت می کنند که بلافاصله از طریق پیامک و ای میل 

مجری اصلی طرح / استاد راهنمای اصلی و دانشجوی پایان نامه می رسد و به همراه مصوبات مرتبط با آن )یک 

مصوبه فارسی و یک مصوبه انگلیسی( در بخش جستجوی مصوبه ی این سامانه قابل جستجو و دستیابی همگان 

، دبیرخانه کمیته اخلاق، 1362سالهای قبل از است. در صورت نیاز به تاییدیه کتبی اخلاقی برای طرحهای مصوب 

 مسئول ارائه تائیدیه به زبان فارسی و روابط بین الملل دانشگاه، مسئول ارائه تائیدیه به زبان انگلیسی می باشند.

  دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه، کلیه محققین را به مراجعه به سامانه کمیته ملی با آدرس

ethics.research.ac.ir  و آشنایی با بخشهای مختلف آن از جمله معرفی کمیته های تابعه، آیین نامه ها و

دستورالعملهای مربوط به تشکیل و سطح بندی کمیته های اخلاق و آیین نامه های عمومی و اختصاصی اخلاق در 

 پژوهش دعوت می نماید.

  های زیستایت کمیته اخلاق در پژوهشسوبدر و اعطای کد اخلاقی اخلاقی طرح فلوچارت فرآیند بررسی-

 ئه گردیده است. اراپزشکی 

 نظاْرت اخلاقی بر اجرای طرحها و پایان نامه های تحقيقاتی -22-0

 به حداقل پیشگیری حمایت از حقوق پژوهشگران، آزمودنی ها و موسسات حامی پژوهش و جهت به منظور /
ای پژوهشی،  طرح های منتخب )به صورت آگاهانه یا بروز آسیبهای ناخواسته در روند اجرای طرح ه رساندن

 تصادفی( پس از بررسی و تایید اخلاقی، در حین اجرا نیز مورد پایش و نظارت قرار می گیرند. 

  های زیست پزشکی دانشگاه پیشنهاد و با ابلاغ دبیر کمیته /پروژه ، توسط دبیرخانه اخلاق در پژوهشطرحناظر

  .گردندانتخاب مییقات و فناوری دانشگاه( برای نظارت بر یک طرح مشخص دانشگاهی اخلاق )معاون تحق
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 های زیست پزشکی، به ازای انجام هر نظارت توسط دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش پس از تأیید گزارش

نظارت اخلاقی دو امتیاز پژوهشی )جهت درج در کارنامه پژوهشی که توسط گواهی نظارت صادره از سوی معاونت 

ه ناظر عنوان حق الزحمه ب باشد( و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بهمیتحقیقات و فناوری دانشگاه قابل احصا 

اخلاقی اختصاص داده می شود. علاوه بر این، سالانه به یک نفر از ناظرین اخلاقی که به لحاظ کیفی و کمی بیشترین 

نشگاه داشته است مبلغ صد میلیون ریال گرنت پژوهشی تعلق همکاری را در زمینه نظارت بر طرح های پژوهشی دا

 می گیرد.

  کی پزشهای زیستسایت کمیته اخلاق در پژوهشوبفلوچارت فرآیند نظارت اخلاقی بر طرحهای پژوهشی در

 ئه گردیده است. ارا

 

 ْرسيدگی به شکایات مربوط به تخلفات اخلاقی دْر پژوهش -22-9
  تخلفات در حوزه اخلاق در پژوهش، از طریق فرم موجود در سایت کمیته اخلاق شکایات یا گزارشات مربوط به

ارسال می گردد. این شکایات طبق روندی  rec@mui.ac.irدر پژوهش دانشگاه تنظیم و به ایمیل کمیته به آدرس 

ابلاغ  شده معرفی شده است در کمیته دانشگاهی اخلاق در پژوهش دانشگاه بررسی و تصمیم اتخاذ 18که در پیوست 

 می گردد.

  تصمیمات کمیته دانشگاهی اخلاق در پژوهش، قابل اعتراض و طرح مجدد در کمیته ملی اخلاق در پژوهش

های زیست پزشکی می باشند. به این منظور، لازم است اعتراض ظرف مدت سی روز کاری از تاریخ دریافت تصمیم 

ته اخلاق در خصوص علل رد درخواست و پاسخ متقاضی کمیته دانشگاهی، به همراه مدارک لازم و توضیحات کمی

 بررسی مجدد به آنها، بصورت مکتوب به دبیرخانه کمیته ملی اخلاق در پژوهش تسلیم گردد. 

  زشکی پهای زیستسایت کمیته اخلاق در پژوهشوبفلوچارت های فرآیند رسیدگی به شکایات پژوهشی در

 ائه گردیده است.ارا

 

 ه اخلاق دْر پژوهشآموزش دْر حيط- 22-4
  دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان براساس آیین نامه های

وظیفه برنامه ریزی در جهت ارتقاء  ، درمان و آموزش پزشکی،معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

 های زیست پزشکی را به عهده دارد.وهش توانمندی محققین دانشگاهی در زمینه شناخت اصول اخلاق در پژ

جهت توانمند سازی 1366برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با فعالیتهای کمیته اخلاق دانشگاه در سال 

پژوهشگران دانشگاهی در زمینه اصول کلی اخلاق در پژوهش، اصول اخلاقی در پژوهش روی حیوانات، اصول 

اصول اخلاق در انتشار آثار پژوهشی لطفا به سایت کمیته اخلاق در پژوهش  اخلاقی در کارآزمایی های بالینی و

 دانشگاه مراجعه فرمایید. 
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فراخوان دعوت از پژوهشگران دانشگاهی برای شناخت چالشهای اخلاقی پيرامون خود و -22-5

 اْرائه ْراه حل بر اساس مدل حل مساله اخلاقی
ا هدف افزایش حساسیت اخلاقی اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه در نظر دارد ب

دعوت می  یاز محققین دانشگاهدانشگاه و آموزش نحوه صحیح مواجهه با چالش های اخلاقی و حل آنها، طی فراخوانی 

رکت چالش ش ضمن شناسایی یکی از چالشهای اخلاقی محیط پیرامون خود، در ارائه طرح تحقیقاتی برای حل آن نماید

ارائه دهندگان طرح  های پژوهشی می توانند در کارگاه آموزشی که با موضوع شناسایی و حل چالش های اخلاقی کنند. 

برگزار می گردد شرکت نمایند. به طرح های پژوهشی که به هر یک از سه مرحله شناسایی یک معضل اخلاقی، ارائه راه 

ز راهکار ارائه شده برای برطرف نمودن مشکل اخلاقی می پردازند امتیازات و استفاده عملی ا رفع آنبرای  حل مناسب

پژوهشی متفاوتی تعلق خواهد گرفت. برای دریافت اطلاعات جزئی تر در زمینه فراخوان مذکور لطفا به سایت کمیته اخلاق 

 در پژوهش دانشگاه مراجعه فرمایید.
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 انتشاْر كتاب -20فصل 
 

 باشد:بدین صورت می اپ و انتشار کتاب در شورای انتشارات دانشگاهبندی چاولویت 

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 21درسی که حداقل کمکهای کتاب -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

 91111هر 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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 ات پژوهشیپاداش انتشاْر -29فصل 

 اد پژوهشی دپاداش مبلغی است که به منظور قدردانی از پژوهشگران و تشویق آنها جهت ارتقای کمی وکیفی برون

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

 اسفند هر سال مقالات چاپ شده خود که  21اردیبهشت تا  15توانند به صورت مداوم از پژوهشگران دانشگاه می

( در سایت مجله و چکیده آن در پایگاه نمایه Full Textیک سال از تاریخ چاپ آنها نگذشته و متن کامل آن )

ی های پژوهشی در سامانه پژوهشیار ثبت نمایند. بدیهکننده قابل بازیابی باشد را از طریق بخش پاداش فعالیت

 ردد. گات دارای شرایط فوق، در صورت تامین اعتبار و هر سه ماه یک بار پرداخت میاست پاداش، صرفا به مقال

 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.

 علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایراندانشگاه 

Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 

o .نویسنده مسئول باشد 

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

 د نخواهد داشت.اردیبهشت ماه سال بعد وجو 15اسفندماه هر سال تا 

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

ای که به شیوه صحیح وابستگی سازمانی خود را دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درج کرده باشد، تعلق نویسنده

 به دوم نویسنده برای و مسئول نویسنده معادل اول دهنویسن برای پاداش میزان صورت این در خواهد گرفت.

 .شد خواهد محاسبه پاداش مبلغ  %31 بعد

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

 6و  8 امتیاز کسب شده از جداول×  111/1111پاداش مقالات برحسب ریال: 

 قالات چاپ شده در مجلات معتبر بر حسب نوع نمایهامتیاز م -8جدول         

 امتياز پایه نوع مجله 

 ISI-WoS  11 (Clarivate)نمایه شده در بانک اطلاعاتی 1

 PubMed 9نمایه شده در بانک اطلاعاتی  2

 Scopus 3نمایه شده در بانک اطلاعاتی  3

 1 های اطلاعاتی معتبرنمایه شده در سایر بانک 4
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 امتیاز مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بر حسب نوع مقاله -6ول جد      

 امتياز نوع مقاله 

 8مطابق با امتیاز جدول  و مروری مقاله اصیل 1

 2/1امتیاز پایه ضرب در  مقالات مرور سیستماتیک/ متا آنالیز 2

 25/1امتیاز پایه ضرب در  مقاله کوتاه 3

 5/1امتیاز پایه ضرب در  گزارش موردی 4

 3/1امتیاز پایه ضرب در  نامه به سردبیر 5

 

 تبصره

o (، در مجلات 3الی 1)ردیف 8 چنانچه هر یک از مقالات نمایه شده مندرج در جدولQ1 Scopus 

 شود. به امتیاز پایه افزوده می %25چاپ شده باشد، 

o  لی منتشر شده باشند، الملهای بین(، که با همکاری3الی 1)ردیف 8مقالات نمایه شده مندرج در جدول

 شود. به امتیاز پایه افزوده می 51%

o  به ازای هریک واحد کامل افزایشIF  واحد به امتیاز پایه اضافه خواهد شد.   1معادل 

 

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

 هد شد.مجله در نظر گرفته خوا

  علم  بوده و اداره پژوهشیارملاک ارزیابی درخواست پاداش مقاله، مستندات آپلود شده توسط متقاضی در سامانه

 های اطلاعاتی ندارد. سنجی مسئولیتی در قبال جستجوی مقالات در بانک

 نوع مقاله در  باشد. در صورت عدم درجملاک نوع مقاله، ادعای مجله در درج نوع مقاله در نسخه چاپی آن می

 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 

  است.ملاک تاریخ انتشارمقاله، تاریخ مندرج در نسخه نهایی مقاله 

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

 مسئول است.

 اند مشمول المللی که در مجلات مختلف به چاپ رسیدههای داخلی و بینچکیده مقالات ارائه شده در همایش

 گردند. پاداش نمی

 باشندینم پاداش مشمول یپژوهش یعلم ریغ مجلات در شده چاپ مقالات. 
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 مساوی  اند، میزان پاداش به نسبتدر مقالاتی که دو یا چند نویسنده به عنوان نویسنده مسئول و یا اول معرفی شده

گردد. چنانچه مقاله دو نویسنده مسئول داشته باشد و یکی از آنها بین نویسندگان )مسئول و یا اول( تقسیم می

 گیرد. اشد، پاداش مقاله به طور کامل به نویسنده ایرانی تعلق میدر کشورهای خارجی ب

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

 مربوط به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان باشد، مشمول دریافت پاداش خواهد شد. 

پاداش متعلقه به نویسنده  %51ستگی نویسنده، مربوط به خارج از کشور باشد، تبصره: در صورتی که اولین واب 

 تعلق خواهد گرفت.

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

  پاداش خواهد بود.مشمول  ISIمقاله دو اصفهان )با افلیشن صحیح دانشگاه( نگارش شود معادل 
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 شيوه اْرزیابی عملکرد اعضای هيات علمی دْر حوزه پژوهش و فناوْری -2پيوست 

 

   های پژوهشی و فناوْرانهنحوه امتيازدهی به فعاليت -2پيوست  2جدول 

 * فعالیت های پژوهشی -بخش اول 

 موارد نوع فعالیت
امتیاز 

 پایه
 مستندات توضیحات

 مقاله مجله

 

ISI-WoS 51 
تخصيي ا تما اب به تاعتم مقاله با تسييا  

و تعبيع تما اب ب ن 5پ عسييي   2جدول 

پ عس   3اعيسيدداا  با تسيا  جدول 

 خعتهد بعد.5

با تسييا  شيياخا در معرد مقالاتی که 

CiteScore   5در مجلات تسييپاپع%  ،

باتا مداشيا شعاد، تما اب به  %51، و  1%

.  شيييعدباتبا می سيييهو  هف تات ب ده، 

 دو باتبا  Q1همچد ن، تما ياب مقياليات 

مييقييالييات بييا  تمييايي يياب شييييعد.مييی

 شعد. می دو باتبا تلملل ب نهمپاري
ــده  ــر ش ــورت نهایی منتش مقالات باید به ص
 باشند و ارائه پذیرش مقاله مورد قبول نیست.

 فايل مقاله

PubMed 8 

Scopus 6 

 معابا يهاامايهسايا 

(BIOSIS, Current 
Contents, EMBASE, 

ISC, IC, CAS, 
Biological Abstracts, 

CINAHL) 

2   

 مقاله همايش 

تلمللی باازتر همايش ب ن

 شده در خارج 
3 

ئه به تتما اب هاي ذکا شده باتي تر

در صعرت ترتئه  باشد.صعرت پعساا می

 شعد.می دو باتباتما اب  ، شفاهی

 تما ابکل دي در صعرت ترتئه سخداتای

 شعد.می باتبا سه

اعتهی شاک  درهمايش باتي  ترتئه

 حدتقل يپی تب اعيسدداا  تلزتمی تس .

 

تصعيا خلاصه 

مقاله در کاابچه 

کدگاه يا اعتهی 

پذياش يا 

مقاله در  ده چپ

 مابعطه گاهيپا

اعتهی شاک  + 

در کدگاه يپی تب 

 اعيسدداا 

تلمللی باازتر همايش ب ن

 شده در دتخل
5 

 1/1 همايش ملی

 کااب

هاي درسی معرد تاي د معاوا  به کااب 21 تال ف کااب يا درسدامه

درصد  511آمعبشی وبترت مابعم تا 

 شعد. تما ار تضافه می

هاي تااشارتت غ ا دتاشگاهی به کااب

 ا اد.تما اب تعلق می ٪۰1دتخل کشعر، 

 جلد يروتصعيا 

تصعيا صفحه 

 شداسدامه کااب 

 زت  م اامه

مشارک  تمضاء 

 51 تاجمه يا اادآوري 

 31تجديد چاپ با حدتقل 

 درصد تغ  ا
۰ 
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 تلمللیها فصل تب کااب ب ن

 امايه شده در تسپاپع 
21 

هاي چاپ شده بايد ماتبط با کل ه کااب

 اشد.جم برشاه تحص لی اعيسدده يا ماا

احعه تعبيع تما اب کااب ب ن اعيسدداا  

يا مااجما ، با تسا  فام م زت  

مشارکای که به تمضاي همه اعيسدداا  

 يا مااجما  رس ده باشدخعتهد بعد. 

ه شده اماي تما اب تال ف کااب ب ن تلمللی

 باشد.به تبتي ها فصل می در تسپاپع 

شده تعسط همه 

 سدداا ياع

 وياتسااري علمی
اعم  61%

 کااب

 ۰ مدخل کااب ماجع

جعتيز و 

 تفاخارتت

 61 هاي ملیکسب اشا 

 
تصعيا اعتهی يا 

 تقديااامه

رتبي،  هايجشدعتره

 بهايی خعتربمی، ش خ
01 

پژوهشگا باتا تسااای و 

 دتاشگاهی 
21 

دتوري 

هاي فعال  

 پژوهشی

طاح و  دتوري پاوپعبتل

، ازترش اهايی طاح اامهپايا 

 پژوهشی، مقاله

5 
سقف تما اب دتوري قابل محاسبه در ها 

 21حاسبه پژوهااه باتي مدوره دو ساله 

 تما اب تس .

 11تما اب دتوري باتي کااب، به تبتي ها 

 باشد.صفحه می

ها تما اب دتوري باتي مقالات همايش

 ادترد.

اعتهی دتوري يا 

با ذکا  اظارت

تاريخ دتوري و 

عدعت  تثا دتوري 

 شده

 

 5 دتوري کااب 

-طاحيا تخلاقی  علمی اظارت

 هاي پژوهشی
2 

و دب ا علمی 

 تجاتيی همايش

 21 تلمللیهمايش ب ن

 

تبلاغ يا اعتهی 

 دک لفعال   يا 

  يوب سا

 شيهما
 51 همايش ملی

طاح پژوهشی 

مصعب 

 يافاهخاتمه

بعدجه طاح: کماا تب  صد 

 م ل ع  ريال
و  % 511به مجاي تصلی طاح پژوهشی  1

تما اب تعلق  %21ها يک تب همپارت  طاح 

 ا اد.می

 

پس تب تخااام تاشگاهی طاح هاي دتخل د

به صعرت خعدکار در ماژول کاراامه 

  ثبا اب به شعاد و پژوهش ار ثب  می

 دسای و ترتئه مسادد ا س 

باتي طاح هاي 

خارج دتاشگاهی: 

اعتهی پايا  

طاح تب طاف 

اهاد حماي  

 کددده

بعدجه طاح: صد تا پااصد 

 م ل ع  ريال
51 

بعدجه طاح: پااصد م ل ع  تا 

 ل ارد ريالدو م 
51 

بعدجه طاح: يبشاا تب دو 

 م ل ارد ريال
21 
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ظاف   سابي 

پژوهشی در 

 سطح دتاشگاه

تيجاد يا تعسعه آبمايشگاه در 

سطح دتاشگاه، مشارک  در 

هاي پژوهشی، باازتري بااامه

دععت و م زباای تب 

خارجی، تيجاد پژوهشگات  

 بااپهاي بيا ساخاهايی ماادد

 ري ها و ... تطلاعاتی ثب  ب ما

51 

سابي پژوهشی، به تبتي ها تما اب ظاف  

ساع  و با تسا  اعتهی صادر شده  511

تب معاوا  تحق قات و فداوري دتاشگاه 

اعتهی صادر شده تب سعي سايا  باشد.می

 ماتجع معرد پذياش ا س . 

اعتهی با ذکا 

ساع  فعال   تب 

طاف معاوا  

تحق قات و 

 فداوري دتاشگاه

ر جذب تعابا

پژوهشی تب خارج 

 دتاشگاه

ي خارج `طاح پژوهش

دتاشگاه، بعدجه بيا ساخ  و 

 ... 

تما اب  5

به تبتي 

 11ها 

م ل ع  

 ريال

ن تع  تما اب با تسا  وجعه درياف  شده 

 می شعد و اه کل بعدجه مصعب

در صعرت ترتئه ازترش اهايی، تما اب طاح 

خاتمه يافاه به صعرت جدتاااه ا ز 

 تحاساب می شعد.

تصعيا اامه تبلاغ 

تعابار يا ها 

مسادد ديگاي 

وتريز که دتل با 

وجعه حمايای به 

حساب مجاي يا 

 باشد.  دتاشگاه

تدريس در دوره 

 هاي آمعبشی 

 ماتبط با پژوهش

کارااه ها، بااامه هاي 

 تعتامددسابي و ... 

تما اب  5

باتي ها 

 دو ساع 

 با مجعب که يیها کارااه يبات صافا

 ادعش باازتر يفداور و قات تحق معاوا 

 .ددباش يساب تعتامدد اب تما يدترت يا

 

 اعتهی تدريس

 فعالیت های فناورانه -بخش دوم

 واردم نوع فعالیت
امتیاز 

 پایه
 مستندات توضیحات

 ثب  تخااتم

 51 یدتخل تخااتم ثب 
 ات ه عضع یدتاشگاه آدر  تب تسافاده

 يضاور تخااتم ثب  یاعته در یعلم

 .تس 

بساه به  یثب  تخااتم خارج اب تما

 ن  تع يفداور يسطح تخااتم در شعرت

 اادد یم

 ثب  یاعته

 تخااتم

 51-511 یخارج تخااتم ثب 

 سهام در شاک 

 دتاش)شاک  

 شاک  اي ا  بد

 در مساقا يها

 (رشد ماتکز

 اب تما بار کي فقط شاک  ها يبات 11  ايپا ا  دتاش بد شاک 

لااه و به صعرت سا شعدیم محاسبه

 . س  ا

مشاوط به دترت بعد   اب تما اف يدر

درصد سهم شاک  تس  و با  21حدتقل 

 کدد.  یام ا  تغ اب سهم تما شيتفزت

 در دتاشگاه دتشان سهم صعرت در

 . ابديیم شيتفزت درصد 11 اب تما شاک 

روباامه  یآاه

 شاک ،  س تاس

تساقاتر  قاتردتد

شاک  در ماکز 

تسم  ايتصع ايرشد 

فهاس   شاک  در

دتاش  يشاکاها

   صلاح د تائ ا  بد

و  یشده معاوا  علم

 اس ير يفداور

 يجمهعر

 01 اعپا   ا  دتاش بد شاک 

 31 رشد ماکز در مساقا شاک 
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فاوش دتاش 

 فدی

 فاوش اي یدتاش فد فاوش

 اي دتخل در تخااتم ثب 

 خارج

 اب تما 5

 ها يبات

21 

 ع  ل م

 الير

 آ  یالير معادل ،یخارج فاوش يبات

 . اد ایم قاتر ملاک

به اسب  سهام فاد در شاک   اب تما

 اادد یمحاسبه م

 فاوش قاتردتد

 فاوش محصعل

 خدمات اي کالا فاوش و عاضه

 بابتر دربا دتاش  یمباد

 کشعر خارج اي دتخل

 اب تما 5

 ها يبات

51 

 ع  ل م

 الير

 

 يها شاک  محصعلات به مابعط فقط

 علعم دتاشگاه رشد ماکز در مساقا

 .تس  تصفها  یپزشپ

به اسب  سهام فاد در شاک   اب تما

  اادد یمحاسبه م

 آ  یالير معادل ،یخارج فاوش يبات

 .اد ایم قاتر ملاک

 در دتاشگاه دتشان سهم صعرت در

 .ابديیم شيتفزت درصد 11 اب تما شاک 

 تساقاتر قاتردتد

 رشد ماکز در

 اي فاوش قاتردتد

 فاوش فاکاعر

 

يا مديا عامل 

رئ س ه ات 

 مدياه

 ات ه س رئ اي عامل ايمد

 ا  بد دتاش شاک  اهيمد

 يها شاک  اي و اعپا ا،يپا

 دتاشگاه رشد ماتکز در مساقا

51 

تس  و    سال فعال کي يبه تبت اب تما

بعد قابل  يدر صعرت تدتوم در سالها

 تپاتر تس . 

 در دتاشگاه دتشان سهم صعرت در

 .ابديیم شيتفزت درصد 11 اب تما شاک 

 روباامه یآاه

 شاک  س تاس

 تساقاتر قاتردتد

 در شاک 

 ماتکز مجمععه

 يفداور تعسعه

تشاغالزتيی باتي 

ا اوهاي 

 تخصصی 

 51 یتخصص يدکاا
 در مساقا يها شاک  به مابعط فقط

 ا تصفه یپزشپ علعم دتاشگاه رشد ماکز

 .تس 

تشاغال  جاديسال ت کيها  يبه تبت اب تما

بعد  يم در سالهاتس  و در صعرت تدتو

 قابل تپاتر تس . 

 در دتاشگاه دتشان سهم صعرت در

 .ابديیم شيتفزت درصد 11 اب تما شاک 

به اسب  سهام فاد در شاک   اب تما

 اادد یمحاسبه م

 تساقاتر قاتردتد

 ماکز در شاک 

 رشد
 

 مه ب س  ل

شاک  و مدرک 

 یل تحص

 کارکدا  

 6        ی/ دکاات عمعمترشد

 0    سااس ل

 2 تا         ني و پا پلميد

تخذ مجعبهاي 

قااعای باتي 

 تعل د محصعل

تسااادترد، مجعب  یاعته

پاوتاه ساخ  و ... تب  د، تعل

وبترت بهدتش ، وبترت 

 یقااعا ماتجع ايسا اي عيصدا

21 

 در مساقا يها شاک  به مابعط فقط

 ا تصفه یپزشپ علعم دتاشگاه رشد ماکز

 .تس 

 در دتاشگاه دتشان همس صعرت در

 .ابديیم شيتفزت درصد 11 اب تما شاک 

به اسب  سهام فاد در شاک   اب تما

  اادد یمحاسبه م

 تساقاتر قاتردتد

 ماکز در شاک 

 رشد
 

 اي پاوتاه ايتصع

 یاعته
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طاح محصعل 

محعر مصعب 

 يافاهخاتمه

 صد  تب کماا: طاح بعدجه

 الير ع  ل م
۰  

تب پس طاح هاي دتخل دتاشگاهی 

تخااام به صعرت خعدکار در ماژول 

به  ا ابشعاد و کاراامه پژوهش ار ثب  می

  ثب  دسای و ترتئه مسادد ا س 

 يها طاح يبات

: یدتاشگاه خارج

 ا يپا یاعته

 طاف تب طاح

  يحما اهاد

 کددده

 پااصد تا صد: طاح بعدجه

 الير ع  ل م
51 

 ات ع  ل م پااصد: طاح بعدجه

 الير ارد ل م دو
21  

 دو تب بشااي: طاح بعدجه

 الير ارد ل م
31 

دتوري 

هاي فعال  

 فداورتاه

ازترش  ايپاوپعبتل  دتوري

اهايی طاح محصعل محعر و 

جذب در  یماقاض يطاح ها

مجمععه ماتکز تعسعه 

 محصعل دتوري، يفداور

 تخااتم ثب  يدتور و فداورتاه

5 
 

 اي يدتور یاعته

 اظارت

 3 ا صدع ااظا طاح ترتباط ب

م زت  تسافاده تب 

محصعل در ب ن 

 جامعه علمی

 محصعل به ترجام تعدتد

 مقالات در شده فاوخاه

 هياما با شده مداشا یعلم

 دو  اي کيسطح 

5  

 در مساقا يها شاک  به مابعط فقط

 ا تصفه یپزشپ علعم دتاشگاه رشد ماکز

 .تس 

 به ترجام بار ها يتبت به اب تما نيت

مشاوط با  شعدیم محاسبه محصعل

 سددهيتب سهامدترت  اع ک چ آاپه ه

 مقاله اباشدد.  

 در دتاشگاه دتشان سهم صعرت در

 .ابديیم شيتفزت درصد 11 اب تما شاک 

 تساقاتر قاتردتد

 ماکز در شاک 

 رشد
 

 ليفا اي ايتصع

 مقاله 

 ترتباط با صدع 

 ** پژوهشگا تب صدع   جذب

 اب تما 5

 يتبت به

 21 ها

 ع  ل م

 لاير
 ش ب که يیطاحها در اب تما عيتعب احعه

 اامه تظهار طبق دتراد يمجا کي تب

 .بعد خعتهد ا يمجا یکاب

 مدعقد قاتردتد

 صدع  با شده

 ترتباط با صدع   طاح

 اب تما 5

 يتبت به

 511 ها

 ع  ل م

 الير
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تدريس در دوره 

 هاي آمعبشی 

 يفداور با ماتبط

 يها، بااامه ها کارااه

 و ...  يتعتامددساب

 اب تما 5

 ها يبات

 ساع  دو

 با مجعب که يیها کارااه يبات صافا

 ادعش باازتر يفداور و قات تحق معاوا 

 .ددباش يساب تعتامدد اب تما يدترت يا

 سيتدر یاعته

 

قا ذکا صح ح آدر  سابماای دتاشگاه در باوادتدهاي پژوهشی تلزتمی تس  و به معتردي که آدر  به صعرت اادرس  يا اا*  

 ق د شده باشد ه چ تما ابي تعلق امی ا اد. 

ب پژوهشگا تب صدع  علاوه با پسا دکااتي صدعای، به معتردي مابعط می شعد که عضعي تب صدع  بيا اظا يپی تب ذج** 

 تعضاي ه ات علمی دتاشگاه به تاجام پاوژه تي می پادتبد که به سفارش صدع  بعده و تعابارتت مابعط به آ  تب طاف صدع 

 مابعطه تام ن شده باشد
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 نحوه امتيازدهی به انواع مقالات علمی  -2پيوست  0جدول          

 امتیاز نوع مقاله 

 5مطابق با تما اب جدول  مقاله تص ل و ماوري 5

 2/5ضاب در  5تما اب جدول  مقالات ماور س سامات ک/ ماا آاال ز 2

 ۰1/1ضاب در  5تما اب جدول  مقاله کعتاه 3

 1/1ضاب در  5تما اب جدول  ازترش معردي 0

 3/1ضاب در  5تما اب جدول  اامه به سادب ا 1

 

 

 بين نویسندگان نحوه توزیع امتياز مقالات -2پيوست  9جدول         

 بقیه همکاران نفر اول یا نویسنده مسئول تعداد نویسندگان

5 511٪ - 

2 01٪ 61٪ 

3 81٪ 11٪ 

0 ۰1٪ 01٪ 

1 61٪ 31٪ 

 ٪21 ٪11 و بالاتا 6
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 ها امتياز بروندادهای پژوهشی و فناوْرانه برای اختتام طرح -0 پيوست
 

 های تحقيقاتیبسته بروندادهای موْرد پذیرش برای طرح -0پيوست 2جدول 

 موارد نوع فعالیت
امتیاز 

 پایه
 مستندات توضیحات

 مقاله مجله

 

ISI 51 

شــود که امتیاز مقاله فقط در صــورتی محاســبه می 
 مجری اصلی طرح، نویسنده اول یا مسئول مقاله باشد. 

برتر  %11، و %5،  %1ر مورد مقـالاتی که در مجلات د

ه بپایه ( منتشـر شوند، امتیاز CiteScore)بر اسـاس 
شــود.  همچنین به امتیاز ترتیب ده، پنج و دو برابر می

شود. به درصـد افزوده می 51اسـکوپوس  Q1مقالات 
 شود. اضافه می %51المللی بینهمکاریمقالات با 

که  commentaryمقالات نامه به سردبیر و امتیاز 

 Case reportو نیز  های اوریجینال باشــدفاقد داده
 شود.ضرب می 3/1در 

مقالات باید به صـورت نهایی منتشر شده باشند و ارائه 
 پذیرش مقاله مورد قبول نیست.

ل خواهد بود که طرح مورد قبو هیجهت تســـو یمقالات
اه دانشگ مسـئول، سـندهینو یآدرس سـازمان نینخسـت

که  یباشد. به موارد ریاصفهان به شرح ز یعلوم پزشک
 چیشده باشد ه دیناقص ق ایآدرس به صورت نادرست 

 .ردگییتعلق نم یازیامت

Isfahan University of Medical Sciences, 
Isfahan, Iran 

 رانیصفهان، ااصفهان، ا یعلوم پزشک دانشگاه

 فايل مقاله

PubMed 8 

Scopus 6 

   2 هاسايا امايه

 مقاله همايش 

تلمللی همايش ب ن

باازتر شده در 

 خارج 

باتي ترئه به صعرت پعساا تما اب هاي ذکا شده  3

تما اب  % 11در صعرت ترتئه شفاهی باشد و می

رتئه در صعرت تهمچد ن،  شعد.تضافه می

 شعد.میضاب  2 تما اب در دي کلسخداتای

اعتهی شاک  درهمايش باتي حدتقل يپی تب  ترتئه

 اعيسدداا  تلزتمی تس .

 

تصعيا خلاصه 

مقاله در کاابچه 

کدگاه يا اعتهی 

پذياش يا 

مقاله در  ده چپ

 مابعطه گاهيپا

+ اعتهی شاک  

در کدگاه يپی تب 

 اعيسدداا 

تلمللی همايش ب ن

باازتر شده در 

 دتخل

5 

 1/1 همايش ملی

 21 تال ف کااب  کااب 
کاابهاي امايه شده در  تما اب کااب صافا به

  ا اد.تسپاپع  تعلق می

 جلد يروتصعيا 
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ها فصل تب کااب 

 تلمللیب ن
51 

اداسب م، تعبيع تما اب کااب ب ن اعيسدداا احعه 

م زت  مشارک  تس  و تعسط شعرتي تااشارتت  با

 خعتهد شد.  دتاشگاه تع  ن

صفحه و 

 شداسدامه کااب 

 

تب  جذب تعابار

 خارج دتاشگاه

يا  طاح پژوهشی

خارج  فداورتاه 

دتاشگاه، بعدجه 

 بيا ساخ  و ... 

تما اب به  5

تبتي ها 

م ل ع   11

 ريال

تما اب صافا به درصدي تب بعدجه که تحقق يافاه و 

ر ا اد و اه به کل تعاباپادتخاه شده تس  تعلق می

. همچد ن صافا پادتخ  وجعهی فاهتخاصاص يا

معرد پذياش خعتهد بعد که در بابه بماای تاعقاد 

 قاتردتد تا بما  تسعيه طاح صعرت بگ اد. 

که  يها مسادد

دتل با جذب 

 تعابار باشد

 2پ عس   2طبق جدول  ثب  تخااتم
 

 محصول محوْرهای بسته بروندادهای موْرد پذیرش برای طرح -0پيوست  0جدول 

 مستندات توضیحات امتیاز پایه موارد الیتنوع فع

 

 ثب  تخااتم

  51 ثب  تخااتم دتخلی

 
 اعتهی ثب  تخااتم

 ثب  تخااتم خارجی
(US Patent) 

511 

 تول ه امعاه ساخ 

 21تا   1  محصعل

تع  ن تما اب در بابه تع  ن شده 

با اظا شعرتي طاحهاي محصعل 

 محعر تس 

 هماته به محصعل تول ه امعاه

 ااايج حاوي فدی زترشا

آبمع  هاي تول ه )تاي د کددده 

 (دسا ابی به محصعل

تس  و تربيابی 

تپم لی  

 محصعل
 51تا  1 

تع  ن تما اب در بابه تع  ن شده 

با اظا شعرتي طاحهاي محصعل 

 محعر تس 

ااايج حاصيييل تب تربيابی کامل 

 محصعل

تسااادترد کاد  

محصعل  يا 

ترتقاي 

تسااادتردهاي 

 محصعل

 21 
با تسا  تسااادترد هاي ب ن 

 تلمللی يا دتخلی معجعد

ازترش آبمع  هاي تسييااادترد 

 محصعل و ترتئه ااايج آ 

 خط تادتبي رته

 ا مه تعل د

 صدعای
 511تا  31 

تع  ن تما اب در بابه تع  ن شده 

با اظا شعرتي طاحهاي محصعل 

 محعر تس 

 رته با دتل مساددي هااعاه

 ا مه تعل د خط تادتبي

 صدعای

جذب تعابار تب 

 خارج دتاشگاه
 2پ عس   5طبق جدول 

 2پ عس   5طبق جدول  مقاله مجله
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 دْر صنعت همانيم یعلم اتينامه عضو ه نیيآ -9پيوست 

 انشگاهموجود در دتوانمندی های از ظرفیت ها و بهتر  چهمنظور استفاده هرآئین نامه عضو هیئت علمی میهمان صنعت به 

ور نمای د هان جهت رفع مشکلات صنعت و ارتقا و توسعه فعالیتهای فناورانه دانشگاه تهیه شده است.علوم پزشکی اصف

این برنامه آن است که با حضور متخصصین دانشگاهی، مسائل و معضلات واحد صنعتی و یا برنامه های توسعه آن در 

 ن نامه، دریافت اعتبار پژوهشی )گرنت صنعتی( ازیکی از قالب های انعقاد قرار داد اجرایی ارتباط با صنعت ،تعریف پایا

صنعت برای تحقیق در یک حوزه خاص، عقد قراردادهای خدمات مشاوره ای و یا عقد قراردادهای پژوهشی مورد نیاز 

 26/5/64این شیوه نامه در تاریخ صنعت تعریف شده و به ادامه همکاری فیمابین دانشگاه  و واحدهای صنعتی بیانجامد. 

 نشگاه رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا ست .داصویب شورای به ت

 :  تعاْریف  2ماده 

 . در این آیین نامه صنعت شامل کلیه صنایع و سازمانها و ادارات  می باشد 

  این آیین نامه صرفا شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کارشناسان زبده دانشگاه که

 ود.شمرتبه استادیاری بر اساس آیین نامه ارتقائ اعضای هیئت علمی داشته باشند ، می امتیاز ارتقائ معادل

 :اهداف0ماده 

  گسترش تعاملات علمی و ارتباطات بین دانشگاه و واحدهای صنعتی 

 مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه در رفع معضلات صنعتی کشور 

 افزایش نوآوری و ابتکارات علمی در حوزه صنعت 

 همکاریهای دانشگاه و صنعت در قالب قرار دادهای صنعتی  گسترش 

 افزایش درصد پایان نامه هایی که در رابطه با نیازهای صنعتی کشور تعریف می شوند 

 افزایش تجربه صنعتی دانشگاهیان 

 : ْروش : 9ماده 

 را  دانشگاهای که در حوزه تخصصی خاصی اعلام آمادگی برای میزبانی اعضای هیات علمی  واحدهای صنعتی

داشته باشند زمینه تخصصی مورد نیاز خود را به دانشگاه اعلام می نمایند و پس از اعلام آمادگی عضو هیئت 

 علمی  برای حضور در صنعت واعلام موافقت واحد سازمانی مربوطه  ،از این طرح بهره مند خواهند شد.

 اص در یک صنعت مورد میزبانی قرار بنابراین طرح، یک عضو هیات علمی میهمان که در حوزه تخصصی خ

 12ماه، مجموعاً  9می گیرد بر اساس تفاهم نامه ای که بین دانشگاه و صنعت منعقد می شود در طول مدت 

 روز در واحد صنعتی میزبان حضور خواهد یافت.

 وددر روزهای حضور عضو هیات علمی در صنعت، فعالیتهای زیربنا به توافق طرفین قابل انجام خواهد ب: 

o بازدید برنامه ریزی شده عضو هیات علمی از بخشهای مختلف واحد صنعتی 

o برگزاری جلسات مشاوره با کارشناسان صنعت 
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o مسئله یابی در محیط صنعت 

o بررسی امکان تعریف پایان نامه های دانشجویی در رابطه با مشکلات صنعتی 

o ارائه جلسات سمینار علمی مورد نیاز صنعت 

o برای بهبود فعالیت های صنعتی ارائه پیشنهادات فنی 

در صورت توافق طرفین، عضو هیات علمی می تواند تعدادی از دانشجویان خود را نیز در بازدید ها و جلسات تبصره: 

 بهمراه داشته باشد.

 

 :تعهدات صنعت : 4ماده 

و تعیین عض اعلام زمینه تخصصی مشخص مورد نیاز برای دعوت اعضای هیات علمی و ارسال دعوت نامه پس از -1

 هیات علمی میهمان 

 تأمین فضا و امکانات مناسب برای استقرار عضو هیات علمی در طول دوره  -2

 تعیین یکی از کارشناسان خود بعنوان میزبان برای تعامل موثر در طول زمان حضور عضو هیات علمی -3

 ازدیدها، جلسات و غیره همکاری لازم برای حضور موثر عضو هیات علمی در واحد صنعتی نظیر برنامه ریزی ب -4

 ارائه ارزیابی نهایی از حضور عضو هیات علمی میهمان در پایان دوره به دانشگاه  -5

 تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت در صورتی که واحد صنعتی خارج از محدوده شهر اصفهان باشد. -9

 ه کارگاه بطور جداگانه بین دانشگاه ودر صورت درخواست واحد صنعتی برای ارائه کارگاه آموزشی، هزینه ارائتبصره : 

 صنعت  مورد توافق قرار خواهد گرفت.

 

 : تعهدات دانشگاه: 5ماده 

 موافقت دانشگاه با حضور عضو هیات علمی در قالب مأموریت اداری مطابق با برنامه توافق شده با صنعت 

 در نظر گرفتن امتیاز فعالیت اجرایی معادل برای ترفیع سالانه و ارتقاء 

 

 : تعهدات عضو هيات علمی ميهمان : 6ماده 

 حضور منظم در زمانهای تعیین شده مطابق با برنامه توافق شده با صنعت 

 ارائه سمینار علمی و برگزاری جلسات تخصصی بین عضو هیات علمی و کارشناسان صنعت 

 تلاش برای تعریف پروژه های لازم برای کمک به ارتقاء فعالیت های واحد صنعتی 

  ئه گزارش های منظم به دانشگاه از کیفیت ارتباط برقرار شده با واحد صنعتی طبق فرمت اعلام شده از سوی ارا

 مدیریت فن آوری دانشگاه
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در صورتیکه تا پایان ماه دوم حضور عضو هیات علمی در واحد صنعتی، هر یک از طرفین تمایل به ادامه تبصره: 

 ه طرف مقابل اعلام شده و برنامه پایان خواهد یافت.همکاری نداشته باشند مراتب بصورت کتبی ب

 

 :نحوه ادامه یا پيگيری دوْره:7ماده 

ماهه، عضو هیئت علمی مهمان موفق به تعریف پروژه های مشترک شده و واحد صنعتی  9در صورتی که در پایان دوره 

ماهه دیگر قابل تمدید است. پس  9نیز درخواست ادامه حضور عضو هیات علمی داشته باشد، این زمان برای یک دوره 

 از آن حضور عضو هیات علمی در صنعت، در چارچوب این طرح قرار نخواهد گرفت.
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 صنعت دْر دانشگاه ینامه كرس نیيآ -4پيوست 
 

 مقدمه:

 تواننمی به آسانی هازمینه از خیلی در و کرده )اعم از خصوصی و دولتی( تغییر صنعت سنتی دانشگاه و مرزهای امروزه

 را قلمرو صنعت از قسمتی و شودمی محسوب صنعت دانشگاه، از قلمرو داد. بخشی تمیز یکدیگر از را نهاآ بین مرز

های سه بخش دولت وصنعت و دانشگاه نیازمند اجرای پروژه برنامه این بنابراین در .آورد حساب به توانمی دانشگاه

اری، این مهم تنها با همکد. بود نخواه و توسعه جامعه و در نهایت رفاه ترویج و ارتقائ سلامت هدف با مشترک تحقیقاتی

 تعامل ایجاد هدف با دانشگاه در صنعت کرسی ایجاد نامه هماهنگی و حمایت سه بخش فوق محقق خواهد شد. آیین

 صنعت و گاهدانش نیاز مورد مختلف علوم هایحوزه در فناورانه و تحقیقاتی فعالیتهای توسعه برای دانشگاه و صنعت بین

در طرح حاضر شرایط حضور و همکاری تحقیقاتی محققان، کارشناسان و یا مدیران برجسته صنعت  .است گردیده تدوین

 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فراهم خواهد شد.

 ( تعاْریف:2ماده 

 کی وم پزشدر این آیین نامه منظور از صنعت، تمامی دستگاههای اجرایی درون سازمانی و برون سازمانی دانشگاه عل

های صنعتی، اتاق بازرگانی، ها و کارخانجات خصوصی، واحدهای نظامی و دفاعی، شرکت شهرکاصفهان، شرکت

های مختلف باشد، که طی نیاز سنجی از دانشکدهصنایع و معادن، شهرداری ها، و ادارات زیرمجموعه سازمانها می

هد های کاری مشترک با آنها تعیین خواژوهشی و حیطهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان و بر حسب نیازهای آموزشی، پ

 معرفی شده است. "صنعت"گردید که در این برنامه باختصار تحت عنوان 

  امیده های وابسته که باختصار دانشکده  ن، و دانشکدهدانشگاهدر این برنامه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان باختصار

 می شوند.

 ین و کارشناسان زبده صنعت، و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. این آیین نامه صرفاً شامل متخصص 

 ( اهداف:0ماده 

 تبادل تجارب صنعت و دانشگاه در حوزه های مرتبط 

  های اجرایی صنایع و دانشگاه در راستای حل مشکلات جامعه و صنعتیتفعالها و یاستسهمسوسازی 

 تحقیقاتی یهاپروژه در صنعت برجسته مدیران یا و مشارکت کارشناسان 

 ( ساختاْر:9ماده 
برای پیشبرد این آیین نامه، ساختار هماهنگ کننده در سطح دانشگاه، مدیریت توسعه فناوری و در سطح دانشکده ها، معاونت 
تحقیقات و فناوری آن دانشکده می باشد. کارگروه فناوری دانشکده که زیر نظر معاون تحقیقات و فناوری دانشکده تشکیل 

 می تواند هماهنگی، اجرا و نظارت این برنامه را انجام دهد. می گردد
 اعضای کارگروه فناوری دانشکده ها به شرح زیر می باشد: 
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 رئیس دانشکده )رئیس کارگروه(  -     

 معاون تحقیقات و فناوری دانشکده )نائب رئیس کارگروه( -

 عت )دبیر کار گروه(نماینده معاون تحقیقات و فناوری دانشکده در حوزه ارتباط با صن -

 حداقل دو نفر از اعضاء هیات علمی مرتبط با موضوع -

 نماینده یا نمایندگان صنعت مورد نظر )که متقاضی را معرفی و تایید نموده اند(. -

 :2تبصره
 ابلاغ اعضاء کار گروه  فناوری دانشکده توسط ریاست هر دانشکده و برای یک دوره یکساله صادر خواهد شد.  -

نعت و معاون ص ارشد اء صنعت پس از انتخاب اعضاء )بنابر پیشنهاد دانشکده متقاضی( با دو امضاء مدیرابلاغ اعض-
 تحقیقات و فناوری دانشگاه و برای یک دوره یک ساله خواهد بود.

 د.ربر حسب نیاز و با نظر ریاست کمیته ها ، می توان از سایر کارشناسان حوزه دانشگاه و صنعت دعوت بعمل آو: 0تبصره

 شرح وظایف كاْرگروه دانشکده  :
 خود متناظرکاری هایحیطه با دانشکده و صنعت متقابل برنامه ریزی برای آشنایی -1

 برگزاری نشستهای تبادل تجارب صنعت و دانشکده در حوزه های مرتبط سلامت -2

 اعضای کارگروه در جهت ایجاد و ارتقای سطح تعامل صنعت و دانشکده هم اندیشیارائه و  -3

 دانشکده سطح در صنعتی مشترک های پروژه اجرای برای لازم های هماهنگی مانجا -4

 تحقیقاتی مراکز یا و دانشگاه مختلف های بخش از میهمان کارشناس بازدید ریزی برنامه -5

 صنعت مشکلات با رابطه در دانشجویی های نامه پایان تعریف -9

 تخصص حسب بر دانشجویی های نامه پایان در صنعت کارشناس همکاری و مشاوره امکان نمودن فراهم -2

 مرتبط دانشجویان دفاع جلسات در صنعت حضورکارشناس امکان ایجاد -8

 مشترک تحقیقات کیفیت بهبود برای فنی پیشنهادات ارائه -6

 شستن برگزاری مانند فعالیتهایی قالب در کرسی صاحب تجربیات و تخصص از استفاده برای ریزی برنامه -11

 نعتص کارشناسی تیم کمک با یا و انفرادی صورت به صنعت سوی از دانشگاه نیاز مورد آموزشی دوره و علمی،

 مدعو فرد تخصص با متناسب

شناسایی اعضای هیات علمی دانشکده در تخصص های مورد نیاز صنعت و تعریف پروژه ها، کارگاه های  -11

 الیت های واحد صنعتیآموزشی و یا سخنرانی های تخصصی لازم از سوی این افراد برای کمک به ارتقای فع

 کاربردی پژوهشی عناوین به آن تبدیل و مرتبط صنایع و جامعه نیازهای احصاء -12

 مستند سازی فعالیتها و ارائه گزارش های منظم به کمشورای راهبردی توسعه فناوری دانشگاه  -13

  تبصره:

ر ور توافق بین دانشگاه و صنعت مدنظدر صورت درخواست دانشکده برای ارائه درس و یا کارگاه آموزشی، هزینه ارائه بط-
 گرفته و می تواند در قالب حق التدریس، یا حق الزحمه مشاوره تعیین و پرداخت گردد.
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در تعریف پایان نامه های دانشجویی و حضور کارشناسان صنعت در جلسات پایان نامه ها، حقوق مالکیت فکری و عدم  -
 افشای اطلاعات مد نظر قرار می گیرد.

 دانشگاه: دْر صنعت ( شيوه انتخاب كاْرشناس كرسی5ماده 
 علاقه مندی فرد برای حضور در دانشگاه -1

 داشتن تجارب حرفه ای کافی در حوزه مورد نظر -2

 سال سابقه کار در صنعت 5داشتن حداقل -3

 معرفی نامه کتبی از سوی صنعت مربوطه -4

 ارایه برنامه فعالیت و رزومه کاری توسط متقاضی -5

 ی:( ضوابط اداْر6ماده 

اولین مرحله فرایند اعطای کرسی، اعلام موافقت کتبی ریاست دانشکده به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه  -1

 برای آغاز فرایند کرسی صنعت در دانشگاه می باشد.

های لازم برای استقرار و فعالیت کارشناسان و تامین فضای فیزیکی و امکانات مناسب و انجام هماهنگی-2
 ه صنعت در دانشکده انجام خواهد شد.صاحبنظران زبد

اطلاع رسانی به صنایع مرتبط هر دانشکده و پیگیری دعوت از علاقمندان به این فرایند، توسط کار گروه دانشکده  -2

 انجام خواهد شد.

نامه بین دانشگاه وصنعت در خصوص نحوه همکاری و حضور کارشناس مهمان در صنعت در انعقاد تفاهم  -3

 یته هماهنگی انجام خواهد شد.دانشگاه توسط کم

تامین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت از سوی دانشگاه در صورتی که واحد صنعتی خارج از محدوده شهر اصفهان  -4

 باشد، به عهده دانشکده می باشد. 

 تبصره:
 رد.ر گیسهم بالاسری قراردادهای ارتباط با صنعت دانشکده می تواند جهت تامین هزینه های این بند مد نظر قرا

 ضوابط اداری دانشگاه علوم پزشکی بایستی مد نظر قرار گیرد. -5

 ارائه گزارشهای دوره ای توسط دانشکده به شورای راهبردی توسعه فناوری دانشگاه انجام خواهد شد. -9

  تبصره:

ند، باشدر صورتی که در زمان حضور کارشناس صنعت در دانشگاه، هر یک از طرفین تمایل به ادامه همکاری نداشته 
مراتب بصورت کتبی به طرف مقابل اعلام شده و ادامه برنامه با کارشناس مورد نظر خاتمه خواهد یافت و در مورد ادامه 

 روند همکاری تصمیم گیری خواهد شد.
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 مركز نوآوْری سلامتنامه  نیيآ -5پيوست 

 

 تعاْریف -2 ماده

ــود، می نامیده مرکز پس نای از که نوآوری، مرکز نامه آیین این در :ینوآوْر مركز  نظرمعاونت زیر اســت نهادی ش

 در که توسط کارآفرینانی جدید های فناوری توسعه و ایجاد از پشتیبانی و حمایت هدف با داننشـگاه فناوری و پژوهش

 بردانش مبتنی اقتصادی و اهداف اندشده تشکیل فناوری به منتهی مختلف های زمینه در فعال نوپای های گروه قالب

 . دارند فن و

 وبعضا دانشگاهی حقیقی افراد از مجموعه ای دانشگاهی، فناور واحد ) : واحد فناوْری ( دانشگگاهی فناوْر واحد

 قابل یا فناوری فنی دانش به خود علمی دســتاوردهای و ایده ارتقای منظور به که اســت غیردانشــگاهی متخصــصــین

 . شوند می رفتهپذی مرکز در و شده تشکیل آفرین ثروت و سازی تجاری

 ایده مسـئولیت اجرای و واحد محوریت که دانشگاه فعال علمی هيأت اعضاء از نفر یک : فناوْر واحد مسئول

 . شود می انجام ایشان تایید و امضا با حقوقی اسناد و مکاتبات کلیه و دارد به عهده را محوری

سلامت، پس از اتمام طرح قادر به شروع مسئول واحد فناور در صورت وجود طرح تعریف شده در مرکز نوآوری  -

طرح جدید خواهد بود و طرح تعریف شده باید در زمینه تخصصی مجری اصلی باشد. تشخیص این موضوع بر 

 عهده شورای مرکزی می باشد. 

به این دوره فناوری می باشد.  توسعه اهداف تکمیل منظور به مرکز، در فناور واحدهای استقرار دوره : اسگتقراْر دوْره

 .است تمدید قابل مرکز شورای موافقت صورت ماه بوده و در 6الی  9مدت 

 و باشد دارا را شدن تجاری قابلیت و بوده بنیان دانش باید که اسـت فناور واحد اصـلی ایده) : طرح ( محوْری ایده

 پذیرش مرکز در و هخود پرداخت سازی تجاری سطح به رسیدن برای اجرایی برنامه تکمیل به آن واسـطه به فناور واحد

 . است محوری ایده بر مبتنی استقرار دوره در واحد فناور اصلی فعالیت شود. می

 سطح تجاری به رسیدن برای اجرایی برنامه از فناور،  واحد توسـط که اسـت ای خلاصـه : اجرایی برنامه خلاصگه

 . دارد تاکید محور ی ایده بر و شود می تهیه مرکز، به فناور واحد سوی از شده ارائه سازی ایده

 مسئول دانشـگاه و پژوهشـی معاونت بین فناور واحد نهایی پذیرش از پس که اسـت مکتوب سـندی : نامه موافقت

 . شود می منعقد فناور واحد

 هدف -0 ماده

 بر سطح مبتنی آنها فعالیت فناورکه واحدهای از حمایت با است مصمم اصـفهان پزشـکی علوم دانشـگاه نوآوری مرکز

 حرکت به سمتی است آفرینی ثروت و سـازی تجاری های جنبه دارای و اسـت نوآوری و فناوری دانش، از قبولی بلقا
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تیم های موفق می توانند در  شود. تولید شده محصول برای بازاریابی جایگزین تولیدشـده، دانش برای بازاریابی کند که

ده و ادامه مسیر تجاری سازی را با حمایت مرکز رشد قالب شـرکت های ثبت شده به عضویت مرکز رشد دانشگاه درآم

 طی کنند.

 مركز دْر فناوْر واحدهای پذیرش یمعياْرها -9 ماده

 با و دانشــگاه خارج متخصــص افراد همراه به دانشــجویان و علمیدانشــگاه  هیأت اعضــای از متشــکل های مجموعه

اســاس  )بر باشــند مرکز توسـط پذیرش مورد و اجرایی برنامه دارای که مرتبط علمی هیأت عضـو یک محوریت حداقل

 : شامل مرکز در فناور واحد پذیرش معیارهای باشند. می مرکز به ورود به مجاز (،1ماده

 دانشگاه تخصصی های زمینه از بایکی فناور واحد فعالیت زمینه داشتن تناسب 

 فناور واحد محوری ایده بودن فناوری بر مبتنی 

 مرکز منابع و امکانات با فناور واحد نیازهای بودن اسبو متن بودن نوآوری بر مبتنی 

 کاری تیم در فعالیت با مرتبط پژوهشی و علمی سابقه وجود 

 با دارا بودن مزیت رقابتی محصول / خدمتفعالیت گسترش و رشد امکان ، 

 مناسب اجرایی برنامه و اهداف استراتژی، داشتن 

 بازار بر متکی اقتصادی برنامه 

 مركز دْر فن آوْر واحدهای ) تعهدات(  وظایف -4 ماده

 . باشد می دانشگاه با نامه موافقت یک انعقاد به ملزم پذیرش از پس فناور واحد -4-1

 و همچنین گیرد می قرار او اختیار در مرکز توســط که اســت اموالی تمام نگهداری و حفظ به موظف فناور واحد -4-2

 . شود می وارد والام آن به که است نقصانی و عیب هرگونه مسئول

 این درغیر پذیرد، انجام مربوطه ایمنی و فنی مقررات و اســتانداردها با مطابق باید فناور واحد های فعالیت تمام -4-3

 عدم علت که به خسارتی گونه هر جبران .کند معلق را فناوری واحد فعالیت نقیصـه، رفع تا اسـت مجاز مرکز صـورت

 . بود واحد فناورخواهد عهده بر گردد مرکز یا ثالث اشخاص متوجه فنی مقررات رعایت

 محوری ایده اجرای برای که اطلاعاتی و نقشه طرح، به نسـبت ثالث حقیقی و حقوقی اشـخاص که صـورتی در -4-4

های  نام و علائم بر حق اختراع، حق مانند ( نمایند ادعا است قانون حمایت مورد که حقی اند، گرفته اسـتفاده قرار مورد

 مرکز هیچگونه و است آنها ادعاهای برابر در مسئول واحدفناور) غیره و فکری مالکیت به مربوط حق هرگونه و اریتج

 . ندارد مسئولیتی

 و های مرکز نامه آئین و مقررات رعایت و کار پیشرفت بررسی و بازدید برای را شـرایط اسـت متعهد فناور واحد -4-5

 . کند فراهم مرکز طتوس ها هزینه و ها پرداخت بر نظارت
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 مرکز مستقر در که فناور واحدهای سـایر و مرکز به مربوط اطلاعات افشـای و انتقال از اسـت متعهد فناور واحد -4-9

 در دســتورالعمل شــده تعیین خســارت پرداخت لزوم بر علاوه صــورت این غیر درد. نمای جلوگیری و خودداری هســتند

 . است مسئول دیده زیان برابر در کیفری و مدنی مسئولیت باب از مرکز در استقرار

 دیگری کردن شــریک یا دیگری به دارد مرکز این در که حقی هرگونه واگذاری و عاریه و اجاره حق فناورواحد  -4-2

 یک هر تحقق صورت در و ندارد را آن شروط و فناور واحد و دانشـگاه مابینفی موافقتنامه مفاد از تجاوز و حق این در

 و اموال کلیه سالم و صحیح استرداد به ملزم بلافاصله فناور واحد و شده فسخ موافقتنامه مرکز، تشخیص به موارد این از

 . بود خواهد خسارت جبران و اعتبارات

 سایرموارد و مرکز امکانات و اسـتقرار محل مورد در حقی هیچگونه مرکز، از دلیل هر به واحد خروج صـورت در -4-8

دانشگاه علوم پزشکی  اختلاف حل هیات تصمیمات کلیه شود می واحد متعهد و ندارد وجود فناور واحد برای انتفاع مورد

 . نماید اجرا و بپذیرد را مرکز در استقرار دستورالعمل مصرح در

 . است مرکز های نامه آیین و ضوابط نیز و دانشگاه بر حاکم قوانین و مقررات رعایت به ملزم فناور واحد -4-6

 

 . کند می تائید را مرکز به شده ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک کلیه صحت فناور واحد -4-11

 به تشخیص انتفاعی ی نتیجه به موافقتنامه موضـوع تنظیمی فرم های در مذکور محوری ایده که صـورتی در -4-11

 یا و فناوری فروش را از شگاهدان سهم فناوری، شورای توسط شده تعیین میزان به است موظف فناور واحد برسد، مرکز

 . بپردازد آن سازی تجاری

واحـد فناور می تواند جهت ثبت اختراع ایده محوری با اســـتفاده از خدمات مشـــاوره ای دفتر مالکیت فکری  -4-12

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

 . متعهد باشد نوآوری مرکز و دانشگاه فکری مالکیت مقررات و ها نامه آئین کلیه به است موظف فناور واحد -4-13

 طرح اْرزیابی نحوه -5 ماده

 در شده و انجام نوآوری مرکز توسط اولیه ارزیابی استقرار، متقاضـی فناور واحد توسـط نیاز مورد مدارک تحویل از پس

 را ارزیابی خود داوران هیات . شود می ارجاع دوران هیات هب تخصـصـی ارزیابی برای لازم، شـرایط بودن دارا صـورت

 5 حداقل از داوران متشکل هیات ترکیب دهد. می انجام حضوری مصاحبه و شده ارائه های فرم و مستندات براسـاس

 : است زیر شرح به نفر

 دانشگاه مدیرتوسعه فناوری 

  رئیس مرکز نوآوری دانشگاه 

 گاهرییس اداره ارتباط با صنعت دانش 

 محوری ایده فنی و علمی موضوع به مسلط و آشنا متخصص نفر دو حداقل 
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 فناوری اقتصادی تحلیل به مسلط و آشنا متخصص نفر یک حداقل 

 جلسه دبیر عنوان به ( نوآوری مرکز کارشناس ( 

 موافقت نامه فسخ مواْرد -6 ماده

 : نماید موافقت نامه فسخ به مبادرت زیر موارد در تواند می مرکز

 کند. خودداری مربوطه موافقت نامه در خود تعهدات از یک هر انجام از فناور واحد که صورتی رد 

 ایمنی ضوابط و اصول کاری، شئونات حسنه، اخلاق مقررات، و قوانین فناور از واحد تخلف . 

 میزان هب خود محوری ایده در شده درج محتوای یا و زمانی برنامه واحد از مرکز، نظر مطابق که صورتی در 

 . باشد افتاده عقب جبرانی غیرقابل

به شورای  فسخ موارد تحقق واحد فناور ملزم به ارایه مدارک و مسـتندات جهت محرز نمودن عدم: 1تبصـره 

 . باشد می مرکز

  موافقت نامه پایان -7ماده

 :شود می محسوب یافته پایان موافقتنامه قرارداد زیر موارد در

 9 ماده در مقرر فسخ موارد از یک هر اعمال صورت در -

  آن تمدید عدم و موافقت نامه مدت انقضای صورت در -

 12ماده مطابق مرکز از خروج صورت در -

 و استرداد استقرار محل تخلیه به روز 2 ظرف است ملزم واحدفناور موافقتنامه، مدت انقضای صـورت : در2تبصـره

 )واحدها استقرار اساس دستورالعمل بر ( ای جریمه تاخیر، روز هر ازای در باید و ورزد مبادرت دارد اختیار در که اموالی

 .بپردازد استقرار محل بهای اجاره بر علاوه

  دانشگاه حمایت ميزان و فناوْر واحد استقراْر زمان و شرایط مدت -8ماده

 چگونگی و فناور واحد هر از دانشگاه حمایت مالی میزان و ماه می باشد 6تا  9 مرکز در فناور واحد اسـتقرار زمان مدت

موافقت  موضوع فعالیت های به موافقت نامه مدت طی تدریج به حمایت این. گردد می تعیین مرکز توسـط آن پرداخت

 .یابد می تخصیص نامه

 .گردد می ابلاغ و تعیین شورای فناوری دانشگاه  توسط سال هر فناور واحدهای از دانشگاه حمایت مالی میزان حداکثر

مرکز امکان  تائید صورت در و موافقت نامه چهارچوب در فقط مرکز توسـط اعتبار پرداخت گونه ر: ه3 تبصـره

 .است پذیر
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ازای اختصاص فضای کار اشتراکی و بهره مندی از خدمات مشاوره ای مرکز ، مبلغی تحت عنوان  : در4تبصره 

ن در هر سال از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه اجاره بهاء از واحد فناور به صورت ماهانه دریافت خواهد شد که میزان آ

 تعیین می گردد.

  تسهيلات و خدمات -9  ماده

و بسته حمایتی دانشگاه  دانشگاه نوآوری مرکز در خدمات ی تعرفه مطابق فناور واحد به مرکز تسهیلات و خدمات ارزش

 .باشد می نامه موافقت لاینفک جزء و شود می تعیین علوم پزشکی اصفهان می باشد که سالانه

 .بود خواهد مرکز مقدورات حد در زمان، هر در تسهیلات و خدمات ارائه :5 تبصره

: اعتبار ریالی و تسـهیلات موافقتنامه ممکن است به پیشنهاد واحد فناور و تصویب معاون پژوهش و 9تبصـره 

 فناوری دانشگاه تغییر کند.

 .ندارد فناور واحد کارکنان قبال در مسئولیتی : دانشگاه2تبصره 

  تسهيلات و خدمات حمایت مالی، بازپرداخت -22ماده

فعالیت های پژوهشی و  از حاصل دستاوردهای و نتایج است موظف نوآوری مرکز در استقرار دوره پایان در فناور واحد

ساند. بر بر اظهارنموده و در صورت لزوم به ثبت "خط مشی مالکیت فکری دانشگاه "فناورانه مرتبط را مطابق ضوابط 

ناور و سایر حامیان از دستاوردهای پژوهش و فناوری تعیین فاساس مذاکره با کمیته مالکیت فکری ، سهم دانشگاه ، تیم 

 و پیشنهاد می شود و پس از تصویب شورای مرکز طی قراردادی مبادله خواهد شد 

 ارائه قابل قبولی دستاورد و نماید تعلل فناوری هتوسع به مربوط امور پیگیری و ها مسئولیت انجام در فناور واحد چنانچه

 را از یافته تخصیص تسهیلات و حمایت یکساله بازه ی یک در یک سال و گذشت از پس واحد ناور موظف است نکند،

دهد مگر اینکه عدم تقصـیر واحد فناور بر عدم موفقیت طرح پس از بررسـی در شورای مرکز محرز  پس باز فناور واحد

 شود. 

 

  اْرزیابی و نظاْرت  -22ادهم

 .می گیرند قرار ارزیابی مورد مرکز طرف از بار یک ماه 3 هر نوآوری مرکز در مستقر فناور واحدهای

 .قرار دهد مرکز طرف از کننده ارزیابی تیم اختیار در را لازم و کامل اطلاعات است موظف فناور واحد هر : 8 تبصره

 3 مقطع هر در مثبت ارزیابی به منوط مرکز فناوردر واحد ات و تسهیلات از طرفاستقرارو دریافت خدم ادامه :6 تبصـره

 .می باشد ماهه

 



25  

 

  فناوْر واحد سوی از مركز از خروج -20ماده

 غیر در انجام و را خود تعهدات کلیه اینکه بر مشــروط شــود خارج مرکز از تواند می بخواهد که زمان هر در فناور واحد

 .دهد انجام مرکز تشخیص به را تمالیاح خسارت جبران اینصورت

 .است ممکن مرکز پذیرش و فناور واحد کتبی درخواست با ارائه ی : خروج11 تبصره

 محل استقرار بلافاصله دانشگاه، با کامل حساب تسویه بر علاوه اسـت ملزم واحد خروج، تحقق صـورت در : 11تبصـره

 .گرداند باز مرکز به ار خود اختیار در امانی اموال و نموده تخلیه را خود
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 نايابن س یاعتباْر پژوهشآیين نامه  -6پيوست 

 

 ای دْر ْراستای ْرسيدن به مرجعيت علمیهای بين ْرشتهحمایت از كلان پروژه

 سينا()اعتباْر پژوهشی ابن

 مقدمه

های آموزشی، رنامهاعضای هیات علمی توانمند، محور توسعه در دانشگاه هستند. رشد و بالندگی دانشجویان و توفیق ب

د. هر چند گیرنپژوهشی و فناوری منوط به وجود اساتیدی توانمند و باانگیزه است که راهبری فرایندها را بر عهده می

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

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

ای به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. از این رو، توسعههای سیاستگذاری یک ازمحوری برخوردار است و بدون آن هیچ

 قرار گیرد. د توجه ویژهگسترش ظرفیت نیروی انسانی با هدف دستیابی به مرجعیت علمی و راهبری فناوری باید مور

اف زیر به شود و با اهدنامگذاری می "ابن سینا"ای به افتخار دانشمند بزرگ ایرانی، های بین رشتهاعتبار کلان پروژه
  گردد:های تحقیقاتی متشکل از اعضای هیات علمی با سوابق درخشان پژوهشی اعطا میتیم

 اوری در راستای دستیابی به مرجعیت علمیتوسعه ظرفیت نیروی انسانی در حوزه پژوهش و فن 

 هاحمایت ویژه از اعضای هیات علمی سرآمد برای گسترش فعالیت 

  الگوسازی برای محققین جوان و بهبود شرایط برای پرورش نیروهای انسانی جوان 

 ایجاد توانمندی برای حل مشکلات نظام سلامت 

  تعمیق دانش آموزشی در دانشگاه 

 المللی دانشگاه ینتقویت روابط علمی ب 

  ایجاد زمینه مناسب برای جذب نخبگان ایرانی خارج کشور 

 بخشی توسعه ارتباطات بین 

  تسهیل شرایط برای جذب منابع مالی پژوهشی خارج دانشگاهی 
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 فرایند انتخاب اعضای هيات علمی دْر فراخوان اعتباْر پژوهشی ابن سينا -2ماده 

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

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

 گردد. رسانی میاطلاع

نضمام وزال به امتقاضیان اطلاعات طرح کلان پیشنهادی خود را به صورت خلاصه و در قالب فرم پیش پروپ .2

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

پروپوزال و سوابق علمی، نقشه تحقیقاتی های اعلام شده در فراخوان باشد. به همراه پیشمعطوف به اولویت

 نیز باید ارائه شود. 

 بایست عضو هیات علمی پیمانیینده تیم پیشنهاد دهنده است، میمجری اصلی طرح که نما شاخص ورود: .3

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

فناوری از بین این اعضای هیات علمی، افرادی که از نظر شاخصهای علم سنجی امتیاز بالاتری دارند به 

 نماید. یط برای شرکت در فراخوان اعلام میعنوان واجد شرا

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
 ی در یک حوزه از دانش داشته است. اکه تاثیر قابل ملاحظه

 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 باشد. انجام پروژه 

 بنیان  تولید محصولات دانش 

 

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 هزال، پروپوزال کامل و ضمائم آنپروپودر بازه زمانی مشخصی طرح کامل پروژه را ارسال نمایند. پیش

 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: .9

شوند و پس از دریاقت 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 میدر شورای ارزیابی طرح نظرات آنان

گردد تا طرح را بر آن اساس اصلاح و نسخه نهایی را ارائه نمایند. علاوه بر این، به تیم پژوهشی منعکس می

 ات علمی دانشگاه با دسترسیها، اعضای هیبه منظور انعکاس دیدگاه جامعه علمی دانشگاه در ارزیابی طرح

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: .2

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

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

 دانشگاهی و نیز دو نفر از پژوهشگران برتر داخل دانشگاه )به پیشنهاد معاون پژوهشی و فناوری و انتخاب

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

 

 سينانحوه حمایت از اعضای هيات علمی داْرای اعتباْر پژوهشی ابن -0ماده 

 1سال به اعضای هیات علمی انتخاب شده بر اساس فرایند مذکور در ماده  2-5اعتبار پژوهشی به مدت  .1

 تواند تمدید گردد. یط خاص میگیرد و در شراتعلق 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. گبه صورت سالانه در اختیار تیم پژوهشی قرار می های پیشرفت واعتبار پژوهشی بر اساس گزارش .3

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

 گیرد: می

  حمایت اداری برای استفاده از نیروهای پسادکترا و کارشناس )مازاد بر نیروهایی که از قبل با
 ستخدامی دارند( برای اجرای پروژه در مدت قرارداددانشگاه رابطه ا

 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 میدوره)محتوای و برنامه این 

 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

 گاه برای عضویت در مجامع علمی مانند فرهنگستان علوم پزشکی، معرفی از سوی ریاست دانش
بوردهای تخصصی و ... به منظور استفاده از دانش و تجربیات این افراد در سیاستگذاری علمی و 

 های دانشگاه در راستای دستیابی به مرجعیت علمیمعرفی توانمندی

 

 نحوه استفاده از اعتبار پژوهشی به شرح زیر است:  .5

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

 خارج کشور و ...(

 دوق ن و صنتواند از سایر منابع از جمله بنیاد نخبگاتامین 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

  و سایر مواردی که سایر مصارف عبارت است از تهیه مواد آزمایشگاهی، خرید تجهیزات، نرم افزار
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. 

 

 سيناتعهدات و وظایف اعضای هيات علمی دْر قبال دْریافت اعتباْر پژوهشی ابن -9ماده 

تظار بر اساس ماهیت پروژه توسط معاونت پژوهشی و فناوری و در تعامل با عضو هیات بروندادهای مورد ان .1

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

طرح  ههای سالانه و تسویگردد و مبنایی برای پایش گزارشزمان 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
 مشترک، تبادل دانشجو و ...(

 ایای و بین موسسهرشتهرتباطات بینبرقراری ا 

 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 

  ثبت اختراع بین المللی 

  بنیاندانشتولید محصول 

 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 امکانهیات علمی دریافت کننده اعتبار ضروری است. حضور در بخشی دیگر از برنامه

 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

گزارشی علمی از سیر پیشرفت پروژه و دستیابی به بروندادهای مورد توافق به کمیته ارائه نماید و همچنین 

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

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

 در شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب رسید.   3/4/62این آیین نامه در تاریخ 
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 آیين نامه اعتباْر پژوهشی ميرزاخانی -7پيوست 

 

 مقدمه

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

راهبران فرایندها، نقش مهمی در پیشرفت دانشگاه دارند و در این میان  اعضا هیات علمی که به تازگی فعالیت 

ملکرد های لازم برای عاند، نیازمند توجه ویژه هستند تا بتوانند مقدمات و زیرساختمستقل خود را آغاز نموده پژوهشی

 ای را فراهم نمایند. حرفه

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

 د: گرداهداف 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 باطات بینتوسعه ارت 

  تسهیل شرایط برای جذب منابع مالی پژوهشی خارج دانشگاهی 

 

 فرایند انتخاب اعضای هيات علمی دْر فراخوان  اعتباْر پژوهشی ميرزاخانی -2ماده 

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

 گردد. رسانی می( به صورت سالانه تعیین و همزمان با اعلام فراخوان اطلاعاجرایی و سقف اعتبار

بایست عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با مرتبه مجری اصلی طرح  می شاخص ورود: .6

استادیاری یا دانشیاری و حداکثر پنج سال سابقه خدمت در این سمت باشد. سالانه معاونت پژوهشی و 

ین این اعضای هیات علمی، افرادی که از نظر شاخصهای علم سنجی امتیاز بالاتری دارند به فناوری از ب

 نماید. عنوان واجد شرایط برای شرکت در فراخوان اعلام می
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علاوه بر بررسی سطح علمی و کیفیت تدوین طرح پیشنهادی، در سوابق علمی متقاضی  معیارهای انتخاب: .11

 مورد توجه خواهد بود: و تیم تحقیقاتی، معیارهای زیر 

 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 

 نحمایت از نیروهای انسانی پیرامون خود و پرورش پژوهشگران جوا 

 فرم قالب در و خلاصه صورت به را خود یشنهادیپ طرح اطلاعات انیمتقاض فرایند ارسال طرح و داوری: .11
 ارائه یقاتیتحق میت  4نقشه پژوهشی و همکاران و خود( CV) یعلم سوابق انضمام به و پروپوزال شیپ
 و یعلم یمحتوا ظرن 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. موضوع طرح دارند ارسال میداوران داخل و خارج دانشگاه یا خارج از کشور که تجربه کافی در 
گردد تا طرح را بر آن اساس اصلاح و نسخه نهایی را ارائه نمایند. نظرات داوری به تیم پژوهشی منعکس می

ها را بررسی و تعدادی طرح را جهت تصویب نهایی ها، نسخه اصلاح شده پروپوزالشورای ارزیابی طرح
 ها باید به زبان انگلیسی نوشته شوند.ل کامل و ضمائم آنپروپوزال، پروپوزاپیشنماید. انتخاب می

 

 محتوای حمایتی اعتباْر پژوهشی ميرزاخانی -0ماده 

های سال و بر اساس گزارش 3تا  2گردد و به مدت سقف این اعتبار پژوهشی، در فراخوان سالانه اعلام می .9

 گیرد. پیشرفت در اختیار تیم پژوهشی قرار می

ی پژوهش شود. بنابراین، تیمرت مازاد بر گرانت متداول اعضای هیات علمی اعطا میاین پژوهانه به صو .2

 توانند از گرانت معمول خود در سقف تعیین شده نیز استفاده نمایند. ارائه دهنده طرح می

علاوه بر بودجه طرح، بر حسب نیاز و در صورت امکان اقدامات زیر برای تسهیل اجرای پروژه صورت  .8

 گیرد: می

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

                                                           
مجاي و همپارت  با پاوژه حاضا تس . تين اقشه همچد ن اشا  ( به معدی تب  ن ترتباط مطالعات پ ش ن research map)ترتئه اقشه تحق قاتی 4 

 د.   يابدهد ت م تحق قاتی با تسافاده تب دسااوردهاي تحامالی تين پاوژه قاتر تس  در آيدده به چه مطالعاتی بپادتبد و اهاياا به چه تهدتفی دسمی
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 های پژوهشی در راستای اجرای پروژه استفاده از فضای فیزیکی مناسب برای ایجاد زیرساخت 

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

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

 

 تعهدات و وظایف دْریافت كنندگان اعتباْر پژوهشی ميرزاخانی -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 پیش از اعطای پژوهانه تعیین می علمی منتخب،

ویه طرح های سالانه و تسگردد و مبنایی برای پایش گزارشمدت زمان مورد انتظار برای دستیابی تعیین می

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

 انتشار مقالات علمی در مجلات معتبر حوزه تخصصی 

 های تحقیقاتی دانشگاهتوسعه زیرساخت 

  جذب منابع مالی و امکانات پژوهشی خارج دانشگاهی 

  پرورش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران جوان 

  ثبت اختراع بین المللی 

 بنیانتولید محصول دانش 

 رمانی و حل مسائل مرتبط با نظام سلامت های نوین داستقرار روش 

بندی پروژه، گزارشهای مالی عضو هیات علمی دریافت کننده پژوهانه موظف است بر اساس جدول زمان .5

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

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

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

 باشد.و علمی می

ا ی ای عضو هیات علمی دریافت کننده پژوهانه، شرکت )به صورت حضوریبا هدف توسعه توانمندی حرفه .9

 گردند ضروری است. های آموزشی که توسط معاونت پژوهشی و فناوری تعیین میمجازی( در دوره

ها از محل این پژوهانه باید به اطلاع واحد مربوطه رسانده شود تا به خرید تجهیزات غیر مصرفی و دستگاه .2

 عنوان اموال دانشگاه ثبت گردند.
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المللی ه طرح را جهت برقراری و توسعه ارتباطات بینمجری اصلی موظف است حداقل ده درصد از بودج .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. 

 فرصت مطالعاتی در مراکز علمی شاخص خارج کشور برای اعضای گری و های مشاهدهشرکت در دوره

 تیم یا دانشجویان مرتبط

  دعوت از محققین برجسته خارج کشور در حوزه تخصصی تیم 

  برگزاری رویدادهای مشترک علمی 

 صرف بودجه در سایر موارد منوط به هماهنگی قبلی با معاونت پژوهشی و فناوری است. 
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 (ینيبال قاتيتحق ژهی)و ه اعتباْر پژوهشی دكتر حکمیآیين نام -8پيوست 

 

ای هارائه خدمات مناسب در نظام سلامت مستلزم انجام تحقیقات کاربردی برای ایجاد شواهد دقیق علمی است. پژوهش

ها یماریهای اپیدمیولوژیک بتوانند از طریق ایجاد اطلاعات دقیق از وضع موجود، بررسی سیر تغییرات شاخصبالینی می

های نوین و بومی برای پیشگیری، و عوامل خطر و ارزیابی کارایی مداخلات جدید نقش بسزایی در دستیابی به روش

تشخیص، درمان و بازتوانی داشته باشند. حضور بخش قابل توجهی از اعضای هیات علمی توانمند دانشگاه در عرصه 

 و کلینیکی ارزشمند و نیز اداره نهاد دانشگاه و مراکز بهداشتی های پاراکینیکیبالین، دسترسی آسان به انبوهی از داده

درمانی در یک سازمان واحد مزایای مهمی برای توسعه تحقیقات بالینی هستند که تا کنون به نحو موثری مورد استفاده 

 اند. قرار نگرفته

ود به منظور ها موجفاده بهینه از ظرفیتهدف از اعتبار پژوهشی ویژه تحقیقات بالینی تسهیل فرایندها، رفع موانع و است

تولید شواهد علمی بالینی در راستای ارتقای نظام سلامت است. این اعتبار که به افتخار بنیانگذار دانشکده پزشکی 

ق های تحقیقاتی که توسط اعضای هیات علمی بالینی با سوابنامگذاری شده است به تیم "دکتر مرتضی حکمی"اصفهان

 گردد و امید است نتایج زیر را در پی داشته باشد: شوند اعطا میی راهبری میبرجسته پژوهش

  بالینی بومی هایایجاد دادهافرایش توانایی حل مشکلات نظام سلامت با 

 های بالینیتوسعه ظرفیت نیروی انسانی در عرصه پژوهش 

 های ترجمانیای برای انجام پژوهشهای بین رشتهگیری تیمشکل 

 بالینی های تحقیقاتتوسعه زیرساخت بیت وایجاد، تث 

 الملل در عرصه تحقیقات بالینیتوسعه روابط بین 

 پژوهشگران نسل جدید الگوسازی وپرورش ، ایجاد انگیزه 

  ای وجهانیمنطقه در سطح ملی،دستیابی به مرجعیت علمی در 
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 انتخاب اعضای هيات علمی برگزاْری فراخوان و  فرایند -2ماده 

گردد. تقویم اجرایی و سقف مالی ه صورت سالانه توسط معاونت تحقیقات و فناوری اعلام میفراخوان ب .12

 گردد. رسانی میهمزمان با اعلام فراخوان اطلاعاعتبار 

ت مجری اصلی باید عضو هیاو گردد بالینی اعطا می تحقیقات متمرکز بر موضوعاتاین اعتبار صرفا به  .13

باشد و  3بیشتر از  Scopus H indexبالینی باشد. همچنین دارای های علمی با سابقه کار در عرصه

به عنوان نویسنده اول یا مسئول  Scopusیا  ISIحداقل سه مقاله مرتبط با موضوع طرح و نمایه شده در 

پذیر و دارای امتیاز مثبت های دیگر به عنوان همکار طرح امکانداشته باشد. حضور متخصصین از رشته

 است. 

 ابقسو انضمام به و پروپوزال شیپ فرم قالب در و خلاصه صورت به را خود یشنهادیپ طرح ،انیمتقاض .14
پس از بررسی در شورای . ندینمایم ارائه یقاتیتحق میت  5نقشه پژوهشی و همکاران و خود( CV) یعلم

 یلوبمط سطح رد پژوهش میت یهایتوانمند و یعلم یمحتوا نظر از که ییهاپروپوزالشیپها، ارزیابی طرح
شود در بازه زمانی مشخصی طرح کامل پروژه را ارسال شوند و به متقاضیان اعلام میباشند انتخاب می

های دریافت شده جهت ارزیابی تخصصی برای داوران داخل و خارج دانشگاه یا خارج از کشور طرح نمایند.
د تا گردی به تیم پژوهشی منعکس میشوند. نظرات داورکه تجربه کافی در موضوع طرح دارند ارسال می

ها، نسخه اصلاح شده طرح را بر آن اساس اصلاح و نسخه نهایی را ارائه نمایند. شورای ارزیابی طرح
پروپوزال، پروپوزال پیشنماید. ها را بررسی و تعدادی طرح را جهت تصویب نهایی انتخاب میپروپوزال

 . نوشته شوند ها باید به زبان انگلیسیکامل و ضمائم آن

ای همعیارهای زیر در انتخاب طرححوزه اجرای پژوهش باید ضروتا یک محیط بالینی باشد. علاوه بر این،  .15
 تحقیقاتی مورد توجه خواهد بود: 

a.  کاربردی بودن طرح و توجه به حل یک مساله کلیدی مرتبط با نظام سلامت 

b. ی و همکاران انجام مطالعات قبلی مرتبط با موضوع طرح توسط مجری اصل 

c. های مختلف و مرتبط با مساله در تیم تحقیقاتیحضور متخصصین با گرایش 

d. ایجاد فرصت پرورش و حمایت از پژوهشگران و اعضای هیات علمی جوان 

e. نفعانارائه یک برنامه عملیاتی برای کاربست نتایج تحقیق در تعامل با ذی 

f. نفع ه نهادهای ذیتامین بخشی از منابع طرح از سایر نهادها و به ویژ 

g. برای انجام مطالعات آینده ایجاد زیرساخت 

                                                           
ت پ ش ن مجاي و همپارت  با پاوژه حاضا تس . تين اقشه همچد ن اشا  ( به معدی تب  ن ترتباط مطالعاresearch map)ترتئه اقشه تحق قاتی 5 

 د.   يابدهد ت م تحق قاتی با تسافاده تب دسااوردهاي تحامالی تين پاوژه قاتر تس  در آيدده به چه مطالعاتی بپادتبد و اهاياا به چه تهدتفی دسمی
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h.  جلب مشارکت متخصصین ایرانی و غیر ایرانی خارج کشور 

i.  طراحی صحیح مطالعه و در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی 

 

 های تحقيقاتی برگزیدهنحوه حمایت از تيم -0ماده 

ی پیشرفت و در صورت تائید ناظر پروژه در هاسال و بر اساس گزارش 3تا  2به مدت  بودجه مصوب طرح .6

گیرد. این اعتبار به صورت مازاد بر پژوهانه متداول اعضای هیات علمی اعطا اختیار تیم پژوهشی قرار می

توانند از پژوهانه خود در سقف تعیین شده نیز استفاده پژوهشی ارائه دهنده طرح می شود. بنابراین، تیممی

 نمایند. 

های تحقیقاتی از دستیار پژوهشی به صورت تمام وقت یا نیمه وقت ، امکان استفاده تیمدر صورت نیاز .11

های پژوهشی های پایه برای مشارکت در اجرای طرحگردد. دستیاران پژوهشی از توانمندیمی فراهم

 پیوندند. ها میبرخوردارند و به عنوان نیروهای کمکی برای اجرای مطالعه به تیم

 شوند: های زیر برخوردار میهای تحقیقاتی از حمایتجه طرح و دستیار پژوهشی، تیمعلاوه بر بود .11

 اجرای پروژه طراحی و های تخصصی درمشاوره 

 های آموزشی مرتبط با پژوهشاولویت استفاده اعضای تیم پژوهشی از دوره 

 تسهیل سفرهای علمی خارجی اعضای تیم در راستای اجرای مطالعه 

 فضای فیزیکی مورد نیاز تیم تحقیقاتی امکان استفاده از 

به منظور تامین نیروی انسانی پروژه و نیز ایجاد فرصت پرورش نیروهای جوان، با رعایت ضوابط آموزشی  .12

ان نامه دستیاران، کارورزان یا دانشجویتواند به عنوان پایانمی و تائید گروه آموزشی مربوطه، بخشی از پروژه

 .  تحصیلات تکمیلی تعریف شود

 

 تعهدات و وظایف دْریافت كنندگان اعتباْر پژوهشی -9ماده 

بر اساس ماهیت پروژه توسط معاونت تحقیقات و فناوری و در تعامل با مجری وندادهای مورد انتظار رب .6

گردند. برای هر برونداد حداقل سطح قابل قبول و نیز مدت زمان اصلی، پیش از اعطای اعتبار تعیین می

د های سالانه و تسویه طرح خواهگردد و مبنایی برای پایش گزارشای دستیابی تعیین میمورد انتظار بر

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

 های نوین درمانی و حل مسائل مرتبط با نظام سلامت استقرار روش 
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 بر حوزه تخصصیانتشار مقالات علمی در مجلات معت 

 های بالینیهای تحقیقاتی دانشگاه مانند بانک دادهتوسعه زیرساخت 

  جذب منابع مالی و امکانات پژوهشی خارج دانشگاهی 

 پرورش و توانمندسازی پژوهشی نیروهای انسانی 

 المللبرقراری و توسعه ارتباطات علمی بین 

اجرای پروژه از نظر رعایت کدهای اخلاق عضو هیات علمی دریافت کننده پژوهانه موظف است بر حسن  .11

بندی پروژه، در پژوهش توسط تمام اعضای تیم نظارت داشته باشد. همچنین بر اساس جدول زمان

گزارشهای علمی از سیر پیشرفت پروژه و دستیابی به بروندادهای مورد توافق ارائه نماید و در صورت نیاز 

مندی از بودجه ح جهت ارزیابی فرایندها همکاری نماید. بهرهبرای بازدید حضوری ناظر علمی و اخلاقی طر

 باشد. های پیشرفت میمنوط به تائید گزارش 2پژوهشی و سایر مزایای مذکور در ماده 
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 آیين نامه اعتباْر فناوْرانه ْرویش-9پيوست 

 

 بسته حمایت ویژه از فعاليت های فناوْرانه )اعتباْر ْرویش(

 

 مقدمه

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

 علم، فناوری، محور دانش اقتصاد در که آنجا از .شودمی بیشتر روزبروز آن اهمیت دارد، مختلف ابـعاد از کـشورها توسعه

 دمیشو تلقی سرمایه نوع اصلی ترین عنوان به دانش د،شونمی قلمداد اقتصادی رشد بر مؤثر عوامل کارآفرینی و نوآوری

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

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

 عریف می گردد.ت

 توجه به پژوهش های مساله محور 

 های جامعهلید شده در دانشگاه جهت رفع نیازاستفاده از دانش تو 

 دانشگاه در بنیان دانش شرکتهای توسعه فرهنگ سازی 

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

 اشتعال فارغ التحصیلان برای مناسب زمینه ایجاد 

 کشور داخل در ثروت ولیدت 

 و همکاری گسترده با صنعت جهت ایحاد و توسعه صنایع  دانشگاهی خارج مالی منابع جذب برای شرایط تسهیل

 جدید مورد نیاز حوزه سلامت

 

 اعتباْرفناوْرانه ْرویش فراخوان دْر علمی هيات اعضای انتخاب فرایند - 2 ماده

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

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

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

 اجرای در راستای طرح پیشنهادی یا تجربه ISIرتبط با طرح باشد. بدین منظور حداقل پنج مقاله تحقیقاتی و فناورانه م
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 هارائه قرارداد فروش محصول یا دانش فنی به صنعت مربوطمستنداتی از جمله مرتبط را داشته باشد که با  پروژه های

 قابل ارزیابی می باشد.

 در هادی ،پیشن طرح تدوین کیفیت و علمی سطح بررسی رت انجام پروژه وبر اولویت و ضرو علاوه: انتخاب معیارهای.  3

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

 سوابق علمی و تجربیات عملی اعضای تیم فناور 

  ارائه طرح کسب و کار دقیق 

 موسسه ای بین و رشته ای بین تعاملات 

 ا دانش آموختگان دانشگاه های معتبراستفاده از دانشجویان ی 

 : 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

 ارائه قات و فناوریتحقیبه معاونت  همکاران خود و مرتبط پروژه های اجرای و مستندات مربوط به  (CV) علمی سوابق

 باشند لوبیمط سطح فناور در تیم توانمندیهای و اولویت، محتوا نظر از که پیش پروپوزالهایی بررسی، از پس .مینمایند

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

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

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

 

 اعتباْر فناوْرانه ْرویش حمایتی محتوای - 0 ماده

 اختیار در گزارشهای پیشرفت اساس بر و سال 3 تا 2 مدت به و ددمیگر اعلام سالانه فراخوان در ، اعتبار این سقف.  1

 یدر چند مرحله مطابق با فاز بند طرح نیا اعتبارمیگیرد.  عضو هیات علمی فناور به عنوان مجری اصلی طرح قرار

  .گرفت خواهد قرار یو اریدراختناظر  دییتا با و یصورت گرفته توسط مجر

بر پژوهانه متداول اعضای هیات علمی اعطا میشود. بنابراین، مجری اصلی میتواند از  این پژوهانه به صورت مازاد. 2

 .پژوهانه معمول خود در سقف تعیین شده نیز استفاده نمایند

 

 فناوْری ْرویش  اعتباْر كنندگان دْریافت وظایف و تعهدات -9ماده 

 یهیات علم عضو با تعامل در و فناوری و تحقیقات معاونت توسط پروژه ماهیت اساس بر انتظار مورد بروندادهای .1

 مدت نیز و قبول قابل سطح حداقل برونداد هر برای. میگردند تعیین اعتبار نامه و اعطایعقد تفاهم از پیش منتخب،
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. بود واهدخ طرح تسویه و سالانه گزارشهای پایش برای مبنایی و میگردد تعیین دستیابی برای انتظار مورد زمان

 :بود خواهد زیر موارد شامل طرح هر از ظارانت مورد اهداف

 دستیابی به دانش فنی تولید محصول 

  تولید محصول 

 استاندارد سازی محصول 

 اقدام  جهت اخذ مجوز های قانونی برای تولید و فروش محصول 

 اقدام جهت راه اندازی خط تولید نیمه صنعتی 

 

 ز نحوها مالی گزارشهای پروژه، زمانبندی جدول اساس بر است موظف رویشاعتبار  کننده دریافت علمی هیات عضو .2

ارائه  وافقت مورد بروندادهای به دستیابی و پروژه پیشرفت سیر علمی و فنی از گزارشهای نیز و بودجه هزینه کرد

ره به .آید عمل به فرایندها ارزیابی جهت طرح ناظر حضوری بازدید برای همکاری نیاز صورت در همچنین و نماید

 .میباشد ارزیابی پیشرفت طرح و مالی هایگزارش تائید به اعتبار فناورانه منوط بودجه از مندی

ماه  18تا حداکثر  یستبا یم یشنهادیمحصولات مربوط به طرح پ یساز یتوسعه و تجار یطرح در راستا مجری .3

ضو مرکز ع آتی، های تحمای دریافت منظور به شرکت این.  نماید شرکت ثبت به اقدام رویش اعتبار یافتبعد از در

 یهمحصول و کل ینا یساز یو تجار شداصفهان خواهد  یسلامت دانشگاه علوم پزشک یعلم و فناور پارک یارشد 

 51ز  ا یشبه ذکر است پرداخت ب لازم. یردشرکت صورت گ ینهم یقاز طر یستبا یمحصولات منتج شده از آن م

 گردد .   یم یسمحصول تاس یساز یبه منظور تجاراست که  یبه ثبت شرکت منوط پروژهاز بودجه  درصد

 در( ازییا مج حضوری صورت به) شرکت اعتبار فناوری، کننده دریافت علمی هیات عضو  توانمندی توسعه هدف با .4

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

 اطلاع به باید از کل اعتبار طرح بوده % 11اعتبار حداکثر تا  این محل از دستگاهها و مصرفی غیر تجهیزات خرید .5

درصد برای  11در صورت نیاز به تخصیص بیش از  .گردند ثبت دانشگاه اموال به عنوان تا شود رسانده مربوطه واحد

وافقت متجهیزات غیر مصرفی، درخواست توسط مجری به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارائه شده و در صورت 

 با درخواست قابل هزینه کرد است.

 زیر دموار به المللی بین ارتباطات توسعه و برقراری جهت را طرح بودجه از درصد ده حداکثر تواند می اصلی مجری .9

 :دهد اختصاص

 یمت یاعضا  توسط تخصصی زمینه با مرتبط و معتبر خارجی های نمایشگاه در شرکت  

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

 تیم اعضای برای کشور خارج

 تیم تخصصی حوزه در کشور خارج برجستهفناوران   یاها، استارتاپ ها  شرکت از دعوت 

 .است فناوری و تحقیقات معاونت تایید و قبلی هماهنگی به منوط موارد سایر در بودجه صرف
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  مالکيت -4ماده 

و ...(،   ها، فروش دانش فنیاخذ مجوز ،یداخل اختراعثبت  ،یالمللنیب اختراعثبت  مانندنتایج حاصل از طرح ) هیکل در .1

های شرکا توسط سهم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجری طرح و سایر شرکای احتمالی بر اساس ارزش آورده

 یو را گرددیم نییتع)یا کمیته منتخب این شورا( گاه دانش یفناور یشورادانشگاه کارشناسی و در توسعه تجارت 

  /https://tech.mui.ac.ir  آدرس در یفناور یارزشگزار به مربوط یها شاخص شورا لازم الاجراست. این

 .است شده ارائه (هادستور العمل قسمت)

دانشگاه در جایگاه سرمایه گذار و مجری در جایگاه کارآفرین صاحب ایده  یش،اعطای اعتبار روبا توجه به این که در  .2

سازی محصول متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت تجاریسهام شرکت ثبت شده  بخشی ازقرار دارد، لذا 

ورا( منتخب این ش )یا کمیتهدانشگاه  یفناور یشوراتوسط  آنمیزان این سهام از نوع سهام ممتاز بوده و . خواهد بود

  گرددیم نییتع

، هاحمایت در اخذ مجوز، برند دانشگاه، طرح یمال نیشامل تام شیمصوب رو یطرح ها یدانشگاه برا یآورده ها .3

جهت  اام. باشد میو ...  آزمایشگاهی تجهیزاتو  فیزیکی یها یرساختز، پشتیبانی حقوقیسازی، مشاوره تجاری

و نیز سایر موارد محصول  سازیتجاری جهت شده ثبت شرکت درهام دانشگاه طرح، س یمجر یبرا یزهانگ یجادا

 .شد خواهدکمتر ن  %5 از دانشگاه سهم همچنیننخواهد بود.   % 21 از بیشاختراع ثبت  مانند

 ریقط از محصول مستقیم سازی تجاری از غیر به) سازی تجاری دیگر الگوهای طرفین توافق با که صورتی در .4

  د،گیر قرار نظر مد آن نظایر و پتنت فروش غیر، به محصول مجوز  واگذاری  و فنی دانش فروش مانند( شرکت

در این مرحله  .گردد می تقسیم طرفین بین  مانده باقی مبلغ سپس و کرده دریافت را خود سرمایه اصل ابتدا دانشگاه

 درصد خواهد بود . 31سهم دانشگاه تا 

 دیخر یبرا سهامداران ریسازمان  نیخود از شرکت خارج شود. در ا فروش سهامتواند با یدر هر زمان م دانشگاه .5

تقرار صورت تا زمان اس نیا در. هستند تیاولو در ثالث یحقوق ای یقیحق اشخاص به نسبت دانشگاه، سهام

د. پرداخت خواهد کر یالتیدانشگاه رو به یدیقرارداد جد یسلامت، شرکت ط یشرکت در پارک علم و فناور

ها و آوردهمطابق با  انهیبه صورت سالشرکا مقدار سهام  شرکت، در دانشگاه یهمکار ادامه صورت در

  .شرکت محاسبه خواهد شد دیجد هیسرما

 امتمدانشگاه مالک  دیطرح ننما یساز یتا پنج سال پس از عقد قرارداد اقدام به تجار خود یمجر که یصورت در .9

 درصد 41 تا حداکثر یمجر سهم دانشگاه توسط طرح یساز یتجار تصور در و استطرح  یو معنو یماد حقوق

 .بود خواهدبا نظر شورای فناوری  طرح سود از

در صورتیکه مجری طرح را به پایان نرساند یا پیش از پایان طرح انصراف دهد، مبلغ اختصاص یافته تا آن زمان به  .7

 انشگاه بازگردانده شود.طرح می بایست به صورت نقدی در یک مرحله از طرف مجری به د

  

https://tech.mui.ac.ir/


63  

 

 یقاتيانجام تعهدات دْر مراكز تحق نامهوهيش -22پيوست 

 

انجام تعهدات دْر مراكز  هتج یتخصص یمدْرک دكترا یداْرا لانالتحصيفاْرغ رشیپذ نامهوهيش

 یقاتيتحق

روند. به شمار می اعضای هیات علمی نقشی کلیدی در توسعه و بالندگی دانشگاه دارند و محور انجام فرایندهای علمی

های متعالی به نیازهای نظام سلامت پاسخ دهند بدون داشتن مراکز تحقیقاتی کارآمدی که بتوانند از طریق انجام پژوهش

یر هیات علمی غ اننامه تبیین ضوابط پذیرش پژوهشگرحضور پژوهشگران توانمند دست نیافتنی است. هدف از این شیوه

نین نامه همچکز تحقیقاتی است. در این شیوهاای مری هیات علمی پژوهشی تعهداتی بردر قالب انجام تعهدات و اعضا

ازم به ذکر لبیان شده است. تعهداتی به عضو هیات علمی  تعهداتی ضوابط تبدیل وضعیت از پژوهشگر غیر هیات علمی

اعلام  ز سوی وزارت متبوعای است که ااست پذیرش اعضای هیات علمی پژوهشی به صورت پیمانی تابع ضوابط جداگانه

 شده است. 

اشد. از ببرای مراکز تحقیقاتی در قالب فراخوان می تعهداتی پذیرش به صورت غیر هیات علمی یا عضو هیات علمی .1

ورت گردد و در صهای مورد نیاز توسط معاونت تحقیقات و فناوری استعلام می، رشتهواجد شرایط مراکز تحقیقاتی

فعلی  نیروهایتعداد و تخصص املی از جمله انطباق تخصص درخواست شده با ماموریت مرکز، تائید )با توجه به عو

آن  ها و تعیین تواتربرگزاری فراخوانگردد. در قالب فراخوان اعلام می های مورد نیازتخصصو عملکرد قبلی مرکز( 

 بر عهده معاونت تحقیقات و فناوری است. 

 های زیر را داشته باشند: رکت کنند که ویژگیتوانند در فراخوان شمتقاضیانی می .2

o  شرایط عمومی استخدام طبق آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی 

o  دکترای تخصصیدارا بودن مدرک 

o  داشتن حداقل دو مقاله در مجلات نمایه شده درScopus ،ISI  یاPubMed  به عنوان نویسنده اول یا

به عنوان جایگزین قابل پذیرش  ISCهای حوزه علوم انسانی نمایه )برای متقاضیان با تخصصمسئول 

 است(

o  نمره زبانMSRT  سال اخیر یا  11مربوط به حداکثر  9هامعادل آن از سایر آزمون  یا 25مساوی یا بالاتر از

 گذراندن حداقل یکی از مقاطع تحصیلی در یک دانشگاه معتبر خارجی انگلیسی زبان

 

                                                           
9 MSRT: 75, IELTS: 5.5, TOEFL iBT: 69, TOEFL Computer: 196, TOEFL paper: 525, TOLIMO: 525, NOET: 70 
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 شود: طی مراحل زیر انجام میها بررسی درخواست .3

سال  فتهتحصیلی آنان در فراخوان اعلام شده است، مستندات مربوط به سوابق علمی  الف( متقاضیانی که رشته

نمایند. در این مدیریت، مطابق با روش امتیازدهی به اخیر خود را به مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات ارائه می

نه اعضای هیات علمی )بر اساس آخرین ویرایش شیوه نامه اجرایی معاونت تحقیقات و های پژوهشی و فناورافعالیت

های باشد و به فعالیتمی 151شود. سقف امتیاز قابل کسب از این بخش دهی میفناوری( سوابق متقاضیان نمره

یان در مورد سوابق متقاضپزشکی های زیستگیرد. علاوه بر این، از کمیته اخلاق در پژوهشمازاد امتیازی تعلق نمی

 گردد. شود و سپس متقاضی به مرکز تحقیقاتی مربوطه معرفی میبه صورت محرمانه استعلام می

های علمی متقاضی توسط مرکز تحقیقات یک جلسه مصاحبه با حضور رئیس مرکز ب( به منظور بررسی توانمندی

مکتوب متقاضی  2د. رزومه علمی و نقشه پژوهشیگردو حداقل دو نفر از اعضای شورای پژوهشی مرکز برگزار می

کنندگان در مصاحبه قرار گیرد. علاوه بر این جلسه مصاحبه، مرکز باید هماهنگی لازم را باید از قبل در اختیار شرکت

سی با به زبان انگلیترجیحاً های تحقیقاتی متقاضی برای برگزاری یک جلسه سخنرانی جهت ارائه یکی از پروژه

و یک نماینده از معاونت تحقیقات و  حداقل دو نفر از اعضای شورای پژوهشی مرکز، یس مرکز تحقیقاتحضور رئ

گردد و از حداقل یک هفته قبل در سطح دانشکده، انجام دهد. این سخنرانی باید به صورت عمومی برگزار  فناوری

 تواند بنا به صلاحدید خود برایمرکز می ،رسانی گردد. علاوه بر مصاحبه و سخنرانیپژوهشکده یا دانشگاه اطلاع

های دیگری نیز انجام دهد )مانند تهیه یک طرح تحقیقاتی، آموزش تر متقاضی از وی بخواهد فعالیتارزیابی دقیق

 و ... (.  پژوهشگرانبه 

صاحبه م تشکیل جلسه داده و با متقاضی "انتخاب پژوهشگر کارگروه" پس از ارزیابی متقاضی در مرکز تحقیقات،ج( 

 و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقاتنماید. اعضای ثابت این کارگروه عبارتند از می

ارگروه. همچنین بر حسب مورد دو عضو دیگر با حق رای به این دبیر کرای پژوهشی دانشگاه به عنوان نماینده شو

 مرکز تحقیقات متقاضی جذب نیرو و رئیس پژوهشکده یا رئیس دانشکدهرئیس شوند که عبارتند از کارگروه اضافه می

ظر . در مورد مراکزی که تحت نمتبوع مرکز تحقیقات )یا معاون پژوهشی دانشکده به نمایندگی از رئیس دانشکده(

 ای نیستند به جای رئیس دانشکده یا پژوهشکده، یک نفر از اعضای شورای پژوهشیهیچ دانشکده یا پژوهشکده

شود به صورتی که کمیته مذکور همواره پنج نفر عضو خواهد داشت. علاوه مرکز به انتخاب رئیس مرکز جایگزین می

بر اعضای فوق، نماینده هیات اجرایی جذب دانشگاه به منظور ارزیابی صلاحیت عمومی متقاضیان در جلسات حضور 

ید. در صورت نیاز، دعوت از سایر صاحبنظران و نماهای مربوط به این موضوع را تکمیل میخواهد داشت و فرم

                                                           
7 Research map   به معدی تب  ن ترتباط مفهعمی مطالعات پ ش ن با مس ا پژوهشی آيدده تس . در تين اقشه که به صعرت يک اقشه تحق قاتی يا

پاسخ به چه سعتلات کل دي يا حل چه مسائل مهمی کدد در يک بابه بماای چدد ساله به دابال اادد، پژوهشگا مشخا میمان يا يک طاح ترتئه می

 رو ماتبط تس . هاي پ شتس  و مطالعات قبلی وي چگعاه با بااامه
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متخصصین مرتبط با رشته متقاضی به جلسات کارگروه جهت ارائه نظر مشورتی و بدون حق رای بلامانع است. در 

ات شود یکی از تحقیقضمن بررسی سوابق علمی و نقشه پژوهشی متقاضی، از وی درخواست میجلسه مصاحبه 

ای هدر چند دقیقه ارائه نماید و اعضای کارگروه سوالاتی را به منظور سنجش توانمندیتصار و گذشته خود را به اخ

 ام شدههای انجارزیابی گزارشی از نمایند. همچنین در عدم حضور متقاضی، رئیس مرکز تحقیقاتمتقاضی طرح می

یان، دیدگاه هر یک از در پانماید. می کارگروه اعلامنقاط قوت و ضعف متقاضی به بندی مرکز در خصوص و جمع

)با حداکثر  "(ERA) ارزیابی صلاحیت علمی متقاضیان پذیرش در مراکز تحقیقاتی"فرم  اعضای کارگروه در قالب

 گردد. شود و سپس میانگین امتیازات محاسبه میامتیاز( ثبت می 311

قیقات بندی معاونت تحو جمع کارگروه انتخاب پژوهشگر نتیجه مصاحبههمراه د( امتیاز سوابق علمی متقاضیان به 

 گردد.به مدیریت امور هیات علمی جهت طرح در هیات اجرایی جذب و سایر فرایندهای لازم اعلام میو فناوری 

ها بر اساس مجموع امتیازات کسب شده از سوابق علمی هفت گیری در مورد درخواستمتقاضیان و تصمیمبندی رتبه .4

 شود. انجام می( امتیاز 311)حداکثر کارگروه انتخاب پژوهشگر میانگین نمره امتیاز( و  151سال اخیر )حداکثر 

کسب  451امتیاز از  211حداقلمتقاضی باید  ،هیات علمیجهت انجام تعهدات در قالب غیر برای پذیرش  -4-1

 نماید.

 451از  امتیاز  311 حداقل متقاضی باید پژوهشی تعهداتیبرای پذیرش به عنوان عضو هیات علمی  -4-2

در یک حوزه تحقیقاتی  وضوعیمقاله با پیوستگی م 3کسب نماید و علاوه بر این، در ده سال اخیر حداقل 

داشته باشد که حداقل  PubMed، اسکاپوس یا ISIمشخص به عنوان نویسنده اول یا مسئول نمایه شده در 

های حوزه علوم انسانی نمایه خصصبرای متقاضیان با ت( باشند. CiteScore)بر اساس  Q1دو مقاله در سطح 

ISC  .به عنوان جایگزین قابل پذیرش است 

بدیهی است چنانچه برای یک جایگاه بیش از یک نفر متقاضی حداقل امتیاز را کسب نمایند، با فردی موافقت 

ورت ص شود که امتیاز بالاتر را کسب نموده است. همچنین، در شرایطی که مرکز با پذیرش متقاضی صرفا بهمی

تواند به صورت هیات ، متقاضی نمی2-4غیر هیات علمی موافقت نموده باشد، حتی در صورت وجود شرایط بند 

 پذیرفته شود. تعهداتی علمی 

یقات توسط معاونت تحق توانند حداکثر دو بار در طول فعالیت و در زمان اعلام فراخوانپژوهشگران غیر هیات علمی می .5

ین ارائه نمایند. به منظور بررسی اتعهداتی برای تبدیل وضعیت به هیات علمی را است خود ، درخوو فناوری دانشگاه

سال اخیر، ارزیابی در مرکز و  هفتها تمام مراحل فوق شامل دریافت و امتیازدهی مستندات فعالیت درخواست

ط ذکر منوط به احراز شرای تبدیل وضعیت با شرایط ذکر شده باید انجام شود. پذیرش درخواستکارگروه مصاحبه در 

 باشد. می 2-4شده در بند 

ها چنانچه متقاضی انتقال به یکی از مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی سایر دانشگاهاعضای هیات علمی تعهداتی  .6

را طی نمایند و  3مراحل ذکر شده در بند کلیه باشند باید تعهداتی اصفهان به عنوان عضو هیات علمی پژوهشی 

  باشد. می 2-4یرش انتقال آنان منوط به احراز شرایط ذکر شده در بند پذ
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 تعهداتیمراحل برْرسی دْرخواست پذیرش پژوهشگر غير هيات علمی یا عضو هيات علمی 

 دْر مراكز تحقيقاتی

 

 

 

 

  

 توسط معاونت تحقیقات و فناوریاعلام فراخوان 

ارائه درخواست مکتوب، رزومه و مستندات سوابق علمی 

 هفت سال اخیر به مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات

های علمی ده سال اخیر، استعلام از امتیازدهی به دستاورد

 مربوطهکمیته اخلاق و معرفی به مرکز تحقیقات 

 

های متقاضی در مرکز تحقیقات از طریق ارزیابی توانمندی

 برگزاری مصاحبه، جلسه سخنرانی و ... 

های متقاضی در کارگروه انتخاب ارزیابی توانمندی

 پژوهشگر

 به تصویب رسیده است. 26/11/68نامه در یکصد و ششمین جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه مورخ این شیوه

جمع بندی و اعلام نتیجه به مدیریت امور 

هیات علمی جهت طرح در هیات اجرایی 

 دانشگاهجذب 
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 یپژوهش یپسادكترا دوْره دْر تیحما و رشیپذ دستوْرالعمل -22پيوست  

 

 تعریف: -2ماده 

( به دوره ای از تحقیقات آکادمیک گفته می شود که محققان بعد Research Postdoctoral) پسادکتراه تحقیقاتی دور

سال به عنوان محقق  3، معمولاً تا سقف حداکثر (PhDاز به پایان رساندن تحصیلات و کسب مدرک دکترای تخصصی )

 ارتقای مهارتهای تخصصی مشغول وارد یک پروژه پژوهشی وردر دانشگاه )گروههای آموزشی و یا مراکز تحقیقاتی( به منظ

می شوند. سپری کردن این دوره منجر به دریافت مدرک تحصیلی نشده و صرفاً گواهی دوره  انجام طرح های تحقیقاتی 

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

تحقیقاتی در موضوعی خاص است و گذراندن این  دوره ها تنها به صورت سابقه تحقیقاتی در رزومه افراد ثبت می  لازم

با یک قرارداد پژوهشی انجام یک یا چند طرح تحقیقاتی حمایت مالی می شود. در دوره پسا دکتری  پسادکتراگردد. محقق 

 ری بر روی یک موضوع خاص تحقیقاتی فعالیت می کند.محقق به صورت مستقل و با نظارت استاد راهنما یا مج

 

 هدف: -0ماده 

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

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

 

 وليه متقاضی جهت پذیرش دْر دوْره پسادكترا:شرایط ا -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

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

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

  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-هتبصر

تواند به تشخیص شورای پژوهشی ای داشته باشد حداکثر سن میباشد یا تجارب کاری مرتبط ارزنده

 سال افزایش یابد.   45دانشگاه تا 

 

 نما(:شرایط عضو هيات علمی پذیرش دهنده )استاد ْراه-4ماده 

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

 .در مرتبه استادی یا دانشیاری باشد 



68  

 

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

PubMed ی ورد پذیرش خواهند بود که پیوستگبه عنوان نویسنده اول یا مسئول داشته باشد. صرفا مقالاتی م

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

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

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

 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

ترا را در اختیار داشته باشد و امکان پرداخت تجهیزات و منابع لازم برای اجرای پروژه تحقیقاتی در سطح پسادک

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

 است. 

 فرایند پذیرش و شرایط دوْره  -5ماده 

 را برای شروع دوره پسادکتهای مورد انتظار چنانچه استاد راهنما پژوهشگری را بر اساس سوابق علمی و توانمندی

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

گردد و در صورت تائید، از طریق مرکز تحقیقات، پژوهشکده یا آموزشی محل وابستگی استاد راهنما طرح می

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

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

ای چند جانبه بین پژوهشگر پسادکترا، استاد راهنما، رئیس مرکز تحقیقات یا و در صورت موافقت، تفاهم نامه

وان نامه مواردی همچون عنگردد. در این تفاهمه و نیز معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه منعقد میرئیس دانشکد

 گردد. الزحمه پژوهشگر و ... مشخص میپروژه، مدت زمان دوره، حق

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

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

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

هایی توسط معاونت تحقیقات و فناوری های پیشرفت سالانه و گزارش نبررسی گزارش  باشد.استاد راهنما می

 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.  1دیار پایه استا

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

 نخبگان و طرحهای پژوهشی مصوب تأمین نموده باشد.

 تمام وقت است و نمی تواند همزمان با یک دوره آموزشی یا کاری دیگری باشد.  پسادکترا یک دوره 
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 ای هاستاد راهنما موظف است امکانات لازم را در اختیار پژوهشگر پسادکترا قرار دهد، وی را برای انجام فعالیت

های تکلیه فعالیپژوهشی راهنمایی نموده و بر عملکرد او نظارت داشته باشد. پژوهشگر پسادکترا موظف است 

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

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

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

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

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

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

یا سه  2)یا دو مقاله با ضریب تاثیر کمتر از  2با ضریب تاثیر بیشتر از  ISIمجلات نمایه شده در بانک اطلاعاتی 

ال فعالیت ضروری است. در این ( به ازای هر سScopusیا  PubMedمقاله نمایه شده در بانکهای اطلاعاتی 

مقالات باید پژوهشگر پسادکترا به عنوان نویسنده اول یا مسئول و با آدرس سازمانی دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان باشد. 

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

نامه پژوهشگر قبل و بررسی درخواست پژوهشگر دیگر به عنوان یک موضوع مستلزم لغو تفاهم باشد و ایننمی

   درخواست جدید است.  

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

ورد. پیگیری و انجام این فرایندها از طریق کتابخانه، ژتون غذا و مجوز تردد را برای پژوهشگر پسادکترا فراهم آ

 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. 

 ان پسادکترا صرفاً قرارداد انجام طرح پژوهشی منعقد نماید. دانشگاه هیچگونه دانشگاه مجاز است با پژوهشگر

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

ر سازمان ههمچنین دانشگاه تعهدی برای محاسبه طول دوره پسادکترا در سوابق پژوهشگر در صورتی که بعداً در 

 و یا ارگانی استخدام شود ندارد. 

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

 

 به تصویب رسید.  22/2/1369ه مورخ این دستورالعمل در جلسه شورای دانشگا
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 نامه اْرزشيابی و حمایت از مراكز تحقيقاتی شيوه -20پيوست 

 

 مقدمه

قش به سزایی توانند نتحقیقاتی از ارکان اصلی و بسیار با اهمیت در نظام تحقیقات و فناوری کشور هستند که میمراکز 

های اخیر هر چند شاهد نقش محوری مراکز داشته باشند. در سال در رشد علمی و ارتقای ظرفیت نیروی انسانی دانشگاه

رخی موانع مانند توجه نامتوازن به رشد کمی و کیفی مراکز، واگذار ایم، بتحقیقاتی در حرکت علمی رو به رشد کشور بوده

های ارزشیابی و نیز کم توجهی به عملکرد قبلی مراکز در های کلیدی، حمایت ناکافی، نقصان نظامنکردن ماموریت

در  ی نادرستهاهایی برای این نهادهای علمی شده است. از سوی دیگر دیدگاهاختصاص منابع منجر به ایجاد محدودیت

ت ها می توان به عدم پایبندی به ماموریترین آنها شده است که از رایجبعضی مراکز تحقیقاتی منجر به افت عملکرد آن

جانبه و تامین همه و اهداف مشخص اشاره نمود. همچنین، انتظار نامناسب برخی مراکز از دانشگاه برای حمایت همه

رای جذب منابع شده است. برای عبور از این محدودیت باید این روش رایج در ها منجر به تلاش ناکافی بزیرساخت

های پیشرو را پذیرفت که بار اصلی مسئولیت جذب منابع و توسعه بر دوش پژوهشگران اصلی واحدهای تحقیقاتی دانشگاه

 کنند. ایفا می های قانونی راها عمدتاً نقش تسهیل این فرایند و نظارت بر رعایت چارچوباست و دانشگاه

وه هایی برای ارزشیابی و نیز معرفی شینامه، تعریف انتظارات از مراکز تحقیقاتی، ارائه شاخصهدف از تدوین این شیوه

نامه یک نظام مدون پایش عملکرد و ارائه بازخورد به مراکز تحقیقاتی ارائه حمایت از مراکز است. همچنین، در این شیوه

مندی مراکز از منابع به صورت تابعی از ضمن حمایت از مراکز برای ارتقای وضع موجود، بهره گردد که بر اساس آنمی

 گردد.    ها تعریف میکیفیت کارکرد آن

 

 اْرزشيابی مراكز تحقيقاتی شيوه

 د زیر است: فراگیرند. این کمیته متشکل از ا، مورد ارزیابی قرار می"کمیته ارزیابی مراکز تحقیقاتی"مراکز تحقیقاتی توسط 

 معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه 

  مدیر امور توسعه و ارزیابی تحقیقات 

 سه نفر از اعضای هیات علمی به انتخاب رئیس دانشگاه 

 گردد. ابلاغ این اعضا توسط رئیس دانشگاه صادر می

 

 باشد: معیارهای ارزشیابی مراکز تحقیقاتی به شرح زیر می

 های تعیین شدهعالیت مرکز بر ماموریتداشتن اهداف مشخص و تمرکز ف .1
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 گزارش سالانه وزارت متبوع از عملکرد کمی و کیفی مراکز تحقیقاتی .2

منظم  افزایی بین پژوهشگران )جلساتداشتن یک اکوسیستم پویا مبتنی بر تعامل و گفتگوی علمی برای هم .3

 کار توسط پژوهشگران ارشد و اساتید، ... (علمی، هدایت پژوهشگران تازه

 رعایت اصول اخلاق در پژوهش .4

ی به های سالانه از دستیابای مکتوب برای توسعه مرکز، پایبندی به اجرای برنامه و ارائه گزارشداشتن برنامه .5

شود باید حداقل خوانده می "برنامه توسعه مرکز"شاخصهای ذکر شده در برنامه. این طرح که از این به بعد 

 های زیر باشد:مشتمل بر بخش

 وریت مرکزمام 

 های در نظر گرفته شده برای افزایش توانمندی آنانراهکارهای جذب نیروی انسانی مورد نیاز و روش 

 توسعه ارتباطات بین بخشی 

 المللگسترش روابط بین 

 تاثیر بر جامعه هدف و ارتباط با صنعت/ ذینفعان 

  )بهبود فضای فیزیکی و تجهیزات )در صورت لزوم 

 ها، ...(ها، بیوبانک، شرکت در کنسرسیومم )بانک دادههای نرارتقای زیرساخت 

 و کنترل کیفیهای مستندسازی استقرار و ارتقای نظام 

 جذب منابع از خارج دانشگاه 

 

ر ها و بازدیدهای حضوری مراکز تحقیقاتی را باز طریق بررسی مستندات، گزارش "کمیته ارزیابی مراکز تحقیقاتی"

 نماید: بندی میسه دسته زیر تقسیم های فوق بهاساس مجموع شاخص

  گروهA .مراکزی که عملکرد آنان در حد قابل قبول یا مطلوب است : 

  گروهBولی نقاط قوت قابل توجهی دارند.  : مراکزی که در وضعیت کاملا مطلوبی نیستند 

  گروهC .مراکزی که وضعیت کنونی آنها قابل قبول نیست و نیازمند اصلاحات جدی هستند : 

شود و پیشنهادات لازم برای ارتقای فرایندها در ها به صورت مکتوب اعلام میشرایط نامطلوب آن Cه مراکز گروه ب

بهبود  "کمیته ارزیابی مراکز تحقیقاتی"گیرد. در صورتی که این مراکز نتوانند بنا به تشخیص اختیار آنها قرار می



112  

 

شود و در صورت موافقت این ی پژوهشی دانشگاه مطرح میقابل توجه در شرایط خود ایجاد کنند موضوع در شورا

 گردد. شورا و تائید در شورای دانشگاه پیشنهاد لغو مجوز مرکز به وزارت متبوع اعلام می
 

 تحقيقاتی معاونت تحقيقات و فناوْری از مراكز نحوه حمایت

، ت علمی در قالب پژوهانه استبا توجه به اینکه سیاست دانشگاه بر اختصاص اعتبارات پژوهشی به اعضای هیا

ریزی رود مراکز تحقیقاتی برای هدایت پژوهانه اعضای مرکز به سمت اهداف و ماموریت مرکز برنامهانتظار می

زیر حمایت  هاینمایند. علاوه بر این اعتبار و سایر منابع )همچون فضاهای فیزیکی فعلی(، مراکز تحقیقاتی در قالب

 شوند:  می

 بودجه جاْری 

های میلیون ریال برای تامین هزینه 111و  151، 211به ترتیب سالانه  Cو  A ،Bراکز تحقیقاتی رده م

 انشگاه قابل افزایش است. با تصویب شورای پژوهشی دهر سال . این بودجه کنندجاری دریافت می

  نيروی انسانیجذب 

صیل مشمولین تعهدات قانونی فارغ التح توانند برای تامین پژوهشگران مورد نیاز خود ازمراکز تحقیقاتی می

( استفاده نمایند. مراکز باید رشته تحصیلی مورد نیاز خود را به معاونت PhDهای دکترای تخصصی )دوره

تحقیقات و فناوری اعلام نمایند تا در صورت تائید برای اعلام در فراخوان به مدیریت امور هیات علمی 

در فراخوان بر اساس سوابق علمی و امتیاز مصاحبه به صورت هیات  دانشگاه اعلام گردد. شرکت کنندگان

وانند تشوند. همچنین مراکز میعلمی یا پژوهشگر غیر هیات علمی جذب و در مراکز مشغول به فعالیت می

، دستیاران پزشک پژوهشگر یا دانشجویان دکترای پژوهشی نیز استفاده 8از فرصت برنامه دستیار پژوهشی

ویب و تص "برنامه توسعه مرکز"م به ذکر است که جذب نیروی انسانی در هر رده منوط به ارائه نمایند. لاز

بایست در راستای های مورد درخواست میآن در معاونت تحقیقات و فناوری است. همچنین تخصص نیرو

ند متقاضی توانصرفا در شرایطی می Cماموریت و مسیر ترسیم شده برای مرکز باشد. مراکز با رده کیفی 

های اساسی خود، یک حرکت رو به رشد را آغاز کرده جذب نیروی انسانی باشند که با رفع برخی نقصان

 باشند. 

 تفویض اختياْر تصویب طرح 

ه های تحقیقاتی با سقف بودجبه ترتیب برای بررسی و تصویب علمی طرح Bو  Aبه مراکز تحقیقاتی با رده 

امکان بررسی و تصویب  Cگردد. مراکز تحقیقاتی با رده ار اعطا میمیلیون ریال تفویض اختی 91و  111

                                                           
 قابل دسا ابی تس .  rap.hbi.irتطلاعات ب شاا در معرد بااامه دسا ار پژوهشی در آدر   8 
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های خود را برای برای بررسی به معاونت تحقیقات و های تحقیقاتی را نخواهند داشت و باید طرحطرح

 منوط به رعایت شرایط زیر است:  Bو  Aفناوری ارسال نمایند. تصویب طرح تحقیقاتی در مراکز گروه 

o وهشی مرکز متشکل از افراد توانمند در حوزه تخصصی مرکز. اعضای شورای تشکیل شورای پژ

مرکز باید عضو هیات علمی یا پژوهشگر غیر هیات علمی با مدرک دکترای تخصصی باشند. 

ها توسط معاون شوند و ابلاغ آناعضای شورای پژوهشی توسط روسای مراکز پیشنهاد می

 . گرددتحقیقات و فناوری دانشگاه صادر می

o  هر طرح باید توسط دو صاحبنظر در حیطه موضوعی مطالعه داوری گردد و نتیجه ارزیابی مکتوب

( در سامانه پژوهشیار قابل دستیابی REVهای تحقیقاتی )فرم این دو داور در قالب فرم داوری طرح

 باشد. 

o جش زار سنهای تحقیقاتی و نظرات داوران در شورای پژوهشی مرکز بر اساس اببررسی دقیق طرح

بارگذاری فرم مذکور در سامانه پژوهشیار الزامی (. PRCطرح در شوراهای بررسی طرح )فرم 

 نیست اما باید در سوابق طرح در مرکز نگهداری شود و در صورت درخواست ارائه گردد.

ای زیست ههای تحقیقاتی منوط به تصویب در کمیته اخلاق در پژوهشبدیهی است که تصویب نهایی طرح

باشد. فرایند تصویب طرح در مراکز تحقیقاتی توسط معاونت تحقیقات و فناوری مورد پزشکی دانشگاه می

 ها، تفویض اختیار بهگیرد و در صورت عدم رعایت ضوابط فوق یا ارزیابی غیر دقیق طرحپایش قرار می

 شود. مرکز مربوطه لغو می

  خرید تجهيزات و حمایت از برنامه های ویژه 

د در تواننو تصویب در معاونت تحقیقات و فناوری می "برنامه توسعه مرکز"منوط به ارائه  Aگروه مراکز 

های خود برای حمایت از توسعه زیرساخت، خرید شود درخواستفراخوانی که به صورت سالانه اعلام می

فرم درخواست "ب های پژوهشی کلان به صورت مازاد بر پژوهانه را در قالتجهیزات و تامین اعتبار طرح

( ارائه نمایند. این درخواستها توسط کارگروهی که اعضای آن توسط RID) "های تحقیقاتیتوسعه زیرساخت

 گردند. شوند بررسی و جهت دریافت حمایت اولویت بندی میمعاون تحقیقات و فناوری تعیین می

 باشد:به شرح جدول زیر میدر مجموع بسته حمایتی معاونت تحقیقات و فناوری از مراکز تحقیقاتی 

 بودجه سالانه برای سطح مرکز
 های جاریهزینه

امکان تصویب طرح  جذب نیروی انسانی
 تحقیقاتی

حمایت از زیرساخت و 
 های ویژهبرنامه

A 211 میلیون ریال     م ریال( 111)تا   

B 151 میلیون ریال     م ریال( 91)تا - 

C 111 در شرایط خاص میلیون ریال - - 
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 های پژوهشینامه هستهآیين -29پيوست 

 

 پژوهش انجام و یپژوهش یها هسته تیتقو و جادیا منظور به دانشـگاه یها اسـتیسـ یاجرا جهت در نامه نییآ نیا

 هینظر براساس)  طیشرا واجد و مستعد یآموزش یها گروه در سـلامت دار اولویت موضـوعات راسـتای در یگروه یها

 شود. یبه اجرا گذاشته م  و میتنظ( یپژوهش یشورا

 طلاقا «گروه» ،یآموزش گروه به و ،«معاونت» دانشگاه، یفناور و یپژوهش معاونت به اختصـار، یبرا نامه، نییآ نیدر ا

 .شود یم

 . هدف و تعریف هسته پژوهشی  2ماده 

 هدف : 

 الف( انجام دادن پژوهش های برنامه محور

 ویت دار سلامت کمک کندب( انجام پژوهش هایی که به حل مسایل اول

 ج ( ایجاد بک اکوسیستم علمی پویا و مولد علم و برنامه محور

 د( سازماندهی توانمندیهای پژوهشی و تقویت فعالیت های بین رشته ای و گروهی پژوهشی 

 تعریف : 

ژوهشی هسته پژوهشی به مجموعه ای متشکل از اعضای هیئت علمی و علاقمند که دارای سابقه و تجربه خوب  پ

ای هند و بر محور یک برنامه پژوهشی مصوب )نقشه تحقیقاتی( فعالیتهست )براساس نظریه شورای پژوهشی دانشگاه(

 هسته پژوهشی کوچکترین واحد تشکیلاتی تحقیقاتی در دانشگاه است.  می شود. علمی دارند اطلاق 

هیئت علمی دانشگاههای دیگر نیز بهره مند هسته ها در فعالیت های بین رشته ای می توانند از اعضای  : 2تبصره

 شوند. 

 . شرایط تشکيل و پشتيبانی از هسته پژوهشی 0ماده 

نفر از ازعضای هیات علمی جهت انجام تحقیقات حول یک حیطه و یا  دوالف: هسته پژوهشی بنا بر تقاضای حداقل 

 ه رسمیت می یابد. اعضای غیر هیاتموضوع خاص تحقیقاتی تجمیع شده اند پس از تصویب شورای پژوهشی دانشگا

 علمی دانشگاه  نیز می توانند در هسته پژوهش باشند ولی نمی توانند پیشنهاد تشکیل هسته بدهند.
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سال  5هسته پژوهشی همراه با تقاضای خود بایستی نقشه تحقیقاتی هسته را که حداقل دلالت بر فعالیت   :2تبصره 

هشی ارائه دهند . در این نقشه تحقیقاتی بایستی مساله اصلی و زیر موضوعاتی را مشترک این افراد باشد به شورای پژو

 سال آینده قابل بررسی باشد ذکر نماید .   5که هسته پیش بینی می کند طی 

که دارای سوابق تحقیقاتی در حیطه مربوطه باشد به هشی یک نفر به عنوان مسئول هسته در هر هسته پژو :0تبصره 

 مراکز تحقیقاتی نمی توانند مسئول هسته باشند.  یمعرفی گردد. روسا شورای پژوهشی

 تحقیقاتی هسته را بر عهده خواهد داشت.  -مالی –مسئول هسته مسئولیت هرگونه هماهنگی اداری :9تبصره 

 هر عضو هیات علمی صرفاً میتواند در یک هسته تحقیقاتی عضویت داشته باشد. : 4تبصره 

به عنوان عضو داشته باشد  چنانچه به واسطه عضویت دانشجو در  یانیوهشی میتواند دانشجوهر هسته پژ :5تبصره 

هسته پژوهشی مشمول دریافت کمک هزینه بنیاد نخبگان شد این اعتبارات در اختیار هسته خواهد بود تا در امور تحقیقاتی 

 حقیقاتی ارائه دهد که صرفاً تصویبصرف شود و مسئول هسته موظف است برای هزینه شدن این اعتبارات یک طرح ت

 آن در هسته به منزله تصویب طرح در شورای پژوهشی دانشگاه خواهد بود .

ب : در صورت تصویب هسته پژوهشی و طبق نظر شورای پژوهشی دانشگاه اعتباری از حوزه معاونت پژوهشی و فناوری 

ت بایستی هسته پژوهشی طرح های خود را در هر دانشگاه به هسته اختصاص خواهد یافت که برای جذب این اعتبارا

یک از شوراهای ذیصلاح پژوهشی دانشگاه  به تصویب برساند. برای جذب این اعتبارات هریک از اعضای هسته میتواند 

 مجری طرح باشد اما طرح باید نخست در هسته پژوهشی تصویب شده باشد. 

اعتباری را به منظور هزینه های جاری  2ص مندرج در بند ب ماده ج : معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علاوه بر تخصی

 میلیون ریال در سال به مسئول هسته اختصاص خواهد داد.  151به میزان حداکثر 

 د. هسته های تحقیقاتی میتوانند از محل باشگاه پژوهشگران واقع در ساختمان آفرینش برای فعالیت استفاده کنند.

 ای پژوهشی : اْرزیابی هسته ه9ماده 

الف : مسئول هسته پژوهشی موظف است گزارش فعالیت سالیانه خود را به شورای پژوهشی دانشگاه ارائه دهد تا شورا 

 نسبت به ادامه فعالیت هسته بررسی و تصمیم گیری نماید . 

سته ح به هب : شورای پژوهشی دانشگاه براساس ارزیابی سال اول هسته میتواند در خصوص مواردی مثل تصویب طر

 تفویض اختیار نماید و یا بودجه ای را که براساس بند ج در اختیار هسته می گذارد افزایش دهد . 

ج : به پیشنهاد هریک از اعضای شورای پژوهشی یا مدیر توسعه پژوهش ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی 

 انحلال هسته پژوهش میتواند در دستور کار قرار گیرد. 
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 حدود فعاليت: 4ده ما

الف : هسته پژوهشی نمی تواند پایان نامه تصویب کند اما راهنمایی پایان نامه توسط اعضای هیات علمی عضو هسته 

 براساس مقررات جاری پایان نامه بلامانع است. 

ورای یا شب: موضوعاتی که هسته در نقشه تحقیقاتی خود ارائه داده اند میتواند پس از تصویب شورای پژوهشی و 

تحصیلات تکمیلی دانشکده ها  به عنوان پایان نامه ارائه دهند اما اختصاص اعتبارات به آن پایان نامه براساس مقررات 

 مربوطه خواهد بود . 

و اصلاحات آن به  به تصویب رسید 9/4/1365مورخ دانشگاه  یپژوهش یتبصره در شورا 9این آئین نامه در چهار ماده و 

  رسید. 21/12/68ژوهشی دانشگاه مورخ تائید شورای پ

 


