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 پیشگفتار 
 

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

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

ها صبورانه تالش کنند. توسعه پژوهش و فناوری سالهمچنان این نهال را بچشد دانشگاهیان باید  جامعه طعم شیرین ثمر

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

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

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

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

تعریف  بازانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای جمعی اعضای خانواده د خردورزیآمده است حاصل  آنچه در این مجموعه

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

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

عرصه برای پژوهشگران و تامین بیشترین منابع ممکن در حد  توسعهشورای پژوهشی دانشگاه  ها، رویکردنامهشیوه

ترین و در سادهو ضوابط به های غیر ضروری اجتناب شود همچنین تالش شده است از پیچیدگیمقدورات بوده است. 

  ترین شکل ممکن تهیه شوند.مدعین حال کارا

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

 : شوندتبیین می

  محور توسعه  ،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

. (6فصل )اند نمودن زمینه برای این امر مهم تعریف شده مهیا جهتمختلفی پژوهشی و فناورانه  اعتبارهایکنند. می

های تحقیقاتی ها به تیمو پیوستن آندر سطوح مختلف پژوهشگران جوان  برای جذب تلفیخمسیرهای م همچنین

 . (7فصل ) تعریف شده است

  داشتن یک نظام سالمت  د.روهای دانشگاه به شمار میعالقمند و مستعد از مهمترین سرمایه ندانشجویاحضور

نه  "کاشتن برای آینده" این رو است کهپذیر نیست. از صحیح استعدادهای آنان امکانکارآمد جز از طریق پرورش 

اتخاذ برای معاونت تحقیقات و فناوری برگزیده شده است. کلیدی یک راهبرد  مثابهبه تنها به عنوان یک شعار بلکه 

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

 (9فصل ) روندادهای علمی دانشجویانتقدیر از باز سفرهای علمی خارجی دانشجویان دکترا و  پشتیبانی، دانشجویی

  روند. به شمار می رویکرداز مصادیق این 
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  ناپذیر در پی داشته باشد. های جبرانآسیبتواند میهای اخالقی علمی بدون توجه به جنبه هایبه پیشرفتدستیابی

های کمیته اخالق در پژوهشهای . مجموعه برنامهنظر بوده استدر تدوین تمام ضوابط، اصول اخالقی همواره مورد 

 تبیین شده است.  11فصل پزشکی دانشگاه در زیست

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

های علمی و فناورانه، شود. از این رو، تالش شده است با در نظر گرفتن تنوع فعالیتعادالنه منابع میمنجر به توزیع 

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

(. پژوهانه ساالنه اعضای 1فصل د داده شود )صدور کارنامه پژوهشی به آنان بازخورسنجیده شود و ساالنه از طریق 

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

در نظر گرفته  سایرین از علمی است. برای حمایت از اعضای هیات علمی جوان مبلغ حداقل پژوهانه باالتر هیات

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

 .(10فصل شوند )شوند و از سطوح حمایتی مختلفی برخوردار میبندی میرتبه ،دهدتوجه قرار می

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

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

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

عملکرد  کهاز مراکز تحقیقاتی ( همچنین، 6فصل شود )ای حمایت مینمایند، در فراخوان جداگانهشواهد فراهم می

های پژوهشی توسعه ظرفیت نانچهچ. (10فصل شود )ها حمایت ویژه میبرای توسعه زیرساخت اندی داشتهقابل قبول

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

 خورد. رزشیابی اعضای هیات علمی و مراکز تحقیقاتی به چشم میدر ا

 بنیان نقش به سزایی در توسعه دانشگاه و کشور محصوالت دانشپژوهشی و تولید  هایخلق ارزش افزوده از فعالیت

 .(6فصل و  5فصل ، 1فصل اند )های فناورانه به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفتهدارد. از این رو فعالیت

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

در ضوابط مربوط به تواند به کار یک پژوهشگر عمق و غنا ببخشد. های مکمل میتخصص ارتباط باتخصصی و نیز 

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

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

اهتمام به توسعه . (6فصل ) شده است در نظر گرفتهالمللی و نیز دعوت از دانشمندان تراز اول خارجی علمی بین

 مورد عنایت بوده است. الملل در ارزشیابی اعضای هیات علمی و مراکز تحقیقاتی ابط بینارتباطات بین بخشی و رو

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

هایی که از اجرا به دست اساس شرایط جدید و تجربهتوانند بر ها نیست بلکه هویتی زنده و پویا دارند که میبودن آن

شود با ارائه مندان توسعه دانشگاه دعوت میپس از طی مراحل قانونی اصالح شوند. از این رو، از همه دغدغه ،آیدمی

  بازخوردهای خود به ارتقای مداوم این مجموعه کمک کنند. 
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 اعضای هیاِت علمی شیوه ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناورانه  -1 فصل
 

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

های پژوهشی شود.  تالش شده است تنوع فعالیتسنجش و گزارش می 1پیوست های مختلف به شرح ذکر شده در حوزه

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

 های پژوهشی:الف( فعالیت

  مقاله مجله 

  مقاله همایش 

  کتاب 

  جوایز و افتخارات 

 های پژوهشی داوری فعالیت 

  دبیر علمی و اجرایی همایش 

 یافته طرح پژوهشی مصوب خاتمه 

  جذب اعتبار پژوهشی از خارج دانشگاه 

 تدریس در دوره های آموزشی مرتبط با پژوهش 

 

 های فناورانهب( فعالیت

  ثبت اختراع 

 سهام در شرکت دانش بنیان یا مستقر در مرکز رشد 

 ش فنی فروش دان 

  فروش محصول 

  مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره 

 زایی برای نیروهای تخصصی اشتغال 

  اخذ مجوزهای قانونی برای تولید محصول 

 یافته طرح محصول محور مصوب خاتمه 

 های فناورانه داوری فعالیت 

  استفاده از محصول در بین جامعه علمی 

 ارتباط با صنعت 

 فناوریهای مرتبط با تدریس در دوره 

 شرکت در دوره توانمندسازی مرتبط با فناوری 

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  را بارگذاری نمایند. امتیاز هر فعالیت بر اساس جدول حیطه

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

های فعالیتمحاسبه امتیاز عملکرد پژوهشی برای ترفیع پایه ساالنه بر اساس  . همچنین،(2)فصل  در سال بعد خواهد بود

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

 بود. 

به صورت زیر در بروندادها الزامی  های پژوهشی ذکر صحیح آدرس سازمانی دانشگاهدر خصوص فعالیتالزم به ذکر است 

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

 رانیاصفهان، اصفهان، ا یدانشگاه علوم پزشک

Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 
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  پژوهانه -2 فصل
 

 اعتبار پژوهشیشیوه تعیین سقف  -1-2
به عنوان سقف های پژوهشی اعضای محترم هیات علمی و سایر پژوهشگران دانشگاه، مبلغی ای حمایت مالی از فعالیتبر

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

 فصلدهم دی ماه )مطابق با دو سال آخر میالدی( و بر اساس امتیاز کارنامه پژوهشی )دو سال اخیر منتهی به  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 یمیالداخیر کارنامه پژوهشی مربوط به دو سال ساالنه امتیاز  میانگین (

 

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

امتیاز عملکرد دو  میانگینشود و ها نهایی میپس از تائید کارشناسان، ثبت فعالیتنمایند. میدر سامانه پژوهشیار ثبت 

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

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

-گردد. این سقف صرفا برای فعالیتمتناسب با این امتیاز پژوهشی مشخص و اعالم می هیات علمی در سال شمسی بعد

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

  یک میلیارد و  دویست میلیون ریالبه ترتیب  1401حداقل و حداکثر سقف پژوهانه اعضای هیات علمی در سال

 باشد. می میلیون ریال دویست و

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

مبلغ ها آنامتیاز پژوهشی بر اساس شود مگر آنکه در نظر گرفته میمیلیون ریال سیصد و پنجاه  ها ساالنه آن

 باشد که در این صورت همان مالک 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. نباشقابل قبول می در محاسبه امتیاز پژوهشی

  سقف پژوهانه کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه با مدرک تحصیلی 1401برای سال ،PhD تخصص یا فوق ،

میلیون ریال و  و بیست یکصدای کارشناسی ارشد و دکترای حرفهمیلیون ریال،  و پنجاه  سیصد تخصص 

 میلیون ریال خواهد بود. هفتاد تر مدارک تحصیلی پایین
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 نحوه استفاده از پژوهانه  -2-2
 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 100تا 

های حمایت از طرحطبق ضوابط دانشگاه از نظر علمی و اخالقی مورد تصویب قرار گیرد. اینکه طرح 

 است.  3 فصلپژوهشی تابع شرایط ذکر شده در 

ل اگر طرح در انتهای باشد. به عنوان مثاتاریخ دریافت کد علمی طرح می ،مبنای کسر هزینه از پژوهانه

شود. عد کسر میبارائه و بررسی گردد و در سال بعد کد تصویب دریافت کند از پژوهانه سال یک سال 

ت بخشی گردد هر چند ممکن اسمعادل کل بودجه طرح از پژوهانه سال تصویب کسر میهمچنین، 

یان اجرا که در در جرهای طرح بودجههای بعد پرداخت گردد. به همین ترتیب، از بودجه طرح در سال

 شود. از پژوهانه آن سال کسر نمیاند تصویب شدهلهای قبل سا

 

 های تحصیلی نامهپایان -2-2-2

های نامهبرای تامین هزینه پایاندرصد پژوهانه خود را  100تا توانند علمی میهیات محترم اعضای 

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

 شده است. ارائه  4فصل ضوابط مربوطه در 

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

   .شوند داده پوششمربوطه  گروهبه  بوطمر یلیتکم التیتحص

 

 در مجالت انتشار مقاالت آماده سازی و  هکمک هزیت-2-2-3

 و Publication Fee بر مشتمل) مقاله انتشار و سازیکمک به آمادهتواند برای پژوهانه می

   .تفاده شوداس( CiteScore بر اساس شاخص) Q1در مجالت (  ویراستاری

 ریال Q1 000/000/70 مجالت در شده منتشر مقاالت. الف

 ریال 000/000/120 برتر درصد 10 مجالت در شده منتشر مقاالت. ب

 :برای استفاده از این حمایت الزم است

o و  یرسدر مقاالت فا حیصح وهیاصفهان به ش یدانشگاه علوم پزشک یسازمان یوابستگ

 نام از قبل یقاتیتحق مرکز یا و دانشکده گروه، نام باشند. شدهدرج  ریز بیبه ترت ی،سیانگل

 .شود درج دانشگاه
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 رانیان، اصفهان، ااصفه یعلوم پزشک دانشگاهتحقیقات ...... ،  مرکز /دانشکده .... گروه ......،

Department of …, School of …/ …… Research Center, 

Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 
o شود جصحیح در طور به دانشگاه نام از قبل تحقیقاتی مرکز یا و دانشکده گروه، نام . 

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

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

گیرد، علق میهزینه انتشار به نویسنده اول ت ٪50از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نباشد، 

 بر اینکه دارای وابستگی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان باشد.  مشروط

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

 مجله مالک خواهد  شود، باالترین رتبهبندی میچنانچه مجله در چند دسته موضوعی طبقه

 بود. 

  اآنالیز قابل اصیل، مروری، مرور سیستماتیک و متهزینه انتشار صرفاً برای انواع مقاالت

 مبلغ محاسبه خواهد شد. %50باشد. برای مقاله کوتاه و گزارش موردی پرداخت می

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

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

 پژوهشیار صورت  تشار مقاله و با بارگذاری مستندات زیر در سامانهدرخواست هزینه، پس از ان

 پذیرد: می

o فایل نهایی مقاله منتشر شده 

o کننده نمایه پایگاه در مقاله چکیده مستند  

o یا ویراستار مستند معتبر مبلغ درخواست شده مجله 

o  مستند معتبر مبلغ پرداخت شده 

o  نام نویسنده متقاضیمستند معتبر مبلغ به ریال پرداخت شده به 

 

 حق عضویت در مجامع علمی -2-2-4

المللی لمی بینپرداخت حق عضویت در مجامع عتواند برای پژوهانه میمیلیون ریال از چهل تا سقف 

بط باشد. هزینه فعالیت آن نهاد مرت استفاده شود مشروط بر آنکه زمینه تحقیقاتی متقاضی با حوزه

ائه مستندات با ار 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  نمایهپنج مقاله مرتبط با حوزه فعالیت نهاد علمیISI ،Scopus  یاPubMed  در سه سال

 اخیر که حداقل در سه مقاله متقاضی نویسنده اول یا مسئول باشد. 
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   آنالین مشاوره میز خدمات از استفاده  -2-2-5

 دریافت هانهپژو دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت طرف از که علمی هیات اعضای کلیه 

 به الزم. نمایند استفاده الینآن فناوری و پژوهشی مشاوره میز خدمات از توانندمی کنندمی

 پژوهانه زا ریال میلیون دو مبلغ شده دریافت مشاوره جلسه هر ازای به که است ذکر

 .شد خواهد کسر مشاوره کننده دریافت

 

 

پژوهانه نخواهد  چارچوبر فوق و دگانه چهارهای پژوهشی و فناورانه منحصر به موارد حمایت از فعالیتقابل توجه آنکه 

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

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

  (6فصل )الملل روابط بینتوسعه امیرکبیر ویژه اعتبار پژوهشی  

  (7فصل )پسادکترا  پژوهشگرحمایت برای پذیرش 
 ( 7فصل حمایت برای پذیرش دستیار پژوهش) 

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

 جهت بررسی و 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 تالش میشوند. اخالقی به کمیته اخالق دانشگاه ارجاع می

 طرح اعالم گردد. ماه از زمان دریافت  دو

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

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

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

رین زمان ممکن صورت گیرد، تعهدی برای تسریعها در شود ضمن رعایت دقت، ارزیابی طرحچند تالش می

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

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

در از این رو، نتایج کاربردی است. ای و حصول به حرفه فعالیت علمی یک نقشه پژوهشی امری ضروری برای

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

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

اند و پروژه مشخص گردد تیم تحقیقاتی و به ویژه مجری اصلی چه اهداف پژوهشی بلندمدتی ترسیم کرده

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

گیری عامل کلیدی در تصمیم یکگیرد و ها صورت میدر بخش پایانی پروپوزال "فرم الین 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 ولامیلیون ریال بودجه طرح یک امتیاز از جد 10هر ها مجری باید به ازای شده است. برای تسویه طرح

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

میلیون ریال بودجه طرح یک امتیاز ارائه دهد.  20قیمت هزینه شود، مجری باید به ازای هر گران تجهیزات

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

پژوهشی با بودجه باالتر از ده میلیون ریال، برونداد باید مشتمل بر حداقل یک مقاله  همچنین، در مورد هر طرح

در  "ده مسئولاولین آدرس سازمانی نویسن"به عنوان باشد. همچنین، ذکر صحیح آدرس سازمانی دانشگاه 

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

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

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

 به کار خواهند بست.  ها و استفاده بهینه از منابعپروژه
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ژوهشی باید مرتبط با حوزه طرح پژوهشی باشد اما الزم نیست به صورت مستقیم از پبروندادهای  -تبصره

 های آن طرح منتج شده باشند. داده

 و تابع ضوابط سطح مقاالت الزم برای فارغ التحصیلی دانشجو  های تحصیلی، تعدادنامهدر خصوص پایان

رایط سایر آموزشی مصوب شورای دانشگاه است و تسویه طرح توسط مجری اصلی )استاد راهنما( مشابه ش

 هاست. طرح

 ای بررسی کننده طرح چنانچه برونداد به اندازه امتیاز ذکر شده در تفاهم نامه پژوهشی نباشد به تشخیص شور

 مبلغی از طرح متناسب با امتیاز کسب نشده توسط مجری اصلی برگردانده شود.باید 

 بیشتر  مساوی یا بهای تحقیقاتی با بودجه مصوهای تحقیقاتی، برای طرحبه منظور پایش سیر پیشرفت پروژه

بودجه  راحل پرداختمهمچنین شود. ها تعیین میشورای ارزیابی طرحمیلیون ریال، یک ناظر از طرف  پانصداز 

همچنین باشد. ر میها بر اساس جدول فازبندی پروژه و منوط به تائید گزارش پیشرفت طرح توسط ناظاین طرح

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

 صورت  یژهو یطرادر ش صرفاً علمی ظرنا تعیین ریال، میلیون پانصدبا بودجه مصوب کمتر از  هایطرح برای
 از پس صددر 30 و پرداختپیش درصد 70 صورت به آنها بودجه پرداخت فرضپیش صورت بهخواهد گرفت. 

متفاوت  تواندمی ختپردا شرایط مجری درخواست با خاص موارد در. بود خواهد بروندادها و نهایی گزارش ارائه
 باشد. 

 از مرحله هر ارسال با همراه ریال، میلیارد یک از بیشتر یا مساوی بودجه با هاینامهپایان و هاطرح مجریان 
 گزارش" فرم قالب رد را شده انجام هایهزینه شرح نهایی، گزارش ارسال هنگام به نیز و پروژه پیشرفت گزارش

 نامهتفاهم مفاد ساسا بر است الزم همچنین. نمایند بارگذاری پژوهشیار سامانه در و ثبت "مصوب هایطرح مالی
 نگهداری خود نزد را رحط به مربوط مالی اسناد و فاکتورها کرد،هزینه موارد کلیه لیست محترم مجریان ها،طرح

 نمایند ارائه فناوری و تحقیقات معاونت درخواست صورت در و نمایند

 ی برای داوران داخل و های تحقیقاتی و فناورانه ارائه شده به معاونت تحقیقات و فناورالزحمه داوری طرححق

ها ین برای کالن پروژهباشد. همچنهزار ریال و دو میلیون ریال می پانصدخارج دانشگاه به ترتیب یک میلیون و 

ایش حق الزحمه ان افزای دارند امکهای تحقیقاتی که به تشخیص سرپرست شورا نیاز به داوری ویژهو طرح

ی طرح وجود دارد. بودجه طرح و تا سقف پنجاه میلیون ریال برای مجموع داورها %1داوری حداکثر به میزان 

 شود.یها توسط سرپرست شورای بررسی کننده طرح انجام مالزحمه داوری برای این طرحتعیین حق

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

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

یا سه و با در نظر گرفتن سوابق و تجارب پژوهشی، مشارکت هر دو  طرحکننده به تشخیص شورای ارزیابی 
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پذیر نخواهد بود. همچنین تجمیع روژه چشمگیر نباشد، تجمیع پژوهانه امکانپژوهشگر متقاضی در اجرای پ

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

یع پژوهانه صرفا الزم به ذکر است تجم. نمایندطرح تکمیل و ارائه  همزمان با ارائهمعاونت قابل دستیابی است 

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

 برسند. 

  تحقیقاتی  هیچ طرحو قبل از آن داشته باشد  1395 طرح مصوب در دست اجرا در سالمجری اصلی چنانچه

های نامهز پایانضابطه محدودیتی برای تصویب و حمایت ااین  شود.برای بررسی پذیرفته نمی ویدیگری از 

  نماید.جدید ایجاد نمی

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

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

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

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

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

 .شد خواهد عمل نامهتفاهم مفاد طبق و گردیده

 های فراخوان طرح مند و متاآنالیز خارج ازهای تحقیقاتی جهت تدوین مقاالت مروری ساده، نظامبرای طرح

 میلیون ریال است. 40، 30، 20سقف بودجه تخصیص یاقته به ترتیب  ،مروری

  توانند به می های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا وزارت علومسایر دانشگاهاعضای هیات علمی

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

اجرای این  امهندر موافقتطرح باشند.  مجری دوم یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ات و فناوری دو دانشگاه ها که عالوه بر دو عضو هیات علمی خارج و داخل دانشگاه، به تائید معاونین تحقیقطرح

د. برای هر عضو هیات گردبرداری از بروندادهای طرح تعیین میشیوه بهرهرسد، شرایط مالکیت معنوی و نیز می

 ن ریال بیشتر باشد.تواند از صد میلیوو در حال اجرا نمی های مصوبعلمی خارج دانشگاه، مجموع بودجه طرح

 باشد. یمپذیر امکانبودجه پرداخت ، بدون خارج دانشگاهیمجریان تصویب طرح تحقیقاتی برای سایر 

 اجرا در عرصه در صورتی که یک طرح تحقیقاتی قبالً در یک نهاد خارج دانشگاهی تصویب شده است و برای-

کد  ر ثبت شود و ابتدادارد الزم است در سامانه پژوهشیااز این دانشگاه ه اخذ کد اخالق های دانشگاه نیاز ب

  علمی دریافت نمایند. 

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

بر اساس تعیین بروندادها نیز نظارت بر طرح و شیوه ، توسط دانشگاهبه مجری  طرح مبلغ پرداخت اقساط بودجه
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این موارد از قبل مشخص نباشد بر اساس  چنانچهده خواهد بود. رف نهاد حمایت کننشرایط اعالم شده از ط

در صورت نیاز به تعیین ناظر از طرف دانشگاه، هزینه نظارت بر طرح از استعالم از نهاد مزبور عمل خواهد شد. 

ها کد اخالق کشوری داشته باشند نیاز به بررسی مجدد این دسته طرحهمچنین اگر  گردد.می بودجه طرح کسر

دانشگاه مورد بررسی های زیستی در پژوهشنخواهد بود و در غیر این صورت ابتدا باید توسط کمیته اخالق 

 د. نقرار گیر

 های جاری تورالعملخود را طبق دس توانند طرح تحقیقاتیاعضای محترم هیات علمی بازنشسته این دانشگاه می

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

، پرداخت باشدپیشه در صورتی که برای اجرای طرح نیاز ب بروندادهای مورد انتظار قابل پرداخت خواهد بود.

  منعقد گردداز مجریان شاغل به عنوان مجری اصلی نامه با یکی الزم است تفاهم

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

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

های انتقال های پروژه با ادبیاتی متناسب با ذینفعان نوشته شوند و روشدانش تکمیل گردد و پیامفرم ترجمان 

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

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

 دستیابی است.

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

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

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

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

ضروری است و  کر نوع فعالیتالزحمه پرسنلی، ذدر مورد حقآنکه اجرای طرح در ساعات غیر موظف باشد. 

الزحمه روپوزال، حقعناوین کلی مانند مدیریت پروژه قابل پذیرش نیست. همچنین، برای مرور متون و نگارش پ

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

 خواهد بود.  1

 الزحمه تحقیقاتی حق تعرفه -1جدول         

 ل(حق الزحمه به ازای هر ساعت فعالیت )ریا رتبه علمی

 300000 دکترای تخصصی با مرتبه استادی

 260000 دکترای تخصصی با مرتبه دانشیاری

 210000 دکترای تخصصی با مرتبه استادیاری

 210000 دکترای تخصصی غیر هیات علمی

https://research.mui.ac.ir/mims
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ای دانشجوی دکترای، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه
 تخصصی، دستیار بالینی، مربی

150000 

ای، دانشجوی کارشناس، دانشجوی دکترای حرفه
 کارشناسی ارشد

110000 

 80000 تر دانشجوی کارشناسی، فوق دیپلم و پایین

 

 انجام این و سقف هزینه  افزارهای تحلیل داده باید در جدول هزینه پرسنلی ثبت شودها به نرمهزینه ورود داده

 شود: خدمت بر اساس رابطه زیر محاسبه می

 ریال150×تعداد متغیر  ×حجم نمونه 

 یشگاهی، پرسشگری، های طرح )مراحل آزمارود اجرای کلیه بخشهای تحصیلی، انتظار مینامهدر مورد پایان

سط دانشجو و با هدایت توها، جمع آوری و ورود داده، تدوین گزارش نهایی و مقاالت و ...( پیاده کردن مصاحبه

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

-فر است پرداخت حقنهای خیلی زیاد که اجرای آن نیازمند حضور همزمان چند هایی با حجم نمونهنامهپایان

حضور متخصصینی  ین، در مواردی که اجرای طرح مستلزمالزحمه پرسنلی به همکاران طرح بالمانع است. همچن

یص مصادیق این موضوع پذیر است. تشخالزحمه به این افراد امکانبجز اساتید راهنما و مشاور است پرداخت حق

 بر عهده شورای تصویب کننده طرح است. 

 دد.گرالزحمه پرسنلی لحاظ نمیها، برای اساتید راهنما و مشاور حقنامهدر پایان 

 شود ه پرسنلی ثبت میدر جدول هزینبرای طرح های کمی ها و مشاوره آمار و متدولوژی هزینه برای تحلیل داده

در ست. رداخت اساعت قابل پ 50برای طرح های کیفی در سقف ساعت قابل پرداخت است.  30و در سقف 

یا اپیدمیولوژی  در رشته آمار های تحصیلی چنانچه استاد راهنما یا مشاور دارای تخصصنامهخصوص پایان

 باشند این بودجه قابل پرداخت نیست. 

 000/300ه تا سقف در خواست پرداخت هزینه مشارکت افراد در طرح های تحقیقاتی مداخله ای با ذکر نوع هدی 

مداخله  رفت مشروط بر آنکهمیلیون ریال مورد تایید قرار خواهد گپانزده ریال برای هر نفر و مجموعاً حداکثر تا 

ید به منظور تطمیع مشتمل بر یک اقدام تشخیصی و درمانی بر آزمودنی انسانی نباشد. همچنین دادن هدیه نبا

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

 ریال قابل  000/100ر  ی هر فرد حداکثدر مواردی که نیاز به پذیرایی از افراد شرکت کننده در طرح باشد، برا

 باشد. پرداخت می



20  

 

 هری با استفاده از شهای انسانی در طرح های تحقیقاتی در سفرهای بین پرداخت هزینه ایاب و ذهاب آزمودنی

هری هزینه وسیله نقلیه وسیله نقلیه عمومی )اتوبوس یا قطار( مورد تایید قرار خواهد گرفت. در سفرهای داخل ش

 یا آژانس قابل پرداخت است. عمومی

 باشد.    ذیر نمیپها امکاننامهپرداخت هزینه ویرایش مقاالت در قالب بودجه طرح های تحقیقاتی و پایان 

 ها قابل لحاظ نیست. الزم به ذکر نامههای طرح تحقیقاتی و پایانهزینه انتشار مقاله در مجالت در برآورد هزینه

 باشد. می 2 فصلاست تسهیالت برای این مورد تابع شرایط ذکر شده در 

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

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

 باشد. می 3پیوست های بالینی بر اساس ضوابط مندرج در های تحقیقاتی در محیطاجرای طرح 
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 هانامهپایان -4فصل 
 

 های کارشناسی ارشد و نامهبودجه پایانPhD  100تا توانند اعضای محترم هیات علمی میسقف ثابتی ندارد و 

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

 باشد.می 2جدول به شرح  مقاطع

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

 ریال( نامه )میلیونسقف بودجه پایان مقطع و رشته تحصیلی

 80 ای داروسازیدکترای حرفه

 70 ای دندانپزشکیدکترای حرفه

 30 ای پزشکیدکترای حرفه

 120 دکترای تخصصی بالینی دندانپزشکی

 و فوق تخصصی  دکترای تخصصی
 بالینی پزشکی

55 

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

نامه به گروه و دانشکده یک طرح تحقیقاتی را در سقف پژوهانه خود تصویب نماید و سپس آن را به عنوان پایان

 معرفی نماید. 

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

مازاد بر های تخصص و فوق تخصص بالینی و نیز دورهای داروسازی، پزشکی و دندانپزشکی دکترای حرفه

 پژوهانه است.  

  ،های مالی مسئول مدیریت جنبه ،رحنامه به عنوان مجری اصلی طاستاد راهنمای پایاندر تمام مقاطع تحصیلی

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

 شود. محسوب می

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

 گردد.منعقد می در سطح دانشکده

 اسکاپوسدر مجالت  مقالههای دکترای تخصصی بالینی و فوق تخصص یک نامهبرونداد مورد انتظار از پایان 

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

 کارشناسی ارشد و های تحصیالت تکمیلی نامهپایان(PhD )از طریق سامانه ها دانشکده رسی در سطحپس از بر

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

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

  .های تحقیقاتی استدانشگاه همانند سایر طرح
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 جری اصلی که همان استاد راهنما ی مورد انتظار از مهای تحصیالت تکمیلی، بروندادهانامهدر خصوص پایان

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

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

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

 های تحقیقاتی، اختصاص تمام یا بخشی از بودجه سایر طرح های تمام مقاطع تحصیلی، همانندنامهدر پایان

ها در این طرحالزحمه پرسنلی حق. پرداخت بندی طرح بالمانع استهای بودجهطرح برای هر یک از قسمت

 . باشدمی 3فصل تابع شرایط ذکر شده در 

 های همانند سایر طرحیال، صد میلیون رپانبا بودجه مساوی یا باالتر از های تحصیالت تکمیلی نامهدر مورد پایان

-پایانواهد بود. بندی طرح خپژوهشی، نحوه پرداخت بودجه طرح منوط بر تائید ناظر و بر اساس جدول مرحله

به میلیون ریال  هشتادکمتر از صد و  PhDیلیون ریال و شصت مناسی ارشد با بودجه کمتر از های کارشنامه

درصد بودجه  70ها، امهنشود. در مورد سایر پایانصورت کامل پس از انعقاد قرارداد و در یک مرحله پرداخت می

 گردد. درصد پس از ارائه گزارش نهایی و ارائه بروندادها پرداخت می 30پس از تصویب و 

  داد پرداخت مینعقاد قرارای، تخصص و فوق تخصص بالینی پس از اهای دکترای حرفهنامهبودجه پایانکل-

 گردد. 

 ی است و معاونت ها و معاونت آموزشنامه برای هر عضو هیات علمی تابع ضوابط دانشکدهسقف تعداد پایان

 .نمایداعمال نمی محدودیتیاز این نظر تحقیقات و فناوری دانشگاه 

 خود تعهدات به ماراهن استاد که زمانی تا ارشد کارشناسی و عمومی دکترای مقاطع هاینامهپایان خصوص در 

 نظر از حدودیتیم نماید، عمل دانشجو تحصیل از فراغت از پس نامهپایان از مستخرج مقاله ارائه خصوص در

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

 زا درخواست نشده است، نامه بودجه مجبرای پایانشوند و های تحقیقاتی که به پایان نامه تبدیل میبرای طرح

 باشد.یان نامه الزم نمیه برونداد برای پایان کار  پاباشد و ارائنداد برای طرح تحقیقاتی کافی میوارائه بر

 به تهیاف تخصیص ودجهب سقف متاآنالیز و مند نظام ساده، مروری با موضوع تدوین مقاالت هاینامهپایان برای 

 .است ریال میلیون 20 ،15 ،10 ترتیب

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

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

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

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

 االجراالزم1402-1401ابتدای سال تحصیلی   از و شودمی تحصیلی مقاطع همه نامهپایان شامل موضوع این

 باشد.می
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 حور توجه به موارد زیر حائز اهمیت است:م-های محصولدرخصوص پایان نامه 

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

ید ایشخیص و تپروپوزال انتخاب شده باشد(. تصورتجلسه دفاع از باشد )گزینه محصول محور بودن در 

یب پروپوزال عهده شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده در هنگام تصومحصول محور بودن پایان نامه بر 

 می باشد.  

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

زشکی می باشد. پتوسعه آموزش العات و مرکز مطاز مدیر تحصیالت تکمیلی، مدیر توسعه فناوری و مدیر 

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

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

 گرفتن نظر در با و هکنند تصویب شوراهای در هابودجه طرح های تحقیقاتی و پایان نامههای افزایش درخواست 

 : گرددمی بررسی زیر موارد

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

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

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

 . نماید ارائه ایکننده قانع دالیل اصلی مجری آنکه

o همراه به و ایندنم ارائه بودجه افزایش درخواست برای کافی دالیل و توجیهات است الزم محترم مجریان 

 اختیار در را رو یشپ هایهزینه برای فاکتورپیش و شده انجام هایهزینه شرح جمله از مالی مستندات آن

 . دهند قرار شورا

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

 نیاز صورت رد و علمی هایجنبه نظر از درخواست بودجه، داوری بر عالوه باشد، مطالعه اجرای روش

 . گیرد قرار بررسی مورد نیز اخالقی

o شورای پسس و گروه شورای در ابتدا تکمیلی تحصیالت هاینامهپایان بودجه افزایش هایدرخواست 

 فناوری و قاتتحقی معاونت به تائید صورت در و شوندمی بررسی دانشکده پژوهشی یا تکمیلی تحصیالت

 تصویب 1399 الس از قبل که هایینامهپایان بودجه افزایش امکان است ذکر به الزم. گردندمی ارسال

 . ندارد وجود فناوری و تحقیقات معاونت توسط اندشده

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

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

o ثبت، حکمی، میرزاخانی، سینا، ابن) هاپروژهکالن بودجه افزایش هایدرخواست خصوص در گیریتصمیم 

 . پذیردمی صورت دانشگاه پژوهشی شورای توسط مربوطه شورای در کارشناسی از پس( رویش
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o با موافقت سال به مربوط) اصلی مجری پژوهانه از مازاد مبلغ طرح، بودجه افزایش با موافقت صورت در 

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

 . باشد شده تصویب پژوهانه تجمیع اساس بر طرح ابتدا از آنکه مگر ندارد وجود

o شورای توسط اصلی مجری پژوهانه سقف در و فوق مالحظات گرفتن نظر در با طرح بودجه افزایش میزان 

 .گرددمی تعیین کننده تصویب

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

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

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

 طرح های محصول محور -1-5
 یها رشته و مقاطع تمام در محور محصول یهانامهانیپا ای هاطرح یاجرا برای تواندمی پژوهانه درصد 100 تا

. ردیگ قرار بیتصو مورد یاخالق و یعلم نظر ازطرح  ،دانشگاه ضوابط طبق نکهیا بر منوط ،شود استفاده یلیتحص

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

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

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

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

بروندادهای ذکر  از امتیاز یک حداقل کسب بودجه طرح، ریال میلیون 10 هر ازایبه  طرح هیتسو جهتشود.  یم

 .(2پیوست ) است ضروری2شده در جدول 

 گرددیم اعالم پروپوزال در و شده ینیب شیپ طرح یمجر توسط طرح یاحتمال یهادستاورد. 

 سندهینو ایاول  سندهینو گاهیطرح  در جا یالزم است مجر ،صورت استخراج مقاله از طرح محصول محور در 
 . ردیمسئول قرار گ

 دانشگاه اریاخت در آن تیمالک از درصد 20 ،شود اختراع ثبت به منجر محور محصول طرح که یصورت در 
 .باشد کرده ذکر اختراع ثبت یگواه در را خود یدانشگاه آدرس ستیبا یم یمجر عالوه به. بود خواهد

شایان ذکر است سهم دانشگاه از دستاوردهای حاصل از تجاری سازی اختراع) فروش دانش فنی، واگذاری 
امتیاز بهره برداری، تولید محصول ، فروش محصول و هرشکل دیگر از تجاری سازی( توسط کمیته مالکیت 

ساختار و خط مشی مالکیت فکری و نوآوری در دانشگاه  فکری و نوآوری دانشگاه و مطابق با آیین نامه
 نخواهد بود.  %10های علوم پزشکی و مطابق با آورده های طرفین تعیین می شود و بیش از 

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

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

سازی طرح از دانش فنی تا تولید و فروش محصول  توسط مجری، از سهم صورت  پیشبرد مراحل تجاری
 دانشگاه کاسته خواهد شد.

 به طرح، همکاران و مجریان به مربوط حقوق رعایت محور، محصول طرح از حاصل دستاوردهای کلیه در 
 باشد.می اصلی مجری عهده
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 فناوری و حقیقاتت معاونت فناوری و پژوهشی عملکرد کارنامه جدول از فناوری امتیاز ده حداقل کسب 
 نیاز مورد مقاالت از یکی حداکثر جایگزین به عنوان علمی، هیأت اعضای ساالنه پایه ترفیع در دانشگاه

 باشد.مورد قبول می( مسئول یا اول به عنوان نویسنده) پایه ترفیع برای
 

 به  ییجونامه دانش انیپا تواند به عنوانیمحصول محور م یطرح محصول محور مصوب شده در شورا

 ارائه شود. یگروه آموزش

 طرح های ارتباط دانشگاه با صنعت -2-5

 بین ماگاه با صنعت فیهای ارتباط با صنعت و از مجاری دفتر ارتباط دانشهایی که در قالب قراردادبرای طرح

ته شده است. این نظر گرف ای در کارنامه درعضو هیات علمی دانشگاه و صنعت منعقد شده است، امتیاز ویژه

 اد به انجام برسند.نامه دانشجویی، پسادکترای صنعتی یا طرح آزتوانند در قالب پایانها میدسته از طرح

 طرح" قید با و آزاد هایطرح بخش در پژوهشیار، سامانه در بایستمی صنعت با ارتباط هایطرح پروپوزال 

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

 .بود خواهد پذیرامکان آن از پس صنعتی هاینهاد و هاسازمان با

 در تنها ،پذیرد مانجا دانشگاه علمی هیات اعضای از نفر چند مشارکت با صنعت با ارتباط طرح کهصورتی در 

 در اعضا از کی هر مشارکت سهم که شد خواهد محاسبه اعضا کلیه آتی هایسال گرنت در آن امتیاز صورتی

 طرح مستندات در ارپژوهشی طریق ازو  باشد رسیده طرح در کننده مشارکت نفرات کلیه امضا به جداگانه فایلی

 .گردد بارگذاری

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

 .بود خواهد مالی امور با پژوهشی

 4ماده  1 س تبصرهاز مبلغ کل قرارداد خواهد بود. بر اسا %10ارتباط با صنعت دانشگاه  یهاطرح یباالسر 

ارتباط  یهاز طرحا یافتیدر یکل مبلغ باالسر ،27/12/93ارتباط دانشگاه با صنعت مورخ  ییدستورالعمل اجرا

سالمت دانشگاه  یورآفن  ریواحد و موافقت مد سیرئ ایمرکز و  ایدانشکده  یپژوهش معاون شنهادیبا صنعت با پ

 یان واحد سازمان...  هم ی و، فرهنگ سازیآموزش ،یپژوهش زاتیتجه دیخر :شامل ،فناورانه یهاتیصرف فعال

 خواهد شد.  

 ته باشد، ناظری از دانشگاه داشکه نتایج طرح منعقد شده با صنعت، نیاز به صدور تاییدیه از طرف در صورتی

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

 باالسری طرح پرداخت خواهد شد. 

ی برای دانشکده یا مرکز تحقیقاتی خریداری اتتجهیز ،تبصره: چنانچه از اعتبار طرح ارتباط با صنعت

در لیست تجهیزات آزمایشگاه جامع قرار گیرد. الزم به ذکر است تجهیز مذکور در بایست شود، می



27  

 

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

 نماید.می

 جامعه و صنعت عرصه در فناوری و تحقیق هایفرصت -1-2-5

 ساتع سامانه -1-1-2-5
 توسط که است در کشور فعال کاربردی هایپژوهش هایاولویت رسانیاطالع هایسامانه مهمترین از ساتع، سامانه

 بودجه قانون 9 بصرهت( ح) بند اجرای تسهیل و بسترسازی منظور به فناوری و تحقیقات علوم، عالی شورای دبیرخانه

 و فناوری و پژوهش رضهع و تقاضا میان پیوند سامانه این طراحی از هدف. است شده اندازیراه کشور کل ساالنه

 که آوردمی فراهم را کانام این ساتع سامانه. است کشور فناورانه نیازهای رفع جهت داخلی هایتوانمندی بکارگیری

 مراکز و هادانشگاه دیگر، یسو از و بگذارند اشتراک به آن طریق از را خود پژوهشی نیازهای آورسود نهادهای و هاشرکت

 نیازهای و مسائل حل جهت رد را خود تقاضامحور هایپروژه آنها، پژوهشی هایاولویت از اطالع با فناوری و پژوهش

 اعضای برای tf.gov.irhttp://sate.a  سامانه در نام ثبت امکان. نمایند ارائه آنها به مؤسسات این فناوری و پژوهش

 .باشدمی راهمف اصفهان پزشکی علوم دانشگاه تکمیلی تحصیالت دانشجویان یا و پژوهشی کارشناسان علمی، هیئت

 صنعت با ارتباط گرنت -2-1-2-5

 به ویژه اعتبارات تیازام تخصیص نحوه نامهآیین جامعه، و صنعت حوزه پژوهشگران های فعالیت به نهادن ارج منظور به
 تحقیقات معاونت رد آزمایشگاهی خدمات همچنین و دولتی و خصوصی بخش از اعتبار جذب با صنعت با ارتباط های طرح

 از خارج منابع جذب رایب پژوهشگران حمایت منظور به ابالغی نامه آیین در. است گردیده تدوین متبوع وزارت فناوری و
، منبع یک از تکرار فعاتد و اعتبار جذب منابع تنوع دولتی، و خصوصی بخش منابع از اعتبار جذب میزان معیار ، دانشگاه

 برای دانشجویی ایهنامهپایان و هاپروژه در صنعتی دکتری پسا پژوهشگر تعریف و پژوهش تیم ترکیب نحوه همچنین
 طی که مجریانی برای صنعت با ارتباط گرنت فراخوان. است گرفته قرار توجه مورد صنعت با ارتباط پژوهشی طرح اولین

 استفاده جزییات. گرددیم اعالم سال در بار دواند،  داشته صنایع از بودجه جذب ریال میلیون 700 از بیش گذشته سالیک
 .است وجودم  https://tech.mui.ac.ir/mas آدرس در صنعت با ارتباط گرنت از

 صنعت در مهمان علمی هیئت -3-1-2-5  

 در دانشگاه علمی هیات اعضای مشارکت  صنعتی، واحدهای و دانشگاه بین ارتباطات و علمی تعامالت گسترش  هدف با

 صنعت و دانشگاه هایهمکاری گسترش صنعت، حوزه در علمی ابتکارات و نوآوری افزایش  کشور، صنعتی معضالت رفع

  نیز و شوندمی تعریف کشور صنعتی نیازهای با رابطه در که هایینامهپایان درصد افزایش صنعتی، قراردادهای قالب در

 دانشکده موافقت با ماه در روز 2 صورت به توانندمی دانشگاه علمی هیات اعضای ،دانشگاهیان صنعتی تجربه افزایش

 پیوست در صنعت در میهمان علمی هیات عضو نامه آیین.  باشند داشته حضور صنعت در میهمان عضو صورت به مربوطه

 .باشدمی موجود 4
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 دانشگاه در صنعت کرسی -4-1-2-5

  برگزاری آموزشی، هایگروه /ها دانشکده و صنعت متقابل آشنایی منظور به دانشگاه در صنعت کرسی نامه آیین

 ارتقای جهت کارگروه اعضای اندیشیهم و سالمت مرتبط هایحوزه در دانشکده و صنعت تجارب تبادل هاینشست

 دانشکده، سطح در صنعتی مشترک هایپروژه اجرای برای الزم هایهماهنگی انجام دانشکده، و صنعت تعامل سطح

 برگزاری مانند مواردی در صنعت تجربیات از استفاده و صنعت مشکالت با رابطه در دانشجویی هاینامهپایان تعریف

 با مربوطه آموزشی گروه فرایند این در. است شده تبیین صنعت سوی از دانشگاه نیاز مورد آموزشی دوره و علمی نشست

 مربوطه جلسات و ها برنامه در صنعت خبره کارشناسان حضور برای را الزم زمینه ده،دانشک فناوری کارگروه به دالیل ارائه

 .است دستیابی قابل 5 پیوست در دانشگاه در صنعت کرسی نامهآیین. سازد می مهیا آموزشی گروه در

 صنعتی پَّسادکترای دوره -5-1-2-5 
 تحقق و ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم برنامه قانون 16 ماده الف بند اجرای راستای در صنعتی پسادکتری دوره

 هدف. است گردیده ابالغ پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت در سوم نسل دانشگاه سمت به حرکت هایبرنامه

 محیط در تخصصی دکتری آموختگان دانش ایحرفه هایتوانمندی ارتقاء و عملی هایمهارت تقویت دوره این اصلی

 پسادکتری دوره دستورالعمل. باشدمی جامعه و صنایع به سالمت حوزه فناوری و علمی جدید هاییافته انتقال و کار واقعی

 توانمندی از بیشتر گیریبهره و جامعه و صنعت با دانشگاه ترعمیق ارتباط ایجاد منظوره ب 6پیوست بهداشت وزارت صنعتی

 .است شده تهیه فنآورانه و کاربردی پژوهشی هایطرح در دکتری آموختگان دانش تخصصی و علمی

 صنعت و جامعه مطالعاتی فرصت متقاضیان پذیرش -6-1-2-5
 توسعه و دیگر هایدانشگاه از متخصص نیروهای بکارگیری مستلزم گاهی سالمت حوزه در فناوری و تحقیقات توسعه

 سوی از صنعت و جامعه در علمی تهیا اعضای مطالعاتی فرصت نامهشیوه ابالغ. است سازمانی خارج هایهمکاری

 وابسته علمی موسسات سایر علمی هیئت متخصصان از دانشگاه به وابسته مراکز مندیبهره جهت را فرصتی عتف وزارت

 تدوین با صنعت با ارتباط دفتر. باشد می مطلوب استفاده جهت ریزیبرنامه نیازمند که است آورده فراهم علوم وزارت به

 علوم وزارت صنعت و جامعه مطالعاتی فرصت متقاضی علمی تهیا اعضای جذب امکان 7 پیوست دستورالعمل تصویب و

 .است آورده فراهم را دانشگاه در

 

 مرکز نوآوری سالمت -3-5
 دانشجویان و اساتید میان جدید هایایده گیریشکل و فکر تبادل فضای نمودن فراهم جهت مرکز نوآوری سالمت نهادی

 توسعه برای را زمینه گروهی، همکاری و تعامل هایفرصت ایجاد با که است سالمت بوم نوآوری زیست بازیگران سایر و

 آنها فعالیت فناورکه واحدهای از حمایت هدف با اصفهان پزشکی علوم دانشگاه نوآوری آورد. مرکزمی فراهم نوآوری

 تاسیس است، آفرینی ثروت و سازیتجاری هایجنبه دارای و است نوآوری و فناوری دانش، از قابل قبولی سطح بر مبتنی

 خارج متخصص افراد همراه به دانشجویان و دانشگاه علمی هیأت اعضای از متشکل هایمجموعه این مرکز در شد.

داشتن  تناسب: شامل تیم پذیرش شرایط کلی طور بهخواهند شد.  پذیرش باشند مناسبی اجرایی برنامه دارای دانشگاه که
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 فناور،واحد  محوری ایده بودن نوآوری و فناوری بر مبتنی دانشگاه، تخصصی هایزمینه از بایکی فناور واحد فعالیت زمینه

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

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

 

o پردازیایده دوره:  

 برگزار نوآور واحدهای جذب منظوربه را پردازیایده دوره ماه یک مدت به هربار و بار دو سال هر نوآوری مرکز

 موضوع تخصصی حوزه به مربوط هایچالش و نیازها و نظر مورد پردازیمحورهای ایده فرآیند این در کند.می

 را مرکز به ورود برای جدید هایایده ارائه امکان نوآوران و کرده عرضه نوآوری هایچالش عنوان به را فعالیت

 . یافت خواهند

 سازیپیاده دوره وارد توانندمی هم پردازیایده دوره از خارج ،نوآوری مرکز تایید شرط به نوآور واحدهای 

 ارائه مرکز به ریکا تیم افراد کامل معرفی همراه به را خود ایده استقرار، متقاضی فناور واحد .شوند

 کسب داور یک و تخصصی داور دو شامل که وراناد هیات به تخصصی ارزیابی طرح برای این د.ده می 

 مصاحبه و شده ارائه هایرمف و مستندات براساس را خود ارزیابی داوران شود. هیاتمی ارجاع است کار و

 .دندهمی انجام مرکز نوآوری شورای در حضوری

 نظر از ازیسپیاده سنجیامکان به مریوط تحقیقات ،مرکز به ارائه از قبل بایستمی شده مطرح یدها :تبصره

 .باشد گذاشته سر پشت را تخصصی – فنی 

o پروری:ایده دوره 

 سازی،یمت جهت الزم هایآموزش و منتورینگ مشاوره، خدمات نوآور واحد به آن طی که است ماهه شش دوره یک

 و ناظر گزارش راساسب واحد موفقیت صورت در تا شودمی داده ارائه کار و کسب طرح تهیه و اولیه تثبیت ایده و تقویت

 .شود بعدی دوره وارد نوآور واحد مرکز، مصوب شورای هاینامهآیین مطابق

 موظف فناور احدو برسد، انتفاعی ینتیجه به،   مرکز تشخیص به فناور واحد محوری ایده کهصورتی در 

 تجاری یا و وریفنا فروش از را دانشگاه سهم دانشگاه، فناوری شورای توسط شده تعیین میزان به است

 بپردازد. آن سازی

 فکری مالکیت فترد یمشاوره خدمات از استفاده با ، محوری ایده اختراع ثبت جهت تواندمی فناور واحد 

 .بود واهدخ درصد 21ا ت شده ثبت اختراع از دانشگاه سهم میزان و نماید اقدام دانشگاه

o ایده سازی پیاده دوره : 

 با و کرده سرمایه جذب به اقدام نوآور واحد شده، تهیه کار و کسب طرح اساس بر آن طی که است ماهه شش ایدوره

 اولیه سازینمونه و طراحی به اقدام آزمایشگاهی خدمات و اعتباری مالی، تسهیالت سایر و سرمایه این استفاده از
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 از نیاز مورد بازخوردهای دریافت کنار در قانونی و آزمایشگاهی فنی، هایتأییدیه دریافت .نمایدمی خدمت /محصول

 .شودمی محسوب این دوره اقدامات از دیگری بخش بازار جذابیت

 واحد درخواست اب دوره این زمان قانونی مراجع سوی از هاتأییدیه صدور فرایند شدن طوالنی درصورت 

 .است تمدید قابل هاتأییدیه صدور زمان تا مرکز تصویب شورا و نوآور

 تایید با باشد، هداشت شده تدوین کار و کسب طرح نوآوری مرکز به ورود از قبل نوآور واحد کهدرصورتی 

 .شود دوره این وارد مستقیما تواندمرکز می شورای

o سازیتجاری دوره : 

 هایمکانیزم رزیابیا و استقرار طراحی، بازار، به نوآور واحد خدمت یا محصول معرفی ساله، یک دوره این اصلی هدف

 مؤثر و حضور نوآور واحد از حمایت منظوربه  ،دوره این در ینوآور مرکز. است نوآورانه کار و کسب و فروش بازار توسعه

 رشد، مراکز به معرفی و المللی بین و ایمنطقه -ملی بازارهایها، فننمایشگاه در حضور فرصت ایجاد با بازار، او در

 هایظرفیت خدمت /محصول فنی دانش فروش یا و سرمایه جذب جهت های بزرگشرکت و خطرپذیر گذارانسرمایه

 .آورد خواهد فراهم را نوآور واحد رشد

 دارد را ردیگ ساله یک دوره یک تمدید قابلیت نوآوری مرکز شورای تصویب صورت در سازیتجاری دوره.  

و  درآمده نشگاهدا رشد مرکز عضویت به شده ثبت هایشرکت قالب در توانندمی مرکز این در موفق های تیم

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

o واحد فناور: خروج 

 و بوده ها پارک یا و رشد مراکز در استقرار یا و فنی دانش فروش سرمایه، جذب معنای به نوآور واحد یک موفق خروج

 موارد اساس بر دوره هر در خروج شرایط. شودمی خارج نوآوری مرکز از نوآور واحد شرایط، این از یک هر وقوع صورت در

 براساس ندارند موفق خروج که نوآور هایواحد با برخورد نحوه .گرددمی تعیین مرکز شورای داخلی مصوب هاینامهآیین

 گردد.می تعیین مرکز داخلی هاینامه ایین

 اختراع، بتثشامل  سالمت نوآوری مرکز های هایطرح دستاورد از توانندمی دانشگاه علمی هیات اعضای 

 .نمایند امتیاز کسب کارنامه مختلف هایبخش مطابق .... و محصول فنی دانش فروش

 سایت وبآدرس  در مرکز این فرایندهای فلوچارت همچنین، .است آمده 8 پیوست در سالمت نوآوری مرکز نامهآئین

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

 (FABLAB) ساخت آزمایشگاه -1-3-5

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

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

 و های تولیدمشاوره ،شده ایجاد ساخت زیر بر عالوه محل این دراست.  نموده ایجاد محصوالت از وسیعی 
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 اینترنتیآدرس  در لب فب خدمات و گردد. امکاناتمی ائهار دانشگاهیان برای ویژه شرایط با نیز سازیتجاری 

https://tech.mui.ac.ir/fa/fablab است شده معرفی.  

 مرکز رشد و پارک علم و فناوری سالمت -4-5

 فناوری و علم پارک و رشد مرکزبخش  دو بر مشتمل اصفهان پزشکی علوم دانشگاه رشد مراکز مجموعه

 :نمایندمی خدمت ارائه فناوران از طیفی به یک هر که باشدمی سالمت

 رشد مراکز -1-4-5

 و دارویی ومرشد عل مرکز دو بر مشتمل ،اصفهان پزشکی علوم دانشگاه فناوری سالمت رشد مراکز مجموعه

 کار به آغاز بنا زیر مربع متر 4000 از بیش با 1388 سال درمی باشد که  پزشکی مرکز رشد مواد و تجهیزات

دارای  آن بر عالوه. اشدبمی عمومی هایکارگاه و هاآزمایشگاه کارگاهی،  فضاهای کار، دفاتر بر مشتمل و کرده

 امکان و فکری مالکیت و کار و کسب حوزه در ایمشاوره خدمات مالی، تسهیالت :شامل حمایتی خدمات

  .اشدبمی اقتصادی اهداف پیشبرد و خدمات ارائه راستای در موجود های نامهتفاهم از استفاده

 تخصصی -فنی نظر از طرح سنجیامکان کاری، تیم محوری، ایده باید دانشگاه رشد مراکز در استقرار متقاضیان

 فناوری سالمت رشد مراکزمجموعه  در پذیرش درخواست فرم طبق را اقتصادی ارزش به مربوط هایبررسی و

 مراکزمجموعه  پذیرش و جذب کمیته به و تکمیل roshd-https://tech.mui.ac.ir/fa آدرس  در موجود

 .نمایند ارسال رشد

 با سالمت، فناوری و علم پارک یا رشد مرکز در مستقر هایشرکت با دانشگاه علمی هیات عضو همکاری 

 هایشرکت در علمی هیات اعضای حضور نامهشیوه با مطابق و خدمت محل گروهو  دانشکده رئیس موافقت

 .باشدمی پذیر امکان 9 پیوست در موجود اصفهان پزشکی علوم دانشگاه رشد مرکز عضو

 سالمت فناوری و علم پارک -2-4-5

 تشکیل حورم دانش کارهای و کسب و فناوری توسعه کلی هدف با دنیا سراسر در فناوری و علم هایپارک

 رشد تسریع عامل تنهای در شده، مضاعف دانش تولید و دانشگاهی تحقیقات هاییافته انتقال باعث و اندشده

  .شوندمی ایمنطقه و ملی سطح در اقتصادی

 گردش و دهبو شده تجاری فناوری دارای باید متقاضی شرکت سالمت، فناوری و علم پارک در پذیرش جهت

  باشد. داشته قبول قابل مالی

 به مربوط مصوبات و توسعه چهارم برنامه 42 ماده مبنای بر سالمت فناوری و علم پارک  با مرتبط هایحمایت

 :باشدمی زیر شرح به آن

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

 باشد. می آزاد مناطق در اشتغال مقررات

https://tech.mui.ac.ir/fa-roshd
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 مشارکت میزان و چگونگی و پارک به آن از حاصل سود و خارجی سرمایه خروج و ورود و پذیرش 

 گذاری مایهسر حمایت و تشویق قانون مقررات براساس و منطبق پارک هر هایفعالیت در خارجیان

 .شد خواهد انجام آزاد مناطق مقررات اساس بر و خارجی

 صدور تاریخ زا مذکور هایفعالیت به نسبت دارند، اشتغال فعالیت به پارک در که فناوری واحدهای 

 تجاری ادآز مناطق اداره چگونگی قانون( 13) ماده موضوع معافیت از پارک مدیریت توسط مجوز

 .بود خواهند برخوردار 1372 مصوب صنعتی

 کشور عمولم عوارض هرگونه پرداخت از نمایند، می فعالیت هاپارک در که فناوری واحدهای کلیه 

 .باشندمی معاف

 به هاپارک از و هاپارک به کشور از خارج از ارزها انتقال و نقل المللی، بین مالی مبادالت خصوص در 

هیأت  مجوز با بانکی شبکه طریق از هاپارک 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  و صادرات مقررات قانون و شده محول هایماموریت چارچوب در وخدمات کاالها صادرات

 .دباشنمی معاف صدور و ورود عوارض هرگونه پرداخت از مذکور مبادالت. نمایند اقدام

 آدرس به مراجعه با باید دانشگاه فناوری و علم پارک در استقرار متقاضیان 

https://hitp.mui.ac.ir/form میلتک را سالمت فناوری و علم پارک در استقرار درخواست فرم 

 . نمایند ارسال فناوری و علم پارک پذیرش و جذب کمیته به و

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

 علمی هیات اعضای پژوهشی کارنامه در هافعالیت این از حاصل هایدستاورد کلیه و داشت خواهند

 .بود خواهد امتیاز دارای 1 پیوست در مندرججدول  با مطابق

 

 ثبت اختراع و مالکیت فکری-5-5

 به دسترسی یشافزا جهت حمایتی ساختاری ایجاد هدف با اصفهان، پزشکی علوم دانشگاه فکری مالکیت دفتر

 اوردهایدست سازیتجاری و فکری مالکیت حوزه در دانشگاه محققین آموزش علمی، و فنی دانش آخرین

 صنعتی مالکیت حقوق مزایای خصوص در آگاهی و دانش ارتقاء و فناوری انتقال هایفرصت شناسایی پژوهشی،

 .پردازدمی خدمت ارائه به خاص طور به اختراعات حوزه و عام طور به

 متبوع وزارت از پزشکی علوم هایدانشگاه در نوآوری و فکری مالکیت مشی خط و ساختار نامهآیین ابالغ پیرو 

 اطالعات آوریجمع شامل دفتر این وظایف دفتر، این ذیل نوآوری و فکری مالکیت کمیته تشکیل و  99سال  در

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

 دارایی از برداری بهره و پروانه کسب جهت در هانامهموافقت و قراردادها بر نظارت حوزه، این داوران و فکری
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 تمایلی پدیدآورندگان که فکری دارایی ثبت به اقدام و نهایی تصویب جهت فناوری شورای به ارجاع و فکری

 . باشد می باشند، نداشته آن به

 از حاصل تراعاخ ثبت در دانشگاه سهم دانشگاه فکری مالکیت کمیته مصوبات و الذکر فوق نامهآیین طبق

 آدرس بایستمی دانشگاه علمی هیات عضو و بود خواهد درصد 20 میزان به نامهپایان و تحقیقاتی هایطرح

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

 مدیریت به را ردموا است موظف مجری برسد، سازی تجاری و فروش به...( و محصول نمونه فنی، دانش از اعم)

 نوآوری، و کریف مالکیت کمیته در مورد هر در گرفته صورت گذاریارزش طبق تا داده اطالع فناوری توسعه

 .گردد لحاظ دانشگاه حقوق

 فناوری و حقیقاتت معاونت سوی از مربوطه مالی مستندات رائهبا ا داخلی اختراع ثبت هایهزینه کلیه •

 .باشدمی پرداخت قابل دانشگاه

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

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

 .باشدمی اختراع اظهارنامه ثبت مدارک و اسناد تنظیم و پتنت نقض پیشین،

 امالک و اسناد ثبت نسازما)  معنوی مالکیت مرکز قوانین با مطابق اختراع ثبت گواهی اخذ و ادعا ثبت مراحل 

 سایتوب در وجودم فلوچارت بر منطبق دانشگاه در اختراع ثبت ادعای استعالم اجرایی فرآیند و بوده( کشور

 .باشدمی فناوری توسعه مدیریت

  کزمر سامانه در ادعا ثبت نیاز مورد مستندات تنظیم چگونگی آموزش و تسهیل منظور به •

 توانندمی دانشگاه محققین ،...و فنی دانش فروش سازی،تجاری هایمشاوره اخذ /کشور معنوی مالکیت

  الکترونیکی آدرس طریق از فناوری و پژوهشی آنالین مشاوره میز خدمات طریق از 

https://research.mui.ac.ir/fa/madras  نمایند استفاده. 

  پژوهشی، هایطرح تاماخت کارنامه، امتیاز کسب در شده ثبت اختراعات از توانندمی دانشگاه علمی هیات اعضای

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

 نشانی به ریفناو توسعه مدیریت سایتوب در علمی تاییدیه اخذ و اختراع ثبت مراحل فرایندی فلوچارت

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

 انتقال فناوری -6-5

. گیردمی قرار ملیاتیع استفاده مورد که جایی به اصلی مبداء از هانوآوری حرکت از است عبارت فناوری نتقالا

 .باشندیم محصوالت و ابداعات ها، سیستم خدمات، ها،ایده فنی، و علمی دانش شامل هانوآوری این
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 صنعت، به شگاهدان فناوری دستاوردهای اتصال هدف با اصفهان پزشکی علوم دانشگاه فناوری انتقال دفتر 

 و صنایع با همکاری جهت فناوری و ایده صاحبان به کمک و سازیتجاری و نوآوری فرهنگ تقویت و ترویج

 .کندمی خدمت ارائه گذاران، سرمایه

  رصد و ییشناسا سازی،تجاری مشاوره شامل فناوری انتقال دفتر توسط ارائه قابل تسهیالت و خدمات

 از حمایت ها،ایده ابیارزی سازی،تجاری جهت بالقوه هایایده آوری جمع دانشگاه، در یافته توسعه هایفناوری

 دهیجهت ذاران،گ سرمایه از سرمایه جذب فناوری، انتقال حقوقی زیرساخت ایجاد محققین، فکری های دارایی

 و دانشگاهی یانبن دانش هایشرکت با همکاری صنایع، نیاز انتقال طریق از دانشگاه پژوهشی هایایده به

 .باشدمی تخصصی بازاریابی

 پژوهشی آنالین مشاوره میز خدمات طریق از توانندمی دانشگاه محققین دفتر، تسهیالت و خدمات اخذ منظور به

  .نمایند استفاده  https://research.mui.ac.ir/fa/madras  الکترونیکی آدرس طریق از فناوری و
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  ویژه و فناورانه پژوهشی هایاعتبار -6فصل 
 

پس از تامین ویش رسینا، مرحوم مریم میرزاخانی، دکتر حکمی و شامل ابناعتبارهای پژوهشی و فناورانه  ویژه دانشگاه 

 گردد. اعالم میو بر اساس ضوابط  اعتبار

 ها اعتبار ویژه ثبت بیماری -1-6
های های معاونت تحقیقات و فناوری است و با توجه به ضرورت قابل اعتماد بودن دادهاولویتها از های ثبت بیماریبرنامه

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

برای اجرای تحقیقات کاربردی قلمداد  های بسیار ارزشمندیتوانند زیرساختگیرند و به نحو صحیحی استمرار یابند می

 گردند. 

  گردد. های ثبت اعطا میاندازی یا توسعه برنامههای تحقیقاتی برای راهها به تیمویژه ثبت بیماری یپژوهشاعتبار

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

 گردد. ناظر به تیم ثبت پرداخت میتائید 

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

o  ضرورت ثبت بیماری یا پیامد مورد نظر 

o های مختلف در کمیته راهبردی ثبتحضور متخصصین توانمند از گرایش 

o طراحی مناسب فرایند 

o هاارایه راهکارهای عملیاتی برای کنترل کیفی داده 

o رعایت اصول و مبانی اخالق در تمامی مراحل نظام ثبت 

o تخمین صحیح و توجیه منابع مالی مورد نیاز 

o اندازی یا توسعه ثبت های الزم برای راهدسترسی به زیرساخت 

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

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

 سایت معاونت تحقیقات و فناوری قابل دستیابی است. 

  زیو ن یدرمان یبهداشت مختلف یهابخش درقابل استخراج  ای موجود یهادادهبر  دانشگاه تیبه مالک توجهبا 

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

 دریافت کد علمی و اخالقی صورت پذیرد. 

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

  با اطالع قبلی و تائید کتبی معاونت تحقیقات و فناوری صورت پذیرد. 
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 المللتوسعه روابط بینامیرکبیر ویژه اعتبار پژوهشی  -2-6

به صورت مازاد بر پژوهانه  والمللی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان های علمی بیناعتبار امیرکبیر به منظور توسعه همکاری

 ارائه گردد.  پژوهش المللی سازیشورای بینشود. درخواست برای این اعتبار باید به علمی اعطا میبه اعضای هیات 

 :تعریف شده استهای زیر در چارچوباین اعتبار 

ی داشته باشد جمشترکی با یک همکار خاردر صورتی که یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه طرح پژوهشی الف( 

 یت مالی قرار گرفتهمورد تصویب و حما معتبرنهاد علمی یک یا متبوع همکار خارجی دانشگاه  و این طرح از سوی

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

این اعتبار در شود. یمیت میلیون ریال از این پروژه حما 400در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شود، تا سقف 

زمانی اخالق در های تحقیقاتی و کمیته ساپس از تصویب در شورای ارزیابی طرحقالب حمایت از طرح پژوهشی 

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

 بیتصو یله پروپوزال و گواهمستندات طرح از جم هیو کل دیرا ارائه نما ازیمورد ن یمال تیحما هیو توج یمعنو تیمالک

معاونت  زی پژوهشی ساالمللمرجع تصمیم گیری در مورد شرایط اعطای این اعتبار شورای بین. دیرا ارسال نما

ر نظر گرفته و...( د . این اعتبار جهت توسعه پروژه علمی )خرید تجهیزات، نیروی انسانیتحقیقات و فناوری است

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

زاری رویدادهای علمی تواند برای دعوت از دانشمندان شاخص خارج کشور برای برگمیامیرکبیر همچنین ب( اعتبار 

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

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

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

 مصوب مشترک و ... را ارائه نماید. 

  ای تی پیوستهسوابق تحقیقا دارای دانشمند مدعوباید در حوزه تخصصی عضو هیات علمی میزبان

 باشد و با الین تحقیقاتی وی مرتبط باشد.  

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

 تخصصی انجام داده باشد. 

پذیرد. صورت میالمللی سازی پژوهش شورای بینشورای  حمایت توسط تشخیص موارد فوق و نیز تعیین سقف

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

این اعتبار برای تسهیل حضور همچنین،  این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت. و معاونت تحقیقات و فناوری در

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

 باشد. می 8فصل ذکر شده در شرایط 
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   پژوهشگرجذُّب  -7فصل 6-6
 

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

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

 پذیر است. های زیر امکاندانشگاه در قالب

 هدات()فراخوان پیمانی یا مشمول تع هیات علمی پژوهشی 

 1پژوهشگر پسادکترا  

 2دستیار پژوهش  

 یپژوهش یدکتراو  پژوهشگر پزشک یهادوره رانیفراگ 

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

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

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

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

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

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

-ای در فعالیتت که با مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترای حرفهمنظور از دستیار پژوهش، فردی اس 

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

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

 پژوهشگر در قالب انجام تعهداِت یا یپژوهش یعلم اِتیه عضو رشیپذ -1-7
گردد و در صورت تائید، نیازهای نیروی انسانی های مورد نیاز استعالم میای، تخصصاز مراکز تحقیقاتی به صورت دوره

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

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

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

نامه شوند. شیوهمشمول تعهدات پذیرفته میمستندات علمی و مصاحبه به صورت عضو هیات علمی پژوهشی یا پژوهشگر 

 قابل دستیابی است.  10پیوست اجرایی این فرایند در 

                                                           
1 Postdoctoral Researcher 
2 Research Assistant 
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 از محل منابع پژوهشی خارج یا داخل دانشگاهیدکترا پذیرش پژوهشگر پَّسا -2-7
واجد شرایط  محدود به مشمولین تعهدات نیروی انسانی نیست و اعضای هیات علمیپژوهشگران پسادکترا  یریکارگ به

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

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

  مرتبه دانشیاری باشد.حداقل در 

  ده در نمایه شدر موضوعی که پژوهشگر پسادکترا قرار است پذیرش شود، حداقل سه مقاله در مجالتISI  یا

PubMed  ود که پیوستگی صرفا مقاالتی مورد پذیرش خواهند ب عنوان نویسنده اول یا مسئول داشته باشد.به

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

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

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

 سطح علمی این پروژه باید با دوره پسادکترا متناسب باشد. 

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

ه باشد و امکان پرداخت تجهیزات و منابع الزم برای اجرای پروژه تحقیقاتی در سطح پسادکترا را در اختیار داشت

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

 است. 

لفی از تمنابع مخ تواند ازدهنده است و میی پذیرش پرداخت حق الزحمه پژوهشگر پسادکترا بر عهده عضو هیات علم

 جمله موارد زیر تامین شود: 

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

جزئیات  گیرند.ر میپژوهشگر پسادکترا به صورت مشترک توسط دانشگاه )یک سوم( و صندوق )دو سوم( مورد حمایت قرا

 ست. اسایت مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات قابل دستیابی در وب "پسادکترا"بخش این فرایند در 

ه برتر جهان در قالب پژوهشگر پسادکترا بست هایدانشگاه از التحصیالن ایرانیبرای جذب فارغبنیاد ملی نخبگان  ب( 

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

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

نامه طرح در قالب تفاهماین پژوهانه شود. اعطا می پژوهانه مازاد ،میلیون ریال به صورت تشویقیدویست استفاده نمایند، 

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

 باشد. می (2یوست پتحقیقاتی )های برای برونداد طرح

الزحمه پژوهشگر پسادکترا را از سایر منابع و از جمله وجوه حمایتی دریافت شده برای تواند حقعضو هیأت علمی میج( 

رعایت کلیه شرایط  نیزدر این حالت  های تحقیقاتی از منابع داخل یا خارج دانشگاه پرداخت نماید. بدیهی استطرح

الزحمه شایان ذکر است عضو هیأت علمی ملزم به پرداخت حقالذکر برای پذیرش پژوهشگر پسادکترا ضروری است. فوق
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عضو همچنین، پسادکترا به مبلغی معادل حقوق مبنای استادیار پایه یک به صورت ماهانه به پژهشگر پسادکترا است. 

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

 تحقق و ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم برنامه قانون 16 ماده الف بند اجرای راستای در صنعتی پسادکتری د( دوره

 هدف. است گردیده ابالغ پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت در سوم نسل دانشگاه سمت به حرکت هایبرنامه

 محیط در تخصصی دکتری آموختگان دانش ایحرفه هایتوانمندی ارتقاء و عملی هایمهارت تقویت دوره این اصلی

 پسادکتری دوره دستورالعمل. باشدمی جامعه و صنایع به سالمت حوزه فناوری و علمی جدید هاییافته انتقال و کار واقعی

 توانمندی از بیشتر گیریبهره و جامعه و صنعت با دانشگاه ترعمیق ارتباط ایجاد منظوره ب 6پیوست بهداشت وزارت صنعتی

 .است شده تهیه فنآورانه و کاربردی پژوهشی هایطرح در دکتری آموختگاندانش تخصصی و علمی

 تحقیقاِت و فناوری معاونتبا حمایت  پذیرش دستیار پژوهش -3-7
 ا این حال، به بالزحمه پژوهشگر دستیار پژوهش بر عهده عضو هیات علمی پذیرش دهنده است. تامین حق

عاونت تحقیقات و ماعتبار پژوهشی از طرف  30حداکثر  1401منظور توسعه و حمایت از این دوره، در سال 

 گردد. فناوری دانشگاه اعطا می

 گردید مقرر هش،پژو دستیار جذب شرایط تسهیل منظور به و تحقیقاتی هایتیم توسعه اهمیت به توجه با 

 به توجه با پژوهش دستیار جذب برای علمی هیات اعضای از فناوری و تحقیقات معاونت حمایت سطح

 با پژوهشگران برای الزحمه حق پایه منظور این به. یابد افزایش دستیار شغلی سوابق و تحصیالت سطح

 400 االترب و ای حرفه دکترای ارشد، کارشناسی برای و ریال میلیون 300 کارشناسی تحصیلی مدرک

 ریال میلیون صدیک حداکثر تا زیر هایشاخص اساس بر مذکور الزحمهحق. شد تعیین درسال ریال میلیون

 : است افزایش قابل

 بر دال مستندی ئهارا به مشروط ریال میلیون ده سال هر: تحصیلی رشته با مرتبط قبلی شغلی سابقه( الف 

  خدمت زمان در مربوطه مسئول مقام رضایتمندی

 است شده ارسال بیمه حق فرد برای که است مدتی شغلی سابقه از منظور -تبصره . 

 هایپایگاه از یکی در شده نمایه مقاالت مسئول یا اول نویسنده( ب ISI، Scopus یا PubMed: ازای به 

 ریال میلیون ده افزایش مقاله هر

 شاخص اساس بر برتر درصد 10 تا 25 مجالت در شده منتشر مقاالت برای -تبصره CiteScore 

 به برتر درصد 10 مجالت در شده منتشر مقاالت برای و ریال میلیون بیست مقاله هر ازای به اسکاپوس

 . شود¬می گرفته نظر در افزایش ریال میلیون چهل مقاله هر ازای

  های نامهنامه طرح تحقیقاتی یا متمم تفاهمدر قالب تفاهم . مبلغ حمایتمازاد بر پژوهانه استاین اعتبار

عالوه بر برونداد طرح  Q1یک مقاله  شود و برونداد مورد انتظار قبلی به عضو هیات علمی پرداخت می

 باشد.مورد نظر می
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 در داخل یا ( درخواست این اعتبار باید برای اجرای یک طرح تحقیقاتی مصوب )دارای کد تصویب علمی

 خارج دانشگاه باشد. 

  انجامنشگاه شورای پژوهشی دا به نمایندگی ازکارگروهی توسط  برای این حمایت هادرخواستبررسی 

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

 را همراه با  ضای هیات علمی سوابق علمی خود، دستیار پژوهش و نیز اطالعات طرح تحقیقاتی مصوباع

 همیت است: اهای زیر در اعطای حمایت جذب دستیار پژوهشی حائز شاخصنمایند. درخواست ارائه می

o  ر ارتباط بمستندات دال ) با موضوع طرح تحقیقاتیعضو هیات علمی متقاضی ارتباط سوابق علمی

ین تحقیقاتی همچون عناوین مقاالت منتشر شده قبلی در قالب فرم الهای علمی توانمندیطرح با 

  (گرددمیارائه و نفشه پژوهشی 

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

o گذرانده شده،  های آموزشیمنتشر شده، دوره)سوابق تحصیلی، مقاالت های دستیار پژوهش توانمندی

 های پژوهشی(ها، سطح زبان انگلیسی، مهارتتوصیه نامه

o لی دسترسی های پایه که به دانشجویان تحصیالت تکمیاعضای هیات علمی بالینی نسبت به گروه

 دارند دارای اولویت هستند. 

 رای استخدام در آینده گونه رابطه استخدامی با دستیاران پژوهش ندارد و تعهد یا مسئولیتی بدانشگاه هیچ

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

  ضوابط قانونی را رعایت نماید. لیه ک

 ای التحصیالن دوره دکترای حرفهانی فارغپذیرش دستیار پژوهش در قالب طرح نیروی انَّس -4-7
 ادیو بن یجمهور استیر یفناور ی وبر اساس توافق به عمل آمده با معاونت علم متبوعوزارت  یو فناور قاتیمعاونت تحق

را با عنوان ی و دندانپزشکی ای پزشکی، داروسازمقاطع دکترای حرفه النیالتحصاز فارغ یتعداد انهینخبگان سال یمل

خود را به  راپزشکانیپتا خدمات مربوط به قانون خدمت پزشکان و  دینمامیجذب  یقاتیدر مراکز تحق «پژوهش اریدست»

  کنند. یمراکز سپر نیعنوان محقق در ا

د واج النیالتحصفارغ اند ومراکز تحقیقاتی این دانشگاه قبال در صورت درخواست رئیس مرکز در این برنامه ثبت شده

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

 سایت مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات ذکر شده است. وب

 انجام خدمت وظیفه عمومی در مراکز تحقیقاتی پذیرش دستیار پژوهش در قالب  -5-7
نامه منعقد شده بین دانشگاه علوم پزشکی ها و بر اساس تفاهمالتحصیالن دانشگاهندی فارغبه منظور استفاده بهینه از توانم

توانند این دوره را در قالب دستیار پژوهش در اصفهان و دانشگاه عالی دفاع ملی، مشمولین خدمت وظیفه عمومی می
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بیان شده است.  https://research.mui.ac.ir/RA  آدرسمراکز تحقیقاتی دانشگاه بگذرانند. شرح فرایند اداری در 

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

ن دانشگاه به دانشگاه عالی دفاع ملی اعالم گردد و نمایند تا موافقت ایمعاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه مراجعه می

شوند. شایان ذکر پس از تائید و طی مراحل اداری جهت انجام دوره خدمت به عنوان پژوهشگر به دانشگاه معرفی می

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

 شود.اند و سایر موارد ازجمله کسر خدمت یا امریه را شامل نمیشده شناخته فهیم بنیاد ملی نخبگان، نخبه وظاعال

 دکترای پژوهشی  وپزشک پژوهشگر  هایپذیرش فراگیران دوره -6-7
معاونت واگذار  آنوره به ط به این دو دونت محترم آموزشی، کلیه امور مربوآمده با معا بر اساس توافقات قبلی به عمل

 شتر از طریق مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه قابل دسترسی است. شده است. اطالعات بی

 

 

 

  

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

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

های در چارچوب، پژوهشگران سایر کشورهابا آخرین دستاوردهای علمی، حضور در مجامع علمی و توسعه تعامالت 

 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(: سفرهای کوتاه  

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

o میلیون ریال  و پنجاه های مطالعاتی: سیصدفرصت 

o میلیون ریالو پنجاه گری: دویست های مشاهدهدوره 

o میلیون ریال  دویست وتاه:سفرهای ک 

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

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

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

 کمک هزینه سفرسقف حمایت مالی =  × (امتیاز کارنامهدهک /  10)

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

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

 شود.   می

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

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

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

درخواست گردد. حقیقات و فناوری دانشگاه ارسال دانشکده یا پژوهشکده به معاونت تیا معاون پژوهشی 

، دانشگاهمعاونت آموزشی  بایست توسطمی ،دانشکده یا پژوهشکده پس از تائید اتیهای مطالعبرای فرصت

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

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

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

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

 امیا نیدر ا یاز مطب و تمام وقت تیو محروم تیریالعاده مدگردد و پرداخت فوقیپرداخت 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

مانند گرنت مشترک،  یقابل توجه یالملل نیب تیکه فعال یعلم اتیه یبه اعضا( 24/07/98دانشگاه مورخ 

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

المللی شورای بین تسایوب)قابل دستیابی در موضوع مطابق بر شیوه نامه اجرایی دستورالعمل مذکور 

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

 ی یا هر قالب دستاوردهای سفر را به صورت سخنرانی، کارگاه، دوره آموزش عضو هیات علمی الزم است

شکده نشکده، پژوهدر سطح دا کندمعاونت تحقیقات و فناوری تعیین می المللی سازیشورای بیندیگری که 

موجود  هایر قالب فرمدآن را  نتایجگزارش مکتوبی از سفر و  و عالوه بر این شتراک بگذاردایا دانشگاه به 

. قرار دهد مدیریت این در اختیاری و فناور قاتیمعاونت تحق المللنیتوسعه روابط ب تیریمد تسایوبدر 

بررسی نت ارسال نماید. این معاوهای اقامت، بیمه و ... ( را به همچنین مستندات هزینه )الشه بلیت، هزینه

سازی معاونت  المللیهزینه قابل پرداخت توسط شورای بینگیری در مورد کمکگزارش ارسالی و تصمیم

 پذیرد. تحقیقات و فناوری صورت می

 هر چهار  یازا هب ییایتمام وقت جغراف یعلم اتیه یاعضا یبرا یمطالعات یهافرصت التیاستفاده از تسه

هر  یبه ازاقت( )یا نیمه وتمام وقت  یعلم اتیه یاعضا یبار و برا کیمتناوب(  ای وستهیسال خدمت )پ

 . است ریبار امکان پذ کیشش سال خدمت 

 ییایام وقت جغرافتم یعلم اتیه یاعضا یبراو سفرهای کوتاه  گریهای مشاهدهدوره التیاستفاده از تسه 

)یا نیمه قت وتمام  یعلم اتیه یاعضا یبار و برا کیمتناوب(  ای وستهیسال خدمت )پ یکهر  یبه ازا

 . است ریپذبار امکان کیسال خدمت  دوهر  یبه ازاوقت( 

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

تواند افزایش آن می پرداختتواتر  و کمک هزینهمبلغ دانشگاه المللی سازی معاونت تحقیقات و فناوری بین

  یابد و شیوه پرداخت تغییر کند. 

  شود. ژوهانه کسر نمیپمبلغ دریافتی بابت حمایت از سفر علمی از کمک هزینه سفر مازاد بر پژوهانه است و 

 شود.لمی حمایت نمیاز سفرهای علمی کارکنان غیر هیات ع 

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

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

باشد و معاونت تحقیقات و فناوری ها میها/پژوهشکدههای داخلی بر عهده دانشکدهاز شرکت در کنگره

 ای ندارد.دانشگاه در این خصوص مداخله

 شودیم تیحما 9فصل 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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 دانشجویانهای حمایت از پژوهش -9فصل 

 ییدانشجو قاِتیتحق تهیکم -1-9
 بینی نامه پیشبرو 1400های سالاساس فعالیت بر ،تحقیقات دانشجوییکمیته 1401های سال جهت فعالیت

حداقل  تخصیص داده خواهد شد.تحقیقات و فناوری دانشگاه  توسط معاوناعتبار مشخصی ، 1401 شده سال

امور های تحقیقاتی گردد و بقیه آن برای سایر از اجرای طرححمایت درصد از این اعتبار باید صرف  60

 های جاری مصرف گردد. و هزینههای آموزشی ی دانشجویان نظیر برگزاری دورهتوانمندساز

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

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

 . نمایدمی پیشنهاد

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

مختلف کمیته ایجاد بین دانشجویان واحدهای همکاری ای و بیشترین ظرفیت برای توسعه تعامالت بین رشته

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

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

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

 های جاری استفاده شود.  دانشکده جهت تامین هزینه

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

در صورتی که د. نمایو تصویب دانشجویان آن دانشکده را بررسی محور و محصول های پژوهشی واحد، طرح

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

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

 گردند.دانشگاه ارسال می

 کند که یکی از دانشجویان دانشگاه هایی را تصویب مینشجویی صرفا طرحتحقیقات دا شورای پژوهشی کمیته

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

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

o  با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد که  کارکنانهای دانشجویی دانشکده توانبخشی، مورد طرحتبصره: در

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

وژه را راهنمایی پر ،توانند به جای عضو هیات علمیهیات علمی دانشکده با مدرک دکترای تخصصی می

 بر عهده بگیرند. 

 های دانشجویی ضروری نیست. تعیین الین تحقیقاتی و ارائه فرم الین تحقیقاتی به همراه پروپوزال برای طرح 



45  

 

 از طریق  ید صرفاًهای تحقیقاتی دانشجویی باطرحو تصویب داوری  ،ارسال هایها، فرایندهمانند سایر طرح

 سامانه پژوهشیار انجام شود. 

 محور حصولم و پژوهشی هایطرح برای دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته پژوهشی شورای اختیار تفویض 
 50 باالی ودجهب با تحقیقاتی هایطرح. باشدمی طرح هر ازای به ریال میلیون 100 و 80سقف تا ترتیب به

 هایطرح ورایش تصویب به باید ریال میلیون 70  باالی بودجه با محور محصول  های طرح و ریال میلیون
  . برسند نیز دانشگاه محور-محصول

 درصد 30 و تصویب از پس درصد 70 صورت به فرض پیش صورت به دانشجویان تحقیقاتی هایطرح بودجه 

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

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

 درصد 100 صورت هب تواندمی بودجه وی درخواست به دانشجو، التحصیلیفارغ و حساب تسویه فرایند در تسهیل

 . گردد پرداخت طرح اختتام از پس

  ه تسویه حساب داشته التحصیلی نیاز بباشد و برای فارغچنانچه دانشجویی طرح پژوهشی اختتام نیافته داشته

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

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

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

 شود.میو کد تصویب آن لغو طرح مختومه 

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

استاد راهنما  یتبک تعهد به مشروط خاص، طیشرا در. دینما عودت را شده افتیدر مبالغ است الزم باشد، شده

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

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

 شده، نییتع زمان رد دانش ترجمان فرم و یینها گزارش ارائه و مقاله انتشار عدم صورت در است، ذکر به الزم

 .باشدیمتعهد به عودت بودجه پرداخت شده طرح م راهنما استاد

 نماید، ارائه را طرح از منتج قالهم پذیرش نامه التحصیلیفارغ منظور به حسابتسویه زمان در دانشجو چنانچه 

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

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

 جدول ذیل می  ی طرح ، برونداد مورد انتظار طبق بودجه بامتناسب  ییدانشجو یپژوهش یها طرح مورد در

 باشد:
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 تعهد مقاله مبلغ پرداختی )ریال(

 به باال 000/000/20از 

 ISIنمایه شده در بانک اطالعاتی 

 PubMedنمایه شده در بانک اطالعاتی 

 Scopusنمایه شده در بانک اطالعاتی 

تا  000/000/10از 

000/000/20 

 –پژوهشی، علمی  –دیگر بانک های اطالعاتی مشابه: علمی 

 ترویجی

 و ... سخنرانی یا پوستر در همایش همراه با فایل اولیه مقاله 000/000/10تا  

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

  :الزامی است ت انگلیسی و فارسی به صورت زیرمقاالدر 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 )

ه طرح مورد پذیرش توانند جهت تسویها آدرس سازمانی به صورت دقیق ذکر نشده باشد نمیمقاالتی که در آن

میته کدریافت اعتبار از  (Acknowledgement)و تشکر  ریدر بخش تقد همچنین الزم استقرار گیرند. 

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

 همکار  ای یجراضافه کردن م ایحذف  هر گونه درخواست مجری اصلی برای تغییر در پروپوزال مصوب مانند

صرفا ری از طرح مج موقت ای یدرخواست انصراف قطعنیز  واهداف، عنوان  رییحجم نمونه، تغ رییبه طرح، تغ

  بل بررسی است.دانشکده مربوطه قاپس از تائید استاد راهنمای طرح و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی 

 باشد.پذیر نمیهای دانشجویی امکانتغییر مجری اصلی در مورد طرح 

  رعایت اصول اخالقی، د تائیدیه استاد راهنمای طرح در مورارائه  ،بروندادمقاله طرح و  انیگزارش پادر مورد

 الزامی است.  دستیابی به اهداف طرح و محتواعلمی صحت 

  رح دوم صرفا در یک طرح تحقیقاتی به عنوان مجری داشته باشد. تصویب ط تواند در هر زمانمیهر دانشجو
 70رفت حداقل پذیر است که استاد راهنما و سرپرست کمیته تحقیقات دانشکده مربوطه پیششرایطی امکان

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

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

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

 های تحقیقاتی دانشجویی نامه باشند. اما طرحتوانند بخشی از یک پروژه پایاندانشجویی نمی های تحقیقاتیطرح

با رعایت تمامی ضوابط آموزشی به عنوان پایان نامه دانشجوی مجری اصلی استفاده شوند. توانند مصوب می
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میته تحقیقات دانشجویی ، تصویب قبلی به عنوان طرح پژوهشی کنامهبدیهی است هنگام ارائه به عنوان پایان

دانشجو بعنوان  کیاز  شیطرح ب کیچنانچه در بایست به گروه آموزشی و دانشکده مربوطه اعالم گردد. می

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

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

 ی علمی داخل هابه منظور حمایت دانشجویان جهت حضور در مجامع علمی، در صورت پذیرش مقاله در کنگره

جهت کمک هزینه  صد هزار ریالندو میلیون و دو میلیون پاکشور به صورت پوستر یا ارائه شفاهی به ترتیب 

درس سازمانی آدانشجوی متقاضی گردد مشروط بر آنکه پرداخت می یان دانشگاهکنگره به دانشجو شرکت در

شود پرداخت می ویک دانشجبرای هر مقاله کمک هزینه فقط به . را ذکر کرده باشدکمیته تحقیقات دانشجویی 

گردند رگزار میباصفهان هایی که در شهر در مورد کنگره. ترتیب اسامی نویسندگان استو اولویت بر اساس 

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

 ارسال گردد.  دانشجویی سایت کمیته تحقیقاتطریق 

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

هشی یا مشارکت شود یا دانشجو از نظر پژوو در گنگره باعث ایجاد یک ظرفیت ویژه در دانشگاه میدانشج

تواند ین کمک هزینه میاجرایی در فرایندهای کمیته تحقیقات عملکرد بارزی داشته باشد، تواتر و سقف پرداخت ا

 با نظر سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه افزایش یابد. 

  و ضرورت آماده  3سل های نهای دانشگاهبنیان به عنوان یکی از رسالتبه اهمیت توسعه فناوری دانشبا توجه

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

 دانشجویی محصول محور هایطرح ها باید در قالب فرمنماید. ارائه این طرحها دانشجو باشد حمایت میاصلی آن

 صورت پذیرد. و از طریق سامانه پژوهشیار 

 قیقات یته تحبنیان برگزار شده توسط کمارائه گواهی شرکت در یک دوره آموزشی مقدماتی فناوری دانش

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

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

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

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

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

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

9-2  
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 یدکتر انیدانشجو ژهیخارج کشور و یمطالعات یاز سفرها تیحما -2-9
اری امکان تبادالت ( از دوره فرصت مطالعاتی خارج کشور و برقرPhDمندی دانشجویان دکتری تخصصی )به منظور بهره

هزینه سفر شجویان کمکهای خارجی، معاونت تحقیقات و فناوری ساالنه به تعدادی از این دانعلمی بیشتر با دانشگاه

 کند. مطالعاتی اعطا می

  ز دانشجویان برگزیده اشود و در هر مرحله به تعدادی فراخوان این اعتبار اعالم میساالنه حداکثر دو مرتبه

قیقات و فناوری کمک هزینه سفر اعطا می شود. تعداد و میزان کمک هزینه تخصیصی ساالنه توسط معاونت تح

موزشی مرتبط با دهای آگردد. الزم به ذکر است معاونت تحقیقات و فناوری در فرایندانشگاه تعیین و اعالم می

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

 است. 

 نامه دکترا باشد ایانپردازد باید در راستای پموضوعی که دانشجو در طی فرصت مطالعاتی خارج کشور به آن می

اهنمای دوم یا مشاور در رنامه به عنوان استاد تدوین پروپوزال پایان و استاد پذیرش دهنده خارجی باید از بدو

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

شاخص  ر مطالعاتینامه با تکالیف در نظر گرفته شده برای دانشجو در سفو خارجی و پیوستگی موضوع پایان

 رود. گیری در خصوص اعطای این اعتبار به شمار میمهمی در تصمیم

 نماینده ایشان  نفره متشکل از مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه یا 5ها توسط یک کارگروه تخصصی درخواست

 ری دانشگاه بررسیسازی پژوهش و انتخاب معاون تحقیقات و فناوو چهار نفر به پیشنهاد شورای بین المللی

راد مشخصی را برای شوند. این کارگروه از طریق بررسی مستندات و مصاحبه با متقاضیان ساالنه تعداد افمی

 نماید. اعطای این اعتبار انتخاب می

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

است منوط نظر دهی برای تحصیل در دوره دکترای تخصصی وصول شده باشد. همچنین، پذیرش نهایی درخو

 به قبولی در آزمون جامع است. 

  گردد.دانشجو محسوب میفرصت مطالعاتی خارج کشور جزو سنوات تحصیلی 

 اه ذیربط ضروری است.های الزم از دستگدر مورد دانشجویان مامور به خدمت یا بورسیه، ارائه مجوز و موافقت 

 نه تحصیلی دانشجو در مدت استفاده از فرصت مطالعاتی، با تایید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه، کمک هزی

 پرداخت خواهد شد

 میلی دانشگاه روج از کشور مشمولین نظام وظیفه با حمایت شورای تحصیالت تکاخذ مجوزهای الزم برای خ

 برعهده دانشجو خواهد بود.

 د.ای به دانشگاه خارج از کشور پرداخت نخواهد شبابت این فرصت مطالعاتی هیچگونه شهریه 

  ی المللارشناس بینکمستندات الزم برای درخواست این اعتبار به شرح زیر است که باید از سوی متقاضیان به

 معاونت تحقیقات و فناوری ارائه گردد:  سازی پژوهش
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o موضوع فعالیت و  های معتبر خارج از کشور با ذکرحداقل یک نامه پذیرش از یکی از اساتید دانشگاه

 مدت دوره

o ( که یو فناور قاتیمعاونت تحق سازی پژوهشیالمللنیب شورای تسایوب درموجود تکمیل فرم درخواست )

 به تائید استاد راهنما و مدیر گروه رسیده است. 

o زومه علمی متقاضی و استاد پذیرش دهنده خارج کشورر 

o  نمره زبانMSRT  سال  4مربوط به حداکثر  3هامعادل آن از سایر آزمون  یا 75مساوی یا باالتر از

 اخیر

 

  ضروری است که  استفاده از فرصت مطالعاتیاخذ موافقت شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده و دانشگاه برای

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

 طی شود. 

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

و نتایج و تجارب به تاد راهنمای داخلی به معاونت تحقیقات و فناوری ارائه دهند. همچنین، دانشجکشور و اس

در سطح دانشگاه  سازی پژوهشالمللیدست آمده از سفر را در یک سخنرانی عمومی که با هماهنگی شورای بین

فناوری در زمان  تحقیقات وشود ارائه خواهد داد. الزم به ذکر است صدور تسویه حساب معاونت فراخوان می

 د.باشفراغت 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 اطالعات تکمیلی در وب

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

 

 

 

 

 

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

 

https://intres.mui.ac.ir/
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 تحقیقاتیواحدهای  -10فصل 

  یقاتیمراکز تحق-1-10
، متشکل از معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، مدیر امور توسعه "کمیته ارزیابی مراکز تحقیقاتی"تحقیقاتی توسط  مراکز

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

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

گیرد و به هر مرکز در هر یک ( صورت میRCR) بندی مراکز تحقیقاتیتوسط روسای مراکز تحقیقاتی در قالب فرم رتبه

 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 
 

در سه گروه مراکز بیومدیکال، مراکز  بندی در نهایت به سه دسته کیفیمراکز تحقیقاتی بر اساس این شیوه رتبه

شوند که تعیین کننده نوع و میزان حمایت معاونت تحقیقات و فناوری از هر تقسیم می بالینی  و مراکز ارتقاء سالمت

 ت. مرکز اس

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

نظر از امتیاز، گردد ولی صرفها به رئیس مرکز اعالم میشوند و بازخورد عملکرد مرکز در هر یک از حیطهارزیابی می

 گیرند. مورد حمایت قرار می Q2ه همانند مراکز گرو

 شود. بندی مراکز هر دو سال یک بار انجام میارزیابی و رتبه

 ذکر شده است.  21پیوست نامه موجود در بندی و حمایت از مراکز تحقیقاتی در آئینجزئیات بیشتر در مورد نحوه رتبه

 سایت مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات قابل دستیابی است. وب فلوچارت فرایندهای مرتبط با مراکز تحقیقاتی در

 

  یپژوهش یهاهَّسته -2-10

هسته پژوهشی به مجموعه ای متشکل از اعضای هیئت علمی  و عالقمند که دارای سابقه و تجربه خوب پژوهشی 

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

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

 مند شوند. های دیگر نیز بهرهعلمی دانشگاه



51  

 

یطه و یا موضوع حنفر از ازعضای هیات علمی جهت انجام تحقیقات حول یک  دوی بنا بر تقاضای حداقل هسته پژوهش

هیات علمی  اند پس از تصویب شورای پژوهشی دانشگاه رسمیت می یابد. اعضای غیرخاص تحقیقاتی تجمیع شده

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

شی و فناوری در صورت تصویب هسته پژوهشی و طبق نظر شورای پژوهشی دانشگاه اعتباری از حوزه معاونت پژوه

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

عضای هسته میتواند اساند. برای جذب این اعتبارات هریک از یک از شوراهای ذیصالح پژوهشی دانشگاه  به تصویب بر

های منظور هزینه اعتباری را بههمچنین، مجری طرح باشد اما طرح باید نخست در هسته پژوهشی تصویب شده باشد. 

 میلیون ریال در سال به مسئول هسته اختصاص خواهد داد.  150جاری به میزان حداکثر 

قابل  31پیوست های تحقیقاتی در وه تاسیس و فعالیت و نیز ارزیابی و حمایت از هستهاطالات بیشتر در خصوص نح

 دستیابی است. 
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 پزشکیهای زیَّستپژوهش اخالق در -11فصل 

 

 با ماموریت اشاعه و ارتقای اخالق در حیطه 1379های زیست پزشکی دانشگاه از سال کمیته اخالق در پژوهش

های پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل گردید. این کمیته که تحت نظر کمیته ملی اخالق در پژوهش

 اخالق کمیته 4 مؤسسه، در پژوهش اخالق کارگروه شامل متبوع وزارت دستورالعمل آخرین اساس بر وزیست پزشکی 

 .باشدمی مرکزی دبیرخانه و آزمایشگاهی حیوانات با کار  در اخالق تخصصی  کمیته پزشکی، زیست هایپژوهش در

 نامه های تحقیقاتیو پایان هاطرح اخالقی ارزیابی –1-11 
 های صادره از کمیته ملی اخالق، اخذ کد تایید اخالقی برای هر طرح تحقیقاتی پس از بر اساس دستورالعمل

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

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

ها پس از دریافت کد علمی، جهت ارزیابی اخالقی از طریق سامانه پژوهشیار به دبیرخانه نامهها و پایانطرح راستا

 گردند.های مربوطه ارجاع میخالق در پژوهش و سپس کمیتهکمیته ا

 های مربوطه از طریق سامانه کمیته های تحقیقاتی پس از بررسی و تایید اخالقی در کمیتهها و طرحنامهپایان

کنند که بالفاصله از طریق پیامک و ایمیل به های زیست پزشکی، کد اخالقی دریافت میملی اخالق در پژوهش

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

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

، دبیرخانه کمیته اخالق، 1397ای قبل از های مصوب سالهاخالقی برای طرحکد است. در صورت نیاز به تاییدیه کتبی 

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

 کلیه محققین را به مراجعه به سامانه کمیته ملی با آدرس  موسسه در پژوهش در اخالق کارگروه دبیرخانه

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

های عمومی و های اخالق و آیین نامهبندی کمیتههای مربوط به تشکیل و سطحها و دستورالعمل

 نماید.اختصاصی اخالق در پژوهش دعوت می

 کارگروه دبیر و کمیته رییس میته های اخالق، پس از  تأییدها در کبینی ارایه گواهی کارشناسی طرحپیش 

 تحقیقات معاونت سوی از صادره نظارت گواهی توسط که پژوهشی کارنامه در درج جهت دانشگاه پژوهش در اخالق

 باشد.می احصا قابل دانشگاه فناوری و

  های زیستاخالق در پژوهشسایت کمیته در وبفلوچارت فرآیند بررسی اخالقی طرح و اعطای کد اخالقی-

 ئه گردیده است. اراپزشکی 
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 های تحقیقاتیها و پایان نامهنظارِت اخالقی بر اجرای طرح -2-11

 ه حداقل ب /پیشگیری ها و موسسات حامی پژوهش و جهتحمایت از حقوق پژوهشگران، آزمودنی به منظور
ت آگاهانه یا تصادفی( های منتخب )به صورپژوهشی، طرحهای های ناخواسته در روند اجرای طرحبروز آسیب رساندن

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

  های زیست پزشکی دانشگاه پیشنهاد و با ابالغ دبیر کمیته پروژه ، توسط دبیرخانه اخالق در پژوهش/طرحناظر

  .گردندانتخاب میو فناوری دانشگاه( برای نظارت بر یک طرح مشخص  دانشگاهی اخالق )معاون تحقیقات

 های زیست پزشکی، به ازای انجام هر نظارت توسط دبیرخانه کمیته اخالق در پژوهش پس از تأیید گزارش

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

الزحمه به ناظر اخالقی اختصاص نوان حقبه عدو میلیون ریال باشد( و مبلغ قات و فناوری دانشگاه قابل احصا میتحقی

بیشترین همکاری را در  داده می شود. عالوه بر این، ساالنه به یک نفر از ناظرین اخالقی که به لحاظ کیفی و کمی

 گیرد.لق میمبلغ صد میلیون ریال گرنت پژوهشی تعهای پژوهشی دانشگاه داشته است زمینه نظارت بر طرح

 پزشکی ی زیستهاسایت کمیته اخالق در پژوهشهای پژوهشی در وبفلوچارت فرآیند نظارت اخالقی بر طرح

 ئه گردیده است. ارا

 رسیدگی به شکایاِت مربوط به تخلفاِت اخالقی در پژوهش -3-11
 کمیته دبیرخانه سایت در موجود فرم طریق از پژوهش، در اخالق حوزه در تخلفات به مربوط گزارشات یا شکایات 

 آدرس به دانشگاه پژوهش در اخالق کارگروه ایمیل به و تنظیم پزشکی زیست هایپژوهش در اخالق

rec@mui.ac.ir می داده یلتحو ثبت، جهت دانشگاه پژوهش در اخالق کارگروه کارشناس به حضوراً یا و ارسال 

 می ابالغ شده خاذات تصمیم و بررسی دانشگاه پژوهش در اخالق کارگروه در شکایات مستندات، تکمیل از پس. شود

 .گردد

  های ق در پژوهش، قابل اعتراض و طرح مجدد در کمیته ملی اخالدانشگاه اخالق در پژوهشکارگروه تصمیمات

افت تصمیم کمیته از تاریخ دریزیست پزشکی می باشند. به این منظور، الزم است اعتراض ظرف مدت سی روز کاری 

تقاضی بررسی مدانشگاهی، به همراه مدارک الزم و توضیحات کمیته اخالق در خصوص علل رد درخواست و پاسخ 

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

 های زیستته اخالق در پژوهشسایت کمیفلوچارت های فرآیند رسیدگی به شکایات پژوهشی در وب-

 ائه گردیده است.اراپزشکی 

 آموزش در حیطه اخالق در پژوهش- 4-11
های معاونت پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان براساس آیین نامههای زیستدبیرخانه کمیته اخالق در پژوهش

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

 اقدام دارد درنظر کمیته این های زیست پزشکی را به عهده دارد. دانشگاهی در زمینه شناخت اصول اخالق در پژوهش

 در اخالق محوریت با دانشگاه محترم محققین آموزشی نیاز براساس متنوع موضوعات با آموزشی هایدوره برگزاری به
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 کلی اصول شامل آموزشی عناوین و موضوعات. نماید برگزار حضوری یا وبینار صورتهب ماه هر اول هایشنبه در پژوهش

 در اخالق اصول و بالینی هایکارآزمایی در اخالقی اصول حیوانات، روی پژوهش در اخالقی اصول پژوهش، در اخالق

 روش و آگاهانه رضایت اخذ عملی هایچالش پزشکی، زیست هایپژوهش در اخالقی معضالت پژوهشی، آثار انتشار

 سایت در لطفا دانشگاه اخالق کمیته آموزشی هایفعالیت با رابطه در بیشتر اطالعات. باشدمی........  و آن مدیریت های

  باشد.قابل دسترسی می دانشگاه پژوهش در اخالق کمیته

اخالقی پیرامون خود و های فراخوان دعوِت از پژوهشگران دانشگاهی برای شناخت چالش-5-11

 ارائه راه حل بر اساس مدل حل مَّساله اخالقی
، دانشجویان و در نظر دارد با هدف افزایش حساسیت اخالقی اعضای هیات علمی مؤسسه در پژوهش اخالق کارگروه

دانشگاهی ز محققین های اخالقی و حل آنها، طی فراخوانی اکارکنان دانشگاه و آموزش نحوه صحیح مواجهه با چالش

قاتی برای حل آن های اخالقی محیط پیرامون خود، در ارائه طرح تحقینماید ضمن شناسایی یکی از چالشدعوت می

شناسایی و حل چالش  توانند در کارگاه آموزشی که با موضوعهای پژوهشی میچالش شرکت کنند. ارائه دهندگان طرح

سایی یک معضل های پژوهشی که به هر یک از سه مرحله شناحگردد شرکت نمایند. به طرهای اخالقی برگزار می

نمودن مشکل اخالقی  اخالقی، ارائه راه حل مناسب برای رفع آن و استفاده عملی از راهکار ارائه شده برای برطرف

میته سایت ک مذکور در تر در زمینه فراخواناطالعات جزئی واهد گرفت.پردازند امتیازات پژوهشی متفاوتی تعلق خمی

 .در پژوهش دانشگاه قرار دارد اخالق
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 انتشار کتاُّب -12فصل 
 

 باشد:بدین صورت می بندی چاپ و انتشار کتاب در شورای انتشارات دانشگاهاولویت 

)با تصویب  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 70درسی که حداقل های کمککتاب -ج

 دهند می

  های مختلف تحصیلیتید برتر رشتههای علمی که از نوآوری و تازگی برخوردارند و نیز آثار اساکتاب -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

 000/100آموزشی دانشگاه، به ازای هر صفحه مبلغ های مصوب شورای دانشگاه برای حمایت از نویسندگان درسنامه 

 هزار ریال کمک هزینه اعطاء خواهد کرد.

 های های خود را با تیراژ تعیین شده از طرف اداره انتشارات و توسط یکی از چاپخانهنویسندگان ملزم هستند کتاب

 شهر اصفهان به چاپ رسانده و از طریق مراکز فروش معتبر به فروش برسانند. 

 توانند نسخه الکترونیکی کتاب را از طریق نویسندگان در صورت عدم تمایل به چاپ کتاب به صورت کاغذی، می

 .های اینترنتی معرفی شده از طرف اداره انتشارات به فروش برسانندیکی از کتابفروشی

 های بهداشتی، درمان، اجتماعی های معاونتبرای آن دسته از کتب که مخاطب عام در جامعه دارد و به سفارش حوزه

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

 تواند مجوز چاپ صادر کند.نتشارات دانشگاه میا

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

مشمول پاداش بررسی و  شورای پژوهشی دانشگاهبر حسب مورد توسط لیشن صحیح دانشگاه( نگارش شود یاصفهان )با اف

  بود.خواهد 
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 شیوه ارزیابی عملکرد اعضای هیاِت علمی در حوزه پژوهش و فناوری -1پیوست 
 

   های پژوهشی و فناورانهنحوه امتیازدهی به فعالیت -1پیوست  1جدول 

 * یفعالیت های پژوهش -بخش اول 

 موارد نوع فعالیت
امتیاز 

 پایه
 مَّستنداِت توضیحاِت

 مقاله مجله
 

ISI-WoS 10 
تخصيييیص امتیاز به انواع مقاله بر اسييياس      

و توزیع امتیيياز بین 1پیوسييييت  2جييدول 
پیوسيييت  3نویسيييندگان بر اسييياس جدول 

 خواهد بود.1
که    قاالتی  بر اسييياس شييياخص  در مورد م

CiteScore   1در مجالت اسيييکاپوس%  ،
برتر منتشييير شيييوند، امتیاز به      %10، و  5%

یب ده،   فت  ترت شيييود.  برابر میسييييه و ه
ر درصد برت  25تا  10همچنین، امتیاز مقاالت 

 کاری مقاالت با هم  امتیاز   شيييود.می دو برابر
 شود. می دو برابر  المللیبین
 و پژوهشيييی های ¬فعالیت   به  امتیازدهی  در

 مقاالتی صييرفاً علمی هیأت اعضييای فناورانه
 نخسيتین  که شيوند  پذیرفته امتیازدهی جهت
 دریافت متقاضييی نویسيينده سييازمانی آدرس
 اصفهان باشد. پزشکی علوم دانشگاه امتیاز،

مقاالت باید به صييورت نهایی منتشيير شييده  
 ت.باشند و ارائه پذیرش مقاله مورد قبول نیس

 فایل مقاله

PubMed 8 

Scopus 6 

 معتبر یهانمایهسایر 

(BIOSIS, Current 
Contents, EMBASE, 

ISC, IC, CAS, 
Biological Abstracts, 

CINAHL) 

2   

 مقاله همایش 

المللی برگزار شده همایش بین
 در خارج 

ئه به صورت اامتیاز های ذکر شده برای ار 3
 ، هیدر صورت ارائه شفا باشد.پوستر می

 شود.می دو برابرامتیاز 
سه  امتیازکلیدی صورت ارائه سخنرانیدر 

 شود.می برابر
گواهی شرکت درهمایش برای حداقل  ارائه

 یکی از نویسندگان الزامی است.
 

تصویر خالصه 
مقاله در کتابچه 
کنگره یا گواهی 

 دهیچکپذیرش یا 
 گاهیمقاله در پا

 مربوطه
گواهی شرکت + 

در کنگره یکی از 
 نویسندگان

ده شبرگزار المللی همایش بین
 در داخل

1 

 5/0 همایش ملی

 20 تالیف کتاب یا درسنامه کتاب
 جلد یروتصویر 
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 10 ترجمه یا گردآوری 
های درسی مورد تایید معاونت به کتاب

درصد امتیار  100آموزشی وزارت متبوع تا 
 شود. اضافه می
های انتشارات غیر دانشگاهی داخل به کتاب
 گیرد.امتیاز تعلق می ٪70کشور، 

مرتبط با رشته  ایدهای چاپ شده بکلیه کتاب
 تحصیلی نویسنده یا مترجم باشد.

 نحوه توزیع امتیاز کتاب بین نویسندگان یا
مترجمان، بر اساس فرم میزان مشارکتی که 
 به امضای همه نویسندگان یا مترجمان رسیده

 باشدخواهد بود. 

ر نمایه شده د امتیاز تالیف کتاب بین المللی
 باشد.به ازای هر فصل می اسکاپوس

تصویر صفحه 
 شناسنامه کتاب 

 زانیم نامه
مشارکت امضاء 

شده توسط همه 
 سندگانینو

 30تجدید چاپ با حداقل 
 درصد تغییر

7 

 المللیهر فصل از کتاب بین
 نمایه شده در اسکاپوس

20 

 ویراستاری علمی
نوع  60%

 کتاب

 7 مدخل کتاب مرجع

 جوایز و افتخارات

 60 های ملیکسب نشان

 
تصویر گواهی یا 

 تقدیرنامه
رازی، خوارزمی،  هایجشنواره

 بهایی شیخ
40 

پژوهشگر برتر استانی و 
 دانشگاهی 

20 

های داوری فعالیت
 پژوهشی

-طرح و پایان داوری پروپوزال

، گزارش نهایی طرح نامه
 پژوهشی، مقاله

ه دورسقف امتیاز داوری قابل محاسبه در هر  1
امتیاز  20برای محاسبه پژوهانه دو ساله 

 است.
 50امتیاز داوری برای کتاب، به ازای هر 

 باشد.صفحه می
 رد.ها امتیاز نداداوری برای مقاالت همایش

گواهی داوری یا 
با ذکر  نظارت

تاریخ داوری و 
عنوان اثر داوری 

 شده
 

 1 داوری کتاب 

-طرحیا اخالقی  علمی نظارت

 های پژوهشی
2 

دبیر علمی و 
 اجرایی همایش

 20 المللیهمایش بین
پزشکان آموزش مداوم سمینارها و جلسات 

 نیست در شمول این بند

ابالغ یا گواهی 
 نکیلفعالیت یا 

 10 همایش ملی شیهما تیوب سا

طرح پژوهشی 
 یافتهمصوب خاتمه

صد بودجه طرح: کمتر از  
 میلیون ریال

% و هر  100به مجری اصلی طرح پژوهشی  5
امتیاز تعلق  %20یک از همکاران طرح 

 گیرد.می
های داخل دانشگاهی پس از اختتام به طرح

صورت خودکار در ماژول کارنامه پژوهشیار 
شوند و نیاز به ثبت دستی و ارائه ثبت می

 مستند نیست

برای طرح های 
خارج دانشگاهی: 

گواهی پایان طرح 
از طرف نهاد 
 حمایت کننده

بودجه طرح: صد تا پانصد 
 میلیون ریال

10 

بودجه طرح: پانصد میلیون تا 
 دو میلیارد ریال

15 
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 بودجه طرح: یبشتر از دو میلیارد
 ریال

20 
ج و خارهای داخل نامهاین موضوع شامل پایان

 شود. دانشگاهی نمی

   
نامه وهاساس شیهایی که بر امتیاز طرح

برابر قابل  2ترجمان دانش انجام شوند تا 
 باشدافزایش می

 

جذب اعتبار 
پژوهشی از خارج 

 دانشگاه

طرح پژوهشی خارج دانشگاه، 
 بودجه زیر ساخت و ... 

امتیاز به  1
ازای هر 

میلیون  50
 ریال

تعیین می امتیاز بر اساس وجوه دریافت شده 
 شود و نه کل بودجه مصوب

صورت ارائه گزارش نهایی، امتیاز طرح در 
خاتمه یافته به صورت جداگانه نیز احتساب 

 شود.می

تصویر نامه ابالغ 
اعتبار یا هر مستند 
دیگری که دال بر 

واریز وجوه حمایتی 
به حساب مجری 

باشد.  یا دانشگاه
)قرارداد طرح به 
تنهایی به عنوان 

مستند قابل قبول 
 نیست(

تدریس در دوره 
 موزشی های آ

 مرتبط با پژوهش

کارگاه ها، برنامه های 
 توانمندسازی و ... 

امتیاز  1
برای هر دو 

 ساعت

 تمعاون با مجوز که ییهاکارگاه یبرا صرفا
 یدارا یا وندش برگزار یفناور و قاتیتحق

 .دنباش یساز توانمند ازیامت
 

 گواهی تدریس

 ناورانهففعالیت های  -بخش دوم

 واردم نوع فعالیت
امتیاز 

 پایه
 مَّستنداِت توضیحاِت

 ثبت اختراع

 اتیه عضو یدانشگاه آدرس از استفاده 10 یداخل اختراع ثبت
 .است یضرور اختراع ثبت یگواه در یعلم

 سطح به بسته خارجی اختراع ثبت امتیاز
 نوآوری و فکری مالکیت کمیته در اختراع

 رددگمی تعیین دانشگاه

 اختراع ثبت یگواه

 10-100 یخارج اختراع ثبت

 سهام در شرکت
 دانش)شرکت 

 شرکت ای انیبن
 در مستقر یها

 (رشد مراکز

 محاسبه ازیامت بار کی فقط شرکت هر یبرا 50  انیدانش بن شرکت
 . ستیو به صورت ساالنه ن شودیم

ل مشروط به دارا بودن حداق ازیامت افتیدر
 شیدرصد سهم شرکت است و با افزا 20

 کند. ینم رییتغ ازیسهم امت
 شرکت در دانشگاه داشتن سهم صورت در
 . ابدییم شیافزا درصد 50 ازیامت

 سیروزنامه تاس یآگه
 شرکت، 

استقرار شرکت  قرارداد
 ریتصو ایدر مرکز رشد 

اسم شرکت در 
 یفهرست شرکتها

 دیتائ انیدانش بن
شده معاونت  تیصالح

 یفناورو  یعلم
 یجمهور استیر

 40 نوپا   انیدانش بن شرکت

 40 رشد مرکز در مستقر شرکت
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 فروش دانش فنی
 فروش ای یدانش فن فروش

 خارج ای داخل در اختراع ثبت

 ازیامت 1
 هر یبرا
 ونیلیم 50

 الیر

 مالک آن یالیر معادل ،یخارج فروش یبرا
 . ردیگیم قرار
ه به نسبت سهام فرد در شرکت محاسب ازیامت
 گرددیم

 فروش قرارداد

 محصول فروش
 خدمات ای کاال فروش و عرضه

 ای داخل بازار دربر دانش  یمبتن
 کشور خارج

 ازیامت 1
 هر یبرا
 ونیلیم 50

 الیر
 

 یهاشرکت محصوالت به مربوط فقط
 یپزشک علوم دانشگاه رشد مرکز در مستقر

 .است اصفهان
ه به نسبت سهام فرد در شرکت محاسب ازیامت
  گرددیم

 مالک آن یالیر معادل ،یخارج فروش یبرا
 .ردیگیم قرار
 شرکت در دانشگاه داشتن سهم صورت در
 .ابدییم شیافزا درصد 50 ازیامت

 در استقرار قرارداد
 رشد مرکز

 ای فروش قرارداد
 فروش فاکتور

 

مدیر عامل یا 
 رئیس هیات مدیره

 اتیه سیرئ ای عامل ریمد
 انیبن دانش هایشرکت رهیمد
 در مستقر یهاشرکت ای و

 دانشگاه رشد مراکز

10 

است و در  تیسال فعال کی یبه ازا ازیامت
بعد قابل تکرار  یهاصورت تداوم در سال

 است. 
 شرکت در دانشگاه داشتن سهم صورت در
 .ابدییم شیافزا درصد 50 ازیامت

 روزنامه یآگه
 شرکت سیتاس

 استقرار قرارداد
 در شرکت

 مراکز مجموعه
 یفناور توسعه

زایی برای اشتغال
 نیروهای تخصصی 

 مرکز در مستقر یهاشرکت به مربوط فقط 10 یتخصص یدکتر
 .است اصفهان یپزشک علوم دانشگاه رشد
ت اشتغال اس جادیسال ا کیهر  یبه ازا ازیامت

ار بعد قابل تکر یهاو در صورت تداوم در سال
 است. 

 شرکت در دانشگاه داشتن سهم صورت در
 .ابدییم شیافزا درصد 50 ازیامت
ه به نسبت سهام فرد در شرکت محاسب ازیامت
 .گرددیم

 استقرار قرارداد
 رشد مرکز در شرکت

 
شرکت  مهیب ستیل

 یلیو مدرک تحص
 کارکنان 

 6        یدکترا عموم /ارشد

 4    سانسیل

 2 تر         نییو پا پلمید

اخذ مجوزهای 
قانونی برای تولید 

 محصول

 د،یاستاندارد، مجوز تول یگواه
پروانه ساخت و ... از وزارت 

 ریسا ای عیصنابهداشت، وزارت 
 یقانون مراجع

20 

 مرکز در مستقر یهاشرکت به مربوط فقط
 .است اصفهان یپزشک علوم دانشگاه رشد

 شرکت در دانشگاه داشتن سهم صورت در
 .ابدییم شیافزا درصد 50 ازیامت
ه به نسبت سهام فرد در شرکت محاسب ازیامت
  گرددیم

 استقرار قرارداد
 رشد مرکز در شرکت

 
 ای پروانه ریتصو
 یگواه

 صد  از کمتر: طرح بودجه

 الیر ونیلیم
7  

های داخل دانشگاهی پس از اختتام به طرح
صورت خودکار در ماژول کارنامه پژوهشیار 

 یهاطرح یبرا
: یدانشگاه خارج



61  

 

طرح محصول 
محور مصوب 

 یافتهخاتمه

 پانصد تا صد: طرح بودجه

 الیر ونیلیم
15 

و نیاز به ثبت دستی و ارائه  شوندثبت می
  مستند نیست

 طرح انیپا یگواه
 نهاد طرف از

 تا ونیلیم پانصد: طرح بودجه کننده تیحما

 الیر اردیلیم دو
20  

 اردیلیم دو از بشتری: طرح بودجه

 الیر
30 

های فعالیتداوری 
 فناورانه

گزارش  ایپروپوزال  داوری
نهایی طرح محصول محور و 

جذب در  یمتقاض یهاطرح
، یمجموعه مراکز توسعه فناور

 و فناورانه محصول داوری
 اختراع ثبت یداور

1 
 

 ای یداور یگواه
 نظارت

 3 ناظر طرح ارتباط با صنعت

میزان استفاده از 
محصول در بین 

 جامعه علمی

 فروخته محصول به ارجاع تعداد
 منتشر یعلم مقاالت در شده
 دو  ای کیسطح  هینما با شده

1  

 مرکز در مستقر یهاشرکت به مربوط فقط
 .است اصفهان یپزشک علوم دانشگاه رشد

 ولمحص به ارجاع بار هر یازا به ازیامت نیا
 از کی چیمشروط بر آنکه ه شودیم محاسبه

 تصور درمقاله نباشند.  سندهیسهامداران نو
 50 ازیامت شرکت در دانشگاه داشتن سهم

 .ابدییم شیافزا درصد

 استقرار قرارداد
 رشد مرکز در شرکت

 
 لیفا ای ریتصو

 مقاله 

 ارتباط با صنعت

 ** پژوهشگر از صنعت  جذب

 به ازیامت 1
 هر یازا
 ونیلیم 20

 الیر
 زا شیب که ییهاطرح در ازیامت عیتوز نحوه

 یکتب نامه اظهار طبق دارند یمجر کی
 .بود خواهد انیمجر

 شده منعقد قرارداد
 صنعت با

 ارتباط با صنعت  طرح

 به ازیامت 1
 هر یازا
 ونیلیم 50

 الیر

-تدریس در دوره

 های آموزشی 
 یفناور با مرتبط

 یهاها، برنامهکارگاه
 و ...  یتوانمندساز

 ازیامت 1
 دو هر یبرا

 ساعت

 تمعاون با مجوز که ییهاکارگاه یبرا صرفا
 یدارا یا وندش برگزار یفناور و قاتیتحق

 .دنباش یساز توانمند ازیامت
 سیتدر یگواه

 کارگاه در شرکت
 توانمند های

 با مرتبط ازیس
 فناوری

 

1 
 برای امتیاز
 دو هر

 ساعت

 دارای که هاییکارگاه برای صرفا
 .باشند سازی توانمند امتیاز

 گواهی
 کارگاه در شرکت
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ت نادرست یا ناقص قید شده ذکر صحیح آدرس سازمانی دانشگاه در بروندادهای پژوهشی الزامی است و به مواردی که آدرس به صور*  

گیرد. باشد هیچ امتیازی تعلق نمی  

اعضای هیات ر نظر یکی از شود که عضوی از صنعت زیب پژوهشگر از صنعت عالوه بر پسا دکترای صنعتی، به مواردی مربوط میذج** 
 ف صنعت مربوطه تامین شده باشدپردازد که به سفارش صنعت بوده و اعتبارات مربوط به آن از طرای میعلمی دانشگاه به انجام پروژه

 یکی حداکثر جایگزین به عنوان ،1های فناورانه امتیاز از فعالیت ده حداقل امین شورای دانشگاه ، کسب 73الزم به ذکر است طبق مصوبات  
 باشد.مورد قبول می( مسئول یا اول به عنوان نویسنده) پایه ترفیع برای نیاز مورد مقاالت از
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 نحوه امتیازدهی به انواع مقاالِت علمی  -1پیوست  2جدول          

 امتیاز نوع مقاله 

 1مطابق با امتیاز جدول  مقاله اصیل و مروری 1

 2/1ضرب در  1امتیاز جدول  مقاالت مرور سیستماتیک/ متا آنالیز 2

 75/0ضرب در  1امتیاز جدول  مقاله کوتاه 3

 5/0ضرب در  1امتیاز جدول  گزارش موردی 4

 3/0ضرب در  1امتیاز جدول  نامه به سردبیر 5

 

 

 بین نویَّسندگان نحوه توزیع امتیاز مقاالِت -1پیوست  3جدول         

 بقیه همکاران نفر اول یا نویَّسنده مَّسئول تعداد نویَّسندگان

1 100٪ - 

2 90٪ 60٪ 

3 80٪ 50٪ 

4 70٪ 40٪ 

5 60٪ 30٪ 

 ٪25 ٪50 و باالتر 6
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 ها امتیاز بروندادهای پژوهشی و فناورانه برای اختتام طرح -2 پیوست
 

 های تحقیقاتیبَّسته بروندادهای مورد پذیرش برای طرح -2پیوست  1جدول 

 موارد نوع فعالیت
امتیاز 

 پایه
 مَّستنداِت توضیحاِت

 مقاله مجله
 

ISI 10 

سبه می    صورتی محا  شود که مجری امتیاز مقاله فقط در 
 اصلی طرح، نویسنده اول یا مسئول مقاله باشد. 

ر )بر برت %10، و %5،  %1در مورد مقاالتی که در مجالت 

ساس   شوند، امتیاز پایه به ترتی  CiteScoreا شر   ب ( منت
سه    10ت امتیاز مقاال همچنین شود.   برابر میده، هفت، 

مقاالت  امتیازشود.  می دو برابراسکوپوس  درصد برتر   25تا 
 شود. یم دو برابر المللیبینبا همکاری

که   commentaryامتیاز مقاالت نامه به سيييردبیر و      

شد و نیز  فاقد داده  در Case reportهای اوریجینال با
 شود.ضرب می 3/0

صورت   شند و ار     مقاالت باید به  شده با شر  ائه نهایی منت
 پذیرش مقاله مورد قبول نیست.

قاالت  هد بود که    هی جهت تسيييو  یم طرح مورد قبول خوا
سازمان  نینخست  م دانشگاه علو  مسئول،  سنده ینو یآدرس 
 که آدرس یباشد. به موارد  ریاصفهان به شرح ز   یپزشک 

ست    صورت نادر شد ه   دیناقص ق ایبه   یازیامت چیشده با
 .ردگییتعلق نم

Isfahan University of Medical Sciences, 
Isfahan, Iran 

 رانیاصفهان، اصفهان، ا یعلوم پزشک دانشگاه

 فایل مقاله

PubMed 8 

Scopus 6 

   2 هاسایر نمایه

 مقاله همایش 

المللی همایش بین
برگزار شده در 

 خارج 
باشد و میهای ذکر شده برای ارئه به صورت پوستر امتیاز 3

شود. % امتیاز اضافه می 50در صورت ارائه شفاهی 
 2امتیاز در کلیدی همچنین، در صورت ارائه سخنرانی

 شود.ضرب می
گواهی شرکت درهمایش برای حداقل یکی از  ارائه

 نویسندگان الزامی است.
 

تصویر خالصه 
مقاله در کتابچه 
کنگره یا گواهی 

 دهیچکپذیرش یا 
 گاهیمقاله در پا

 مربوطه
+ گواهی شرکت 
در کنگره یکی از 

 نویسندگان

المللی همایش بین
برگزار شده در 

 داخل
1 

 5/0 همایش ملی

 20 تالیف کتاب  کتاب 
-لق میامتیاز کتاب صرفا به  نمایه شده در اسکاپوس تع

 گیرد. 

 جلد یروتصویر 
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هر فصل از کتاب 
 المللیبین

10 
میزان  انحوه توزیع امتیاز کتاب بین نویسندگان، متناسب ب

 مشارکت است و توسط شورای انتشارات دانشگاه تعیین
 خواهد شد. 

و صفحه شناسنامه 
 کتاب 

 

جذب اعتبار از 
 خارج دانشگاه

طرح پژوهشی یا 
فناورانه  خارج 

دانشگاه، بودجه زیر 
 ساخت و ... 

امتیاز به  1
ازای هر 

میلیون  50
 ریال

متیاز اباشد  دانشگاه از خارج پژوهشی طرح اعتبار چنانچه
شده  صرفا به درصدی از بودجه که تحقق یافته و پرداخته

. هگیرد و نه به کل اعتبار اختصاص یافتاست تعلق می
همچنین صرفا پرداخت وجوهی مورد پذیرش خواهد بود 

رح صورت طکه در بازه زمانی انعقاد قرارداد تا زمان تسویه 
 بگیرد. 

هر مستندی که 
دال بر جذب اعتبار 

 باشد

 2پیوست  2طبق جدول  ثبت اختراع
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 حورهای محصول مطرحبَّسته بروندادهای مورد پذیرش برای  -2پیوست  2جدول 

 نوع فعالیت
امتیاز 

 پایه
 مَّستنداِت توضیحاِت

 سطح به بسته خارجی اختراع ثبت امتیاز 10 ثبت اختراع داخلی
 نوآوری و فکری مالکیت کمیته در اختراع

 .گرددمی تعیین دانشگاه
 

 گواهی ثبت اختراع
 ثبت اختراع خارجی

(US Patent) 
100-10 

 محصول اولیه نمونه ساخت
 

55-5 
ر تعیین امتیاز در بازه تعیین شده با نظ

 های محصول محور استشورای طرح

 گزارش همراه به محصول اولیه نمونه
ید آزمون های اولیه )تای نتایج حاوی فنی

 کننده دستیابی به محصول(

تست و ارزیابی تکمیلی  
 محصول

20-0 
ر تعیین امتیاز در بازه تعیین شده با نظ

 محصول محور استهای شورای طرح
 نتایج حاصل از ارزیابی کامل محصول

استاندارد کردن محصول  یا 
 ارتقای استانداردهای محصول

 30 
اخلی دهای بین المللی یا بر اساس استاندارد

 موجود

صول و    گزارش آزمون ستاندارد مح های ا
تایج     ئه ن یه        ارا ید تای خذ  به منظور ا آن 

 سازمان غذا و دارو

 نیمه تولید خط اندازی راه
 صنعتی

100-30 
 نظر با شده تعیین بازه در امتیاز تعیین
 و فناوری مدیر توسط شده تعیین کمیته

 است محور محصول هایطرح شورای

 خط اندازیراه بر دال مستندی هرگونه
 صنعتی نیمه تولید

 و جذب درکمیته طرح پذیرش
رشد  مرکز فناوران پذیرش
 دانشگاه

 مرکز رشد دانشگاهگواهی پذیرش در   20

 2پیوست  1طبق جدول  جذب اعتبار از خارج دانشگاه

 2پیوست  1طبق جدول  مقاله مجله
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 دانشگاهی هایبیمارستان در تحقیقاتی هایطرح اجرای ضوابط -3پیوست 

 مصوب دویست و بیستمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه()            

های محصول محور که محیط اجرای تمام یا بخشی از مطالعه ها و طرحنامهپایان های تحقیقاتی،در مورد کلیه طرح .1

بایست پس از اخذ کد تصویب علمی و اخالقی از های وابسته به دانشگاه است، مجری اصلی مییکی از بیمارستان

معاون پژوهشی صالح دانشگاه و قبل از هر گونه فعالیت در محیط بیمارستان موضوع را به اطالع شوراهای ذی

شود، الزم است مجری بیمارستان محل اجرای طرح برساند. در صورتی که طرح در بیش از یک بیمارستان اجرا می

های مربوطه هماهنگی به عمل آورد. در مواردی که مطالعه عمدتاً در اصلی با معاونین پژوهشی همه بیمارستان

صرفا برای دریافت یک خدمت خاص نیاز به استفاده از امکانات شود و پژوهشگر محیطی خارج از بیمارستان اجرا می

 بیمارستان دارد نیز هماهنگی با معاون پژوهشی بیمارستان ضروری است.

های تحقیقاتی مجریان نیاز به ارائه معرفی به بیمارستان های درون دانشگاهی و کلیه طرحنامهبرای اجرای پایان .2

عاون پژوهشی بیمارستان مراجعه نمایند. مجری اصلی در فرم درخواست )مانند الگوی توانند مستقیماً به مندارند و می

دهد. معاون پژوهشی با ارسال زیر(، کد تصویب علمی و اخالقی طرح را در اختیار معاون پژوهشی بیمارستان قرار می

در این سامانه دسترسی  های آن در پروفایل خودیک درخواست از طریق سامانه پژوهشیار، به پروپوزال و پیوست

خواهد داشت. گزارش نهایی و بروندادها و فرم ترجمان دانش نیز پس از خاتمه طرح از همین طریق در دسترس 

معاون پژوهشی بیمارستان خواهد بود. عالوه بر این، مجری اصلی آگاهی و پایبندی خود به ضوابط این دستورالعمل 

طرح و نظارت بر حسن اجرای موارد توسط ایشان را در همین فرم اعالم سازی همکاران و نیز تعهد خود به آگاه

 دارد. می

باشد، الزم است ابتدا درخواست از دانشگاه مبدأ به معاونت ها نامه مربوط به دانشجویی از سایر دانشگاهچنانچه پایان .3

شود و در صورتی که طرح م میآموزشی این دانشگاه ارسال گردد. در معاونت آموزشی بررسی های مورد نیاز انجا

شود. شایان ذکر است در فاقد کد اخالق کشوری است جهت ارزیابی به معاونت تحقیقات و فناوری ارجاع داده می

خصوص مطالعات کارآزمایی بالینی، اخذ کد اخالق از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ضروری است. پس از ارزیابی 

شود و سپس از سوی معاون معاونت آموزشی به دانشکده مربوطه معرفی می طرح از نظر کد اخالق، دانشجو توسط

ها در مورد بیمارستان  گردد. بنابراین، معاونین پژوهشیپژوهشی دانشکده به معاون پژوهشی بیمارستان معرفی می

مانه پژوهشیار دهند که طرح ایشان دارای کد تصویب در ساکلیه مطالعات، صرفاً اجازه فعالیت به پژوهشگرانی می

ربط نامه مکتوب از معاونت پژوهشی دانشکده ذیهای خارج دانشگاهی دارای معرفینامهباشد یا در خصوص پایان

 باشند. 

ها یا مدیران واحدهای مربوطه پس از ارائه فرم درخواست، معاون پژوهشی بیمارستان پژوهشگران را به رؤسای بخش .4

این معرفی الزم است عالوه بر ذکر عنوان و کد تصویب طرح و اسامی  نماید. دربه صورت مکتوب معرفی می

پژوهشگران، نوع و حدود همکاری مورد انتظار از آن واحد را ذکر نماید. شایسته است معاونین محترم پژوهشی به 
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وز کاری ترین شکل ممکن انجام شود و ظرف حداکثر سه رریزی نمایند که فرایندهای اداری به آسانصورتی برنامه

 نامه )های( مورد نیاز در اختیار تیم تحقیق قرار گیرد. پس از دریافت درخواست، معرفی

تاکید نمایند که  های درمانی و تشخیصی اعالم وها به سرپرستاران و رؤسای بخشالزم است رؤسای بیمارستان .5

مکانات بیمارستان جهت ه از فضا و اکلیه پژوهشگران، اعم از اعضای هیات علمی شاغل در بیمارستان، برای استفاد

 مربوطه ارائه نمایند.  نامه مکتوب از معاون پژوهشی بیمارستان به بخشهای تحقیقاتی الزم است معرفیاجرای طرح

گران در محیط بیمارستان بایست اجازه فعالیت به پژوهشهای بالینی، معاونین پژوهشی صرفاً میدر مورد کارآزمایی .6

جرای مطالعه به صراحت های ابدهند که در پروپوزال طرح، بیمارستان مربوطه به عنوان یکی از محیطرا در شرایطی 

 ذکر شده باشد. 

اکز علمی کشور مجوزی ها و مرهای بالینی، داشتن کد تصویب علمی و اخالقی از سایر دانشگاهدر مورد کارآزمایی .7

یا موافقت مکتوب از کمیته  رود و دریافت کد اخالقیشمار نمی های این دانشگاه بهبرای اجرای مطالعه در بیمارستان

 اخالق دانشگاه ضروری است. 

ها شکی در بیمارستانهای دارویی و تجهیزات پزاجرای مطالعات به منظور بررسی ایمنی یا کارایی محصوالت شرکت .8

اشد.  انجام هرگونه باه مجاز میصرفاً پس از طی مراحل تصویب علمی و اخذ کد اخالق از کمیته اخالق این دانشگ

بر این موضوع  بایستها میشود و معاونین پژوهشی بیمارستانفعالیت خارج از چارچوب فوق تخلف محسوب می

 نظارت داشته باشند. 

ت، معاون پژوهشی در صورتی که اجرای مطالعه مستلزم حضور مکرر یا طوالنی مدت تیم تحقیق در بیمارستان اس .9

 آورد. یاهنگی الزم برای صدور مجوز تردد و اتیکت شناسایی برای ایشان را به عمل مبیمارستان هم

روری است و استفاده ضپیروی از مقررات بیمارستان، رعایت امانت و حفظ اموال بیمارستان در حین اجرای مطالعه  .10

رسد مجاز یمارستان میهشی بای که به اطالع معاون پژوتیم تحقیق از فضا و امکانات بیمارستان صرفاً در محدوده

 است. 

ال ذکر شده است و به ای که در پروپوزمشاهدات یا مداخالت آموزشی و درمانی بر روی بیماران صرفاً در محدوده .11

ر شکل اعم از آوری اطالعات به همعاون پژوهشی بیمارستان اطالع داده شده است مجاز است. همچنین، جمع

از چارچوب تعریف شده  تهیه کپی از مستندات بیمارستان و اطالعات بیماران خارجیادداشت برداری، عکسبرداری یا 

 شود. در پروپوزال تخلف محسوب می

ها، اسناد و مدارکی که به واسطه انجام پژوهش بایست اصول رازداری و امانت داری را در خصوص دادهمجری می .12

اطالعات و  مستندات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی  گیرد رعایت نماید و از قراردادندر اختیار وی قرار می

بدون اطالع و اخذ موافقت مکتوب معاون پژوهشی یا رئیس بیمارستان اکیداً خودداری نماید. همچنین اصول مربوط 

و عدم افشای مشخصات هویتی را به صورت جدی مورد توجه قرار دهد. انتشار  یو محرمانگ یخصوص میحفظ حربه 

های عمومی مستلزم دریافت مجوز از معاونت تحقیقات و وط به اجرا یا نتایج اولیه و نهایی مطالعه در رسانهاخبار مرب
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بایست با اتخاذ راهکارهایی از اجرای دقیق این موارد توسط تیم تحقیق فناوری دانشگاه است. مجری اصلی می

 اطمینان حاصل نماید. 

نسانی از اهای اخالق در پژوهش به ویژه در خصوص آزمودنی مجری موظف است بر حسن اجرای تمامی ضوابط .13

ه جانبی، حفظ اصول جمله اخذ رضایت آگاهانه، اطمینان از عدم آسیب به بیماران، پایش و گزارش هر گونه عارض

 محرمانگی اطالعات و ... به صورت دقیق و مسئوالنه نظارت داشته باشد. 

ها فاقد ه امکانات و دادهبوی کارکنان بیمارستان در ازای برقراری دسترسی مالی یا غیر مالی از س هر گونه مطالبه .14

ان بیمارستان شود. همچنین، هر گونه پرداخت مالی مستقیم به کارکنوجاهت قانونی است و تخلف محسوب می

 باشد. توسط تیم تحقیق بدون هماهنگی با معاون پژوهشی بیمارستان مجاز نمی

های تحقیقاتی جرای طرحادر ازای ارائه خدمات مازاد بر روال معمول به پژوهشگران برای  توانندها میبیمارستان .15

های مصوب تعرفه ( یا بر اساس9/5/98د مورخ /7896/2درچارچوب مصوبات هیأت رئیسه دانشگاه )از جمله نامه 

ز تحقیقات بالینی و ایفای ایت ابیمارستان برای ارائه خدمات تشخیصی و درمانی هزینه دریافت نمایند یا به منظور حم

توانند ند. همچنین مینقش دانشگاهی خود مجری اصلی طرح را از پرداخت تمام یا بخشی از هزینه خدمات معاف نمای

هی است مجریان محترم های کاربردی مورد استفاده قرار دهند. بدیوجوه دریافتی را برای حمایت از توسعه پژوهش

قات و فناوری یا سایر نهادهای بینی نمایند و از معاونت تحقیهای فوق را پیشوزال خود هزینهتوانند در تدوین پروپمی

یمارستان در حین اجرای بحامی منابع مالی مورد نیاز را دریافت نمایند. در هر حال تحمیل هرگونه هزینه مالی به 

 باشد. ییمارستان مجاز نممطالعه بدون هماهنگی با معاون پژوهشی بیمارستان و اخذ موافقت رئیس ب

برای انجام خدمات تشخیصی  ها و سایر مراکز بهداشتی درمانیاستفاده از بیمه درمانی مراجعه کنندگان به بیمارستان .16

های العه به سازمانهای اجرای مطهای تحقیقاتی و تحمیل هزینهو درمانی مازاد بر روال معمول جهت اجرای طرح

ای ازادی بر آزمودنیشود. همچنین اجرای مطالعه نباید هیچ هزینه مو تخلف محسوب میگر غیر اخالقی است بیمه

 انسانی تحمیل نماید. 

ی حاصل از مطالعه ندارند ها الزامی به ذکر بیمارستان به عنوان آدرس سازمانی خود در بروندادهای علممجریان طرح .17

رانی که محل اصلی ، اعضای هیات علمی و پژوهشگانشود به منظور اعتالی اعتبار علمی بیمارستولی توصیه می

هشی بیمارستان های دانشگاه است، بر اساس الگوی واحدی که توسط معاون پژوخدمت آنان یکی از بیمارستان

یند. همچنین سایر های سازمانی خود در مقاالت ذکر نماگردد بیمارستان را به عنوان یکی از آدرساعالم می

ارستان را به عنوان های روش یا تقدیر و تشکر مقاله بیمند در صورت تمایل در یکی از بخشتوانپژوهشگران می

 محیط اجرای مطالعه اعالم نمایند.   

های دانشگاهی تماماً های بالینی و پاراکلینیک موجود در بیمارستاننامه داده دانشگاه، مالکیت دادهبر اساس نظام .18

 اطالعات این به باشد و به پژوهشگران در محدوده طرح تحقیقاتی مصوب حق دسترسیدانشگاه میمتعلق به 

 بهداشتی مدیران یا درمان کادر کارکنان، که کندمی استفاده هاییداده از پژوهشگر که مواردی در. شودمی تفویض

تألیف حق معیارهای رعایت با پژوهشگر است الزم اند،داشته مشارکت داده یانباره ایجاد در فعال صورت به درمانی
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امکان مشارکت ایشان را به عنوان همکار در مطالعه فراهم نماید مگر اینکه تولید کنندگان داده مایل به مشارکت   .19

تواند مانع در مطالعه نباشند. بدیهی است عدم تمایل احتمالی تولید کنندگان داده برای مشارکت در مطالعه نمی

گردد تولید داده به تنهایی معیار کافی برای همکاری در مطالعه ها گردد. همچنین تأکید میشگر به دادهدسترسی پژوه

 مداخله یک مستلزم مطالعه اجرای که مواردی در. گردد تأمین بایستباشد و سایر معیارهای نویسندگی نیز مینمی

 طرح همکار عنوان به مداخله این با مرتبط عالجم پزشکان از یکی حداقل است ضروری است، بیماران روی بر درمانی

 . شوند گرفته نظر در

ر صورت بروز هر گونه معاون پژوهشی بیمارستان موظف است بر اجرای مفاد این دستورالعمل نظارت داشته باشد و د .20

یس بیمارستان و تخلف بر حسب مورد به نحو مقتضی اقدام نماید و در صورت صالحدید ضمن گزارش موارد به رئ

 رستان را متوقف نماید. معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، ادامه اجرای مطالعه در بیما

لعه گزارشی از نتایج مجری موظف است در هر زمان معاون پژوهشی بیمارستان درخواست نماید و نیز در انتهای مطا .21

ها ضمن تعامل با تانشود معاونین پژوهشی بیمارسبه دست آمده از تحقیق را در اختیار وی قرار دهد. توصیه می

اند منجر به بهبود ارائه تودر بیمارستان آگاه شوند و چنانچه نتایج مطالعه می پژوهشگران از نتایج تحقیقات جاری

تایج در بیمارستان و های الزم با تیم مدیریت بیمارستان برای عملیاتی شدن نخدمات به بیماران گردد هماهنگی

 ارتقای فرایندها را به عمل آورند. 

ضای بیمارستان، ها در فاست. در صورت استقرار کلینیک های دانشگاهی نیز صادقموارد فوق در خصوص کلینیک .22

ها، فرایندها کلینیک باشد و در مورد سایرمرجع رسیدگی به موارد یاد شده معاون پژوهشی بیمارستان مربوطه می

 گردد.  توسط معاون پژوهشی دانشکده یا پژوهشکده متبوع مدیریت می

 ست.اهای فوق بر عهده رئیس بیمارستان مسئولیت هایی که معاون پژوهشی ندارند،در بیمارستان .23
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 فرم درخواست معرفی به بخشهای بیمارستانی برای اجرای طرح پژوهشی 

 سرکار خانم/ جناب آقای دکتر ................................

 معاون محترم پژوهشی مرکز آموزشی درمانی ....................

 با سالم و احترام

 ...................................................................اینجانب ................................ مجری اصلی طرح تحقیقاتی با عنوان .بدینوسیله 

کد تصویب علمی ........................  و........... ..........................................................................................................................

های تحقیقاتی در بط مربوط به اجرای طرحضوا"نمایم و کد تصویب اخالقی ..............................................، اعالم می

ینجانب قرار گرفته اه در اختیار جلسه شورای پژوهشی دانشگاه ک بیستمینمصوب دویست و  "های دانشگاهیبیمارستان

طرح خود را ملزم به  ام و ضمن اعالم پایبندی کامل خود به این ضوابط، به عنوان مجری اصلیاست را مطالعه نموده

بر این، در صورت وقوع  دانم. عالوهها میآگاه نمودن اعضای تیم تحقیقاتی از این ضوابط و نظارت دقیق بر اجرای آن

تان از ادامه اجرای وسط اینجانب یا همکاران طرح از این ضوابط، اعتراضی نسبت به ممانعت بیمارسهر گونه تخطی ت

 های وارده احتمالی را طبق نظر بیمارستان جبران خواهم نمود.مطالعه نخواهم داشت و خسارت

 عرفی نمایید:مر همچنین، خواهشمندم اینجانب را جهت اجرای این طرح به واحدهای تابعه بیمارستان به شرح زی

 شرح همکاری مورد انتظار نام واحد

  

  

  

 

 تاریخ و امضا:     شماره تماس: 
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 در صنعت همانیم یعلم اِتینامه عضو هنییآ -4پیوست 

 موجود در دانشگاههای توانمندیها و از ظرفیتبهتر  چهمنظور استفاده هربه  ،آئین نامه عضو هیئت علمی میهمان صنعت

دور نمای علوم پزشکی اصفهان جهت رفع مشکالت صنعت و ارتقا و توسعه فعالیتهای فناورانه دانشگاه تهیه شده است. 

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

)گرنت صنعتی( نامه، دریافت اعتبار پژوهشی از صنعت تعریف پایان ،صنعترداد اجرایی ارتباط با های انعقاد قرایکی از قالب

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

به  29/5/94یخ این شیوه نامه در تارتعریف شده و به ادامه همکاری فیمابین دانشگاه و واحدهای صنعتی بیانجامد. 

 نشگاه رسید و از تاریخ تصویب قابل اجراست .داتصویب شورای 

 :تعاریف   ( 1ماده 

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

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

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

 : اهداف (  2ماده 

  گسترش تعامالت علمی و ارتباطات بین دانشگاه و واحدهای صنعتی 

 مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه در رفع معضالت صنعتی کشور 

  علمی در حوزه صنعتافزایش نوآوری و ابتکارات 

 های دانشگاه و صنعت در قالب قراردادهای صنعتی گسترش همکاری 

 شوندهایی که در رابطه با نیازهای صنعتی کشور تعریف مینامهافزایش درصد پایان 

 افزایش تجربه صنعتی دانشگاهیان 

  : روش ( 3ماده 

 که در حوزه تخصصی خاصی اعالم آمادگی برای میزبانی اعضای هیات علمی دانشگاه را  واحدهای صنعتی

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

 اهند شد.مند خواز این طرح بهره اعالم موافقت واحد سازمانی مربوطه، علمی برای حضور در صنعت و

 عضو هیات علمی میهمان که در حوزه تخصصی خاص در یک صنعت مورد میزبانی قرار  این طرح، یک بنابر

روز  12ماه، مجموعاً  6شود در طول مدت ای که بین دانشگاه و صنعت منعقد مینامهگیرد بر اساس تفاهممی

 در واحد صنعتی میزبان حضور خواهد یافت.

 بنا به توافق طرفین قابل انجام خواهد بود: های زیرت علمی در صنعت، فعالیتدر روزهای حضور عضو هیا 

o های مختلف واحد صنعتیریزی شده عضو هیات علمی از بخشبازدید برنامه 

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

o مشکالت صنعتیهای دانشجویی در رابطه با نامهبررسی امکان تعریف پایان 

o ارائه جلسات سمینار علمی مورد نیاز صنعت 

o های صنعتیارائه پیشنهادات فنی برای بهبود فعالیت 

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

 مراه داشته باشد.ه

 

 :صنعت تعهداِت  ( 4ماده 

ز تعیین عضو نامه پس ازمینه تخصصی مشخص مورد نیاز برای دعوت اعضای هیات علمی و ارسال دعوتاعالم  -1

 هیات علمی میهمان 

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

 علمییات هعنوان میزبان برای تعامل موثر در طول زمان حضور عضو ه تعیین یکی از کارشناسان خود ب -3

 ، جلسات و غیره ریزی بازدیدهاهمکاری الزم برای حضور موثر عضو هیات علمی در واحد صنعتی نظیر برنامه -4

 ارائه ارزیابی نهایی از حضور عضو هیات علمی میهمان در پایان دوره به دانشگاه  -5

 باشد. که واحد صنعتی خارج از محدوده شهر اصفهانتأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت در صورتی -6

جداگانه بین دانشگاه و  در صورت درخواست واحد صنعتی برای ارائه کارگاه آموزشی، هزینه ارائه کارگاه بطورتبصره : 

 صنعت مورد توافق قرار خواهد گرفت.

 

 : تعهداِت دانشگاه ( 5ماده 

 شده با صنعتق موافقت دانشگاه با حضور عضو هیات علمی در قالب مأموریت اداری مطابق با برنامه تواف 

 در نظر گرفتن امتیاز فعالیت اجرایی معادل برای ترفیع ساالنه و ارتقاء 

 

 :تعهداِت عضو هیاِت علمی میهمان  ( 6ماده 

 های تعیین شده مطابق با برنامه توافق شده با صنعتحضور منظم در زمان 

  صنعتارائه سمینار علمی و برگزاری جلسات تخصصی بین عضو هیات علمی و کارشناسان 

 های الزم برای کمک به ارتقاء فعالیت های واحد صنعتیتالش برای تعریف پروژه 

  رمت اعالم شده از سوی های منظم به دانشگاه از کیفیت ارتباط برقرار شده با واحد صنعتی طبق فارائه گزارش

 وری دانشگاهامدیریت فن
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مایل به ادامه همکاری واحد صنعتی هر یک از طرفین تدر صورتیکه تا پایان ماه دوم حضور عضو هیات علمی در تبصره: 

 مراتب بصورت کتبی به طرف مقابل اعالم شده و برنامه پایان خواهد یافت. ،نداشته باشند

 

 : نحوه ادامه یا پیگیری دوره ( 7ماده 

واحد صنعتی  ده وهای مشترک شماهه، عضو هیئت علمی مهمان موفق به تعریف پروژه 6در صورتی که در پایان دوره 

ابل تمدید است. پس ماهه دیگر ق 6هیات علمی داشته باشد، این زمان برای یک دوره  نیز درخواست ادامه حضور عضو

 از آن حضور عضو هیات علمی در صنعت، در چارچوب این طرح قرار نخواهد گرفت.
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 صنعت در دانشگاه ینامه کرسنییآ -5پیوست 
 

 : مقدمه

 تواننمی به آسانی هازمینه از خیلی در و کرده )اعم از خصوصی و دولتی( تغییر صنعت سنتی دانشگاه و مرزهای امروزه

 را قلمرو صنعت از قسمتی و شودمی محسوب صنعت دانشگاه، از قلمرو داد. بخشی تمیز یکدیگر از را آنها بین مرز

های صنعت و دانشگاه نیازمند اجرای پروژه سه بخش دولت و برنامه این بنابراین در .آورد حساب به توانمی دانشگاه

این مهم تنها با همکاری، د. بود نخواه و در نهایت رفاه و توسعه جامعه ترویج و ارتقائ سالمت هدف با مشترک تحقیقاتی

 تعامل ایجاد هدف با دانشگاه در صنعت کرسی ایجاد امهن هماهنگی و حمایت سه بخش فوق محقق خواهد شد. آیین

 صنعت و دانشگاه نیاز مورد مختلف علوم هایحوزه در فناورانه و تحقیقاتی هایفعالیت 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.

 : ( تعاریف1ماده 

 سازمانی دانشگاه علوم پزشکی های اجرایی درون سازمانی و بروننامه منظور از صنعت، تمامی دستگاهدر این آیین

های صنعتی، اتاق بازرگانی، ها و کارخانجات خصوصی، واحدهای نظامی و دفاعی، شرکت شهرکشرکت اصفهان،

های مختلف سنجی از دانشکدهکه طی نیاز باشدمی هاو ادارات زیرمجموعه سازمان هاصنایع و معادن، شهرداری

کاری مشترک با آنها تعیین خواهد های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و بر حسب نیازهای آموزشی، پژوهشی و حیطه

 معرفی شده است. "صنعت"اختصار تحت عنوان ه گردید که در این برنامه ب

 اختصار ه های وابسته که بو دانشکده پژوهشکده ،دانشگاهختصار مه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به ادر این برنا

 شوند.دانشکده  نامیده می

  .این آیین نامه صرفاً شامل متخصصین و کارشناسان زبده صنعت، و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است 

 : ( اهداف2ماده 

 های مرتبطتبادل تجارب صنعت و دانشگاه در حوزه 

  های اجرایی صنایع و دانشگاه در راستای حل مشکالت جامعه و صنعتیتفعالها و یاستسهمسوسازی 

 تحقیقاتی یهاپروژه در صنعت برجسته مدیران یا و مشارکت کارشناسان 

 : ( ساختار3ماده 
ها، معاونت برای پیشبرد این آیین نامه، ساختار هماهنگ کننده در سطح دانشگاه، مدیریت توسعه فناوری و در سطح دانشکده

تحقیقات و فناوری دانشکده تشکیل باشد. کارگروه فناوری دانشکده که زیر نظر معاون تحقیقات و فناوری آن دانشکده می
 تواند هماهنگی، اجرا و نظارت این برنامه را انجام دهد.گردد میمی
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 باشد:ها به شرح زیر میاعضای کارگروه فناوری دانشکده

 رئیس دانشکده )رئیس کارگروه( -

 معاون تحقیقات و فناوری دانشکده )نائب رئیس کارگروه( -

 فناوری دانشکده در حوزه ارتباط با صنعت )دبیر کار گروه(نماینده معاون تحقیقات و  -

 حداقل دو نفر از اعضاء هیات علمی مرتبط با موضوع -

 .اندنماینده یا نمایندگان صنعت مورد نظر که متقاضی را معرفی و تایید نموده -

 :1تبصره
 ادر خواهد شد. صگروه  فناوری دانشکده توسط ریاست هر دانشکده و برای یک دوره یکساله ابالغ اعضاء کار -

صنعت و معاون  ارشد دیرابالغ اعضاء صنعت پس از انتخاب اعضاء )بنابر پیشنهاد دانشکده متقاضی( با دو امضاء م -
 ساله خواهد بود. تحقیقات و فناوری دانشگاه و برای یک دوره یک

 صنعت دعوت بعمل آورد. توان از سایر کارشناسان حوزه دانشگاه و، میهاسب نیاز و با نظر ریاست کمیتهبر ح: 2تبصره

 شرح وظایف کارگروه دانشکده  :
 خود متناظرکاری هایحیطه با دانشکده و صنعت متقابل ریزی برای آشناییبرنامه -1

 مرتبط سالمتهای های تبادل تجارب صنعت و دانشکده در حوزهبرگزاری نشست -2

 اندیشی اعضای کارگروه در جهت ایجاد و ارتقای سطح تعامل صنعت و دانشکدهارائه و هم -3

 دانشکده سطح در صنعتی مشترک هایپروژه اجرای برای الزم هایهماهنگی انجام -4

 تحقیقاتی مراکز یا و دانشگاه مختلف هایبخش از میهمان کارشناس بازدید ریزیبرنامه -5

 صنعت مشکالت با رابطه در دانشجویی هاینامهپایان تعریف -6

 تخصص بحس بر دانشجویی هاینامهپایان در صنعت کارشناس همکاری و مشاوره امکان نمودن فراهم -7

 مرتبط دانشجویان دفاع جلسات در صنعت حضورکارشناس امکان ایجاد -8

 مشترک تحقیقات کیفیت بهبود برای فنی پیشنهادات ارائه -9

 نشست رگزاریب مانند هاییفعالیت قالب در کرسی صاحب تجربیات و تخصص از استفاده برای ریزیبرنامه -10

 ،صنعت ارشناسیک تیم کمک با یا انفرادی صورت به صنعت سوی از دانشگاه نیاز مورد آموزشی دوره و علمی

 مدعو فرد تخصص با متناسب

های آموزشی رگاهها، کاتعریف پروژهشناسایی اعضای هیات علمی دانشکده در تخصص های مورد نیاز صنعت و  -11

 صنعتی های واحدهای تخصصی الزم از سوی این افراد برای کمک به ارتقای فعالیتو یا سخنرانی

 کاربردی پژوهشی عناوین به آن تبدیل و مرتبط صنایع و جامعه نیازهای احصاء -12

 گاه های منظم به شورای راهبردی توسعه فناوری دانشها و ارائه گزارشمستند سازی فعالیت -13
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  تبصره:

بین دانشگاه و صنعت  یقتوافصورت بهدر صورت درخواست دانشکده برای ارائه درس و یا کارگاه آموزشی، هزینه ارائه  -
 تواند در قالب حق التدریس یا حق الزحمه مشاوره تعیین و پرداخت گردد.نظر گرفته و می مد
فکری و عدم  حقوق مالکیت ها،نامههای دانشجویی و حضور کارشناسان صنعت در جلسات پایاننامهتعریف پایاندر  -

 گیرد.افشای اطالعات مد نظر قرار می

 : دانشگاه در صنعت ( شیوه انتخاُّب کارشناس کرسی5ماده 
 مندی فرد برای حضور در دانشگاهعالقه -1

 مورد نظرای کافی در حوزه داشتن تجارب حرفه -2

 سال سابقه کار در صنعت 5 داشتن حداقل -3

 نامه کتبی از سوی صنعت مربوطهمعرفی -4

 ارایه برنامه فعالیت و رزومه کاری توسط متقاضی -5

 : ( ضوابط اداری6ماده 

و فناوری دانشگاه  اولین مرحله فرایند اعطای کرسی، اعالم موافقت کتبی ریاست دانشکده به معاونت تحقیقات-1

 باشد.فرایند کرسی صنعت در دانشگاه می برای آغاز

کارشناسان و  های الزم برای استقرار و فعالیتتامین فضای فیزیکی و امکانات مناسب و انجام هماهنگی-2

 صنعت در دانشکده انجام خواهد شد. زبدهصاحبنظران 

وسط کار گروه دانشکده ایند، ترسانی به صنایع مرتبط هر دانشکده و پیگیری دعوت از عالقمندان به این فراطالع-3

 انجام خواهد شد.

ر صنعت در دانشگاه صنعت در خصوص نحوه همکاری و حضور کارشناس مهمان د نامه بین دانشگاه وانعقاد تفاهم -4

 توسط کمیته هماهنگی انجام خواهد شد.

حدوده شهر اصفهان ماز  تامین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت از سوی دانشگاه در صورتی که واحد صنعتی خارج -5

 باشد. باشد، به عهده دانشکده می

 تبصره:
 د نظر قرار گیرد.متواند جهت تامین هزینه های این بند سهم باالسری قراردادهای ارتباط با صنعت دانشکده می

 

 ضوابط اداری دانشگاه علوم پزشکی بایستی مد نظر قرار گیرد. -6

 م خواهد شد.به شورای راهبردی توسعه فناوری دانشگاه انجاهای دوره ای توسط دانشکده ارائه گزارش -7
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  تبصره:

ری نداشته باشند، در صورتی که در زمان حضور کارشناس صنعت در دانشگاه، هر یک از طرفین تمایل به ادامه همکا
در مورد ادامه  هد یافت ومراتب بصورت کتبی به طرف مقابل اعالم شده و ادامه برنامه با کارشناس مورد نظر خاتمه خوا

 روند همکاری تصمیم گیری خواهد شد.
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   کشور  پزشکی علوم های دانشگاه در صنعتی پَّسادکتری دوره دستورالعمل -6پیوست 
 

 

 

 

   : مقدمه

 تحقق و ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم برنامه قانون 16 ماده الف بند اجرای راستای در صنعتی پسادکتری دوره

 اصلی هدف.  شودمی اجرا پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت در سوم نسل دانشگاه سمت به حرکت های برنامه

 واقعی محیط در تخصصی دکتری آموختگان دانش حرفهای هایتوانمندی ارتقاء و عملی هایمهارت تقویت دوره این

 پسادکتری دوره دستورالعمل. باشدمی جامعه و صنایع به سالمت حوزه فناوری و علمی جدید هاییافته انتقال و کار

 تخصصی و علمی توانمندی از بیشتر گیریبهره و جامعه و صنعت با دانشگاه ترعمیق ارتباط ایجاد بمنظور صنعتی

  .است شده تهیه فنآورانه و کاربردی پژوهشی هایطرح در دکتری آموختگاندانش

  : تعاریف(  1 ماده

 .  باشدمی پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت منظور :بهداشت وزارِت -1-1

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت فناوری و تحقیقات معاونت منظور :بهداشت وزارِت فناوری و تحقیقاِت معاونت -1-2

 .  باشدمی پزشکی

  و تحقیقاتی مراکز عالی، آموزش مراکز پزشکی، علوم هایدانشکده و هادانشگاه تمام منظور :موسَّسه -1-3

 .  باشدمی بهداشت وزارت به وابسته های پژوهشکده

 پس  پژوهشگران که است مدون برنامه با پژوهشی هایهدور : ((Postdoc Industrialصنعتی پَّسادکتری دوره -1-4

 هایطرح اجرای در سال، سه حداکثر و یکسال حداقل معین زمان با وقت تمام طور به تخصصی، دکتری درجه اخذ از

 پسادکتری دوره. دارند مشارکت  پذیرنده واحد یا و موسسه در میزبان استاد نظر تحت محور تقاضا یا و محور محصول

 .  شودنمی محسوب تحصیلی رسمی مقاطع از صنعتی

 زالوپروپ ارائه به اقدام محور تقاضا/محصول طرح اساس بر که تخصصی دکتری مدرک با است فردی :پژوهشگر -1-5

 واحد یا موسسه در را خود صنعتی پسادکتری دوره نامه،آئین این مفاد اساس بر میزبان استاد تائید صورت در و نموده

 .  گذراندمی پذیرنده

 نسبت دستورالعمل در مقرر ضوابط رعایت با که بوده موسسه در شاغل علمی هیئت عضو منظور :میزبان استاد - 1-6

 .  دارد عهده بر را وی عملکرد تایید و فعالیتها بر نظارت و هدایت مسولیت و مینماید اقدام "پژوهشگر" پذیرش به

 مسیر در بنیان  دانش موسسه یا شرکت توسعه و تحقیق واحد در که هستند هاییطرح: محور محصول هایطرح – 1-7

 .گردندمی اجرا و تعریف فناورانه محصول تولید
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 هایگرنت و مالی منابع ذبج به اقدام آن طریق از میزبان استاد که است هاییطرح منظور :محور تقاضا هایطرح – 1-8

 جامعه، و صنعت با طارتبا قراردادهای شامل هاطرح این. نمایدمی موسسه از خارج هایمجموعه از فناوری و پژوهش

 هایطرح ران،فناو و پژوهشگران از حمایت صندوق همچون فناوری و پژوهش حمایتی هایصندوق تخصیصی هایگرنت

 خصوصی و دولتی هایدستگاه سایر تقاضای مورد فناوری و پژوهشی هایطرح ها،دستگاه سایر و بهداشت وزارت حمایتی

 .  میباشد لمللیا بین فناوری و پژوهشی هایطرح و( فناوری و پژوهش  عرضه و تقاضا ملی سامانه: ساتع سامانه)

 مالی منابع که بوده موسسه از ارجخ غیردولتی و دولتی موسسات و سازمانها ها،شرکت تمام منظور :پذیرنده واحد - 1-9

 . نمایدمی تامین را محور تقاضا طرح یا و محور محصول طرح اجرای جهت اعتباری و

 جهت موسسه یا پذیرنده حدوا توسط که تخصصی و علمی شایستگی و صالحیت دارای است فردی :طرح ناظر - 1-10

 .  گرددمی تعیین تقاضا مورد طرح کیفیت با و کامل اجرای بر نظارت

  : اهداف(  2 ماده

 و صنایع در تقاضامحور هایرحط اجرای و کاربردی تحقیقات انجام برای موسسه امکانات از حداکثری استفاده -2-1

   جامعه

 اجرای در  علمی هیئت اعضای اجرایی نتوا به کمک راستای در موسسات نیاز مورد پژوهشگر انسانی منابع تامین - 2-2

  کارفرمائی فناوری و پژوهش طرحهای

 تقاضامحور هایطرح اجرای در خصصیت دکتری مقطع آموختگاندانش نوین و علمی هایتوانمندی از گیریبهره - 2-3

   جامعه و صنایع در سالمت حوزه

 مسائل حل  جهت کشور در موجود گاهیدانش هایظرفیت از استفاده و جامعه و صنعت با دانشگاه ارتباط گسترش - 2-4

  جامعه و صنایع در سالمت حوزه فنی

   : صنعتی پَّسادکتری پژوهشگر پذیرش جهت ضوابط و شرایط(  3 ماده

 : صنعتی پَّسادکتری دوره داوطلبین شرایط -3-1

  در بالینی تخصص فوق و متخصص یا و بهداشت و پایه علوم: (PhD) تخصصی دکترای آموخته دانش -3-1-1

 تقاضا مورد  یتخصص زمینه در فناوری و تحقیقات علوم، وزارت مورد حسب یا بهداشت وزارت تایید مورد موسسات

 یا و المللی بین اختراع ثبت یک بودن رادا یا و PubMed یا ISI مقاله یک حداقل مسئول یا و اول نویسنده -3-1-2

  داخلی اختراع ثبت سه

   سال 45 داوطلب سن حداکثر -3-1-3

  نظر مورد حیطه با مرتبط فناوری و تحقیقات تخصصی تجربه دارای -3-1-4

  میزبان استاد عنوان به موسسه شرایط واجد علمی هیات اعضاء از یکی از پذیرش اخذ -3-1-5
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 واحد یا و موسسه در وقت تمام صورت به حضور و صنعتی پسادکتری دوره طول در ثانویه کار به اشتغال عدم -3-1-6 

   پذیرنده

   حضور مدت طول در پذیرنده واحد و موسسه مقررات و قوانین کلیه رعایت -3-1-7

   مرد داوطلبین برای وظیفه نظام مشکل نداشتن -3-1-8

 معتبر  جوایز نبرندگا و نخبگان ملی بنیاد اعضای تخصصی، دکتری تحصیلی مقطع ممتاز آموختگان دانش :1 تبصره

 .  ارندد قرار پذیرش اولویت در صنعت با اجرایی کار تجربه با رازی و فارابی خوارزمی، جمله از ملی

 از خارج مقیم نیایرا غیر و ایرانی تخصصی دکتری تحصیلی مقطع دانشآموختگان میان از پژوهشگر پذیرش :2 تبصره

 .  است بالمانع موسسه موافقت و بهداشت وزارت مقررات و ضوابط رعایت با کشور

  : میزبان استاد شرایط - 3-2

   ریدانشیا یا استادی علمی مرتبه با موسسه در شاغل علمی هیات عضو -3-2-1

  پژوهشگر تدرخواس زمان از پیش متوالی سال سه در سالیانه پایه ترفیع اخذ -3-2-2

 یکی در حداقل که گذشته سال سه در PubMed یا ISI در شده نمایه مجالت در مقاله دو حداقل بودن دارا -3-2-3 

 با همراه فعال محور قاضات  طرح یک یا و المللی بین اختراع ثبت یک بودن دارا یا باشد، اول یا مسئول نویسنده آنها از

   پژوهشگر الزحمه حق پرداخت برای کافی اعتبارات

 قبول  قابل گرنت یک بودن دارا یا و ودهب بنیان دانش شرکت یک سهامدار یا و مدیره هیئت عضو عامل، مدیر -3-2-4

  محور تقاضا طرح انجام جهت جامعه از بخشی یا و صنعت یا و شرکت یک از

 مدت  دراز یا و میان پژوهشی برنامه یک ایراست در دانشگاه فناوری کمیته /شورا مصوب پروپوزال بودن دارا -3-2-5

 شده ذکر اهداف به دستیابی برای الزم هایپژوهش مجموعه که خاص و مشخص حیطه یک در مشخص اهداف دارای

 .است شده تعریف و روشن آن در

 .  بگیرد عهده  بر را هشگرپژو دو حداکثر هدایت میتواند همزمان بطور شرایط، سایر احراز با میزبان استاد هر :3 تبصره

 قراردادهای  یا و جستهبر فناورانه دستاوردهای که استادیاری مرتبه با علمی هیئت اعضاء موسسه، تشخیص با :4 تبصره

 جذب به اقدام میتوانند یزن  دارند صنعتی پسادکتری دوره گذراندن گواهی یا و داشته گستردهای صنعت و جامعه با ارتباط

 .  نمایند پژوهشگر

 .  نمایند  پژوهشگر بجذ به اقدام توانند می نیز استادی مرتبه دارای موسسات بازنشسته علمی هیئت اعضاء :5 تبصره

  : موسَّسه شرایط-3-3

   پژوهشگر پذیرش برای الزم امکانات بودن دارا -3-3-1
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  محور تقاضا /محصول طرح یا و تخصصی رشته در دایر فعال تکمیلی تحصیالت دوره بودن دارا -3-3-2

   موسسه در پژوهشگر حضور و انتخاب برای قانونی و حقوقی الزامات و مقررات رعایت -3-3-3 

 موسسه عهده بر نمیزبا استاد و پژوهشگر علمی انطباق زمینه در گیریتصمیم ای،رشته بین موارد در : 6 تبصره

 .  باشدمی

 در عملی و نظری از اعم تدریس برای همچنین و موسسه اداری اجرایی امور پیشبرد در پژوهشگر از استفاده :7 تبصره

 .  باشدمی ممنوع موسسه

 . باشدمی ممنوع پژوهشگر قبال در موسسه استخدامی تعهد هرگونه : 8 تبصره

 : پذیرنده واحد شرایط- 3-4

 ( (D&R توسعه و تحقیق واحد یا و فناوری و پژوهش واحد بودن دارا -3-4-1

   طرح اجرای جهت نیاز مورد اعتباری و مالی منابع تامین -3-4-2

 ( لزوم موارد در)  وی الزحمهحق پرداخت و تقاضا مورد طرح اجرای بر نظارت جهت صالحیت، دارای ناظر تعیین -3-4-3

 شورای ارگروهک توسط آن صالحیت نباشد،( (D&Rتوسعه و تحقیق بخش دارای پذیرنده واحد که مواردی در :9 تبصره

 . گردید خواهد انجام( دانشگاه متناظر شوراهای یا) دانشگاه صنعت با ارتباط

 و موسسه) طرفین توافق یا و پذیرنده واحد عهده بر دیگر سازمان هر یا پذیرنده واحد از طرح ناظر انتخاب :10 تبصره

 .  بود خواهد( پذیرنده واحد

 .  گردد تامین موسسه از خارج منابع سایر از یا پذیرنده واحد از تماماً طرح مالی منابع : 11 تبصره

  : پژوهشگر پذیرش فرآیند ( 4 ماده

 موسسه یپژوهش معاونت با هماهنگی از پس شرایط واجد میزبان استاد نیاز اعالم و درخواست -4-1

  موسسه پژوهشی معاونت توسط ظرفیت اعالم -4-2 

  متقاضیان هایزالوپروپ دریافت -4-3

  میزبان استاد توسط تائید و هازالوپروپ بررسی -4-4

  موسسه پژوهشی معاونت توسط قرارداد تنظیم و تائید بررسی، -4-5

  موسسه پژوهشی معاونت توسط میزبان استاد و پژوهشگر برای ابالغ صدور -4-6
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 معاونت توسط بهداشت توزار فناوری و تحقیقات معاونت و پذیرنده واحد میزبان، استاد به پژوهشگر معرفی -4-7

  موسسه پژوهشی

  : اداری مَّسائل و مالی نابعم تامین(  5 ماده

 پژوهشگر  الزحمه حق. بود خواهد هپذیرند واحد با کامل بطور میزبان استاد و پژوهشگر الزحمهحق و هاهزینه تامین -5-1

 تخصصی دکتری درکم  با کارشناس یک حقوق حداقل یا دانشگاه 1 پایه استادیار حقوق حداقل معادل ماهیانه بصورت

 . گردید خواهد پرداخت پذیرنده واحد توسط

 سه تا تمدید  قابل و سال یک حداقل یمال اعتبار تامین و میزبان استاد نیاز به بسته صنعتی پسادکتری دوره مدت -5-2

 . باشدمی سال

 بار یک تنها و میزبان ستادا تایید مورد داخلی هایکنفرانس در شرکت هزینه کمک مالی، اعتبار تامین صورت در -5-3

 . گیرد می تعلق پژوهشگر به سال در

 . باشدمی موسسه ضوابط براساس موسسه اموال و امکانات از استفاده -5-4

 و پژوهشگر توسط دستورالعمل نای مفاد رعایت عدم صورت در زمانی هر در قرارداد فسخ امکان بایستی موسسه -5-5

 تصمیم نشود، حاصل وافقت  نظرات اختالف در کهصورتی در. نماید بینیپیش را وی عملکرد از میزبان استاد رضایت عدم

 .بود خواهد طرح ناظر عهده بر طرح ادامه عدم یا ادامه مورد در نهایی

 توسعه  و اختراع ثبت ندمان پسادکتری دوره از منتج هایخروجی( معنوی و مادی حقوق از اعم) فکری مالکیت -5-6

( مخترعان یا خترعم نام) معنوی حقوق. باشدمی پذیرنده واحد و موسسه بین شده منعقد قرارداد اساس بر فنی دانش

 پذیرنده، واحد) مالی نندهک تأمین به متعلق (اختراع مالک) مادی حقوق و بوده نوآوری پدیدآورنده حقیقی اشخاص به متعلق

 توسط آنها نقش و ویسندگانن نام درج ترتیب ،(غیره و کتاب مقاله،) علمی مستندات مورد در. بود خواهد( دو هر یا موسسه

 .گرددمی تعیین میزبان استاد

 این چارچوب در خود هایولیتمسئ و وظایف حقوق، از که کندمی گواهی فراخوان، در شرکت با پژوهشگر -5-7 

 . است پذیرفته را آنها همه و دارد آگاهی دستورالعمل

 ضوابط  قالب در موارد رسای و مرخصی حضور، نحوه تفصیلی ضوابط و باشدمی وقت تمام صنعتی پسادکتری دوره -5-8

 . گرددمی تعیین پذیرنده واحد

 موسسه پژوهشی عاونتم طرف از ابالغ صدور و پژوهشگر پذیرش تصویب تاریخ از صنعتی پسادکتری دوره آغاز -5-9

 .  است

 دوره پایان گواهی دوره، گذراندن از پس و گرددنمی تحصیلی مدرک اخذ به منجر صنعتی پسادکتری دوره -5-10

 مقام ترینعالی و موسسه پژوهشی معاون امضای دو با و شده تهیه موسسه پژوهشی معاونت توسط( انگلیسی و فارسی)

 .  گرددمی صادر پذیرنده واحد مرتبط
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 پایان  گواهینامه صدور برای باشد هپذیرند واحد و میزبان استاد تایید مورد که پژوهشگر توسط نهایی گزارش ارائه -5-11

 . است الزامی دوره

 معنوی  حمایت رپژوهشگ از محور تقاضا/محصول هایطرح انجام جهت خاص، موارد در توانندمی موسسات :12 تبصره

 .  آورند بعمل

. میباشد  موسسه هشیپژو معاونت به میزبان استاد موافقت اعالم به منوط صرفاً پژوهشگر قرارداد تمدید :13 تبصره

 .  نماید ایفاد پذیرنده  واحد به را میزبان استاد و پژوهشگر ابالغ مجدداً بایستی موسسه پژوهشی معاونت صورت این در

 مالکیت میتهک به موضوع فکری، مالکیت مورد در آمده پیش احتمالی تعارضات و اختالفات خصوص در :14ه تبصر

 .  گرددمی ارجاع موسسه فکری

  : دستورالعمل اجرای بر نظارِت( 6 ماده

 .است هموسس پژوهشی معاونت عهده بر موسسه، سطح در دستورالعمل این اجرای حسن بر نظارت -6-1

 بر  موسسات، توسط دهش ارائه ساالنه گزارش اساس بر ملی، سطح در دستورالعمل این اجرای حسن بر نظارت -6-2

 . است وزارت پژوهشی معاونت عهده

 به مشغول لعملدستورا این ابالغ از پیش که پژوهشگرانی و نگردیده گذشته به عطف دستورالعمل این :15 تبصره

 .  باشندمی موسسه در موجود ضوابط مشمول اند شده فعالیت

 فناوری و قیقاتتح معاونت مدیران شورای تصویب به05/10/1400 مورخ در تبصره 15 و ماده 6 در دستورالعمل این

 .باشدمی اجرا قابل تصویب تاریخ از و رسید پزشکی آموزش و درمان ،بهداشت وزارت
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 "یوست بند دوم مصوباِتپ   25/01/1400دانشگاه مورخ پیوست شماره یک شصت و نهمین شورای

 

 مقدمه:
و توسعه  فناوری در حوزه سالمت گاهی مستلزم بکارگیری نیروهای متخصص از دانشگاههای دیگر توسعه تحقیقات و

همکاریهای خارج سازمانی است. ابالغ شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه وصنعت از سوی وزارت 

سایر موسسات فراهم آورده است  یدانشگاه از متخصصان هیئت علم وابسته به عتف فرصتی را جهت بهره مندی مراکز

این دستورالعمل درراستای تقویت تحقیقات و فناوری و گسترش  که نیازمند برنامه ریزی جهت استفاده مطلوب می باشد.

 .باشدمتقاضیان فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت می تعامالت بین رشته ای از طریق فراهم نمودن امکان جذب

 تعاریف:

 علوم پزشکی اصفهاندانشگاه  :دانشگاه

 تحقیقات و فناوری وزارت علوم، وزارِت عتف:

 :کلیه موسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری دارای مجوز از وزارت عتفموسَّسه

 وابسته به دانشگاه مرکز پذیرش دهنده به متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت :مرکز

 به نامه از موسسه که در مدتی معین در مرکزپذیرندهارای معرفیدوره حضور عضو هیئت علمی د :فرصت مطالعاتی

 می پردازد. فناوری پژوهش و انجام امور علمی،

 اهداف:

 ای و افزایش تعامالت جهت شبکه سازی علمیهای بین رشتهسترش همکاریگ -1

 انتقال و تبادل دانش و فناوری بین دانشگاه و سایر موسسات -2

 دانشگاه از متخصصان خارج سازمانی وابسته به مراکزمندی امکان بهره -3

 شرایط پذیرش در خواست:

 نامه از سوی مبداارائه معرفی -1

 های مرکز مرتبط باشد.رشته و تخصص متقاضی با نیازها و فعالیت -2

 رئیس مرکز توسط در مرکز به عنوان میزبان )ناظر( تعیین و معرفی یک عضو هیئت علمی فعال -3

و  (MOTIVATIONLETTER)رکزمها با نیازهای ارائه درخواست کتبی متقاضی به همراه دالیل انطباق توانمندی -4

 )دستورکار( برای فرصت مطالعاتی همچنین ارایه برنامه زمان بندی شده فعالیتها

 ارایه سوابق علمی و کاری متقاضی -5

دستورالعمل پذیرش متقاضیان فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت: 7پیوست   

 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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 میزبان علمی هیات ارایه سوابق علمی و کاری -6

 ها و مدارک همراه جهت بررسی اولیه به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه درخواستارایه  -7

 کارگروه بررسی:

 خصصی بررسیتشکیل یک کارگروه ت فناوری دانشگاه های ارایه شده به معاونت تحقیقات ودرخواست -1

 بود:افراد زیر خواهند شامل  نفر 5 اعضای این کارگروه شوند.می

 تحقیقات و فناوری یا نماینده ایشانمعاون  الف(

 رئیس مرکز میزبان (ب

 عضو هیئت علمی میزبان (ج

 دو عضو مدعو بر اساس تخصص (د

 گیریبه بررسی و تصمیمدستاوردهای مورد انتظار و مصاح برنامه کار، درخواستها براساس مستندات و سوابق، -2

 شود.می 

حقیقات وفناوری تشرایط پذیرش و همکاری از طریق معاونت  درخواست، مکاتبات مربوط به درصورت پذیرش -3

 مبدا انجام می گردد شگاه با موسسهندا

 :الزاماِت متقاضی

در مدت  علمی میزبان هیات های خود را در چارچوب برنامه پیشنهادی و تحت نظارتمتقاضی موظف است فعالیت -1

 زمان مقرر اجرا نماید.

 منظم در مرکز است.متقاضی ملزم به رعایت حضور  -2

 .متقاضی در زمان حضور خود در مرکز ملزم به رعایت ضوابط دانشگاه خواهد بود -3

از  ورت ماهانه پسصبه  ،کار خود را ضروری است متقاضی بر اساس برنامه پیشنهادی، گزارش پیشرفت مراحل -4

 شود. ع)مبدا( گزارشبه موسسه متبوتایید رئیس مرکز به معاونت تحقیقات و فناوری ارایه دهد تا طی مکاتبات 

و به  رئیس مرکز رسانده ومتقاضی بایستی در انتهای دوره گزارش نهایی و دستاوردهای خاص را به تایید ناظر  -5

 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارسال نماید.

 اشد.بمیاصول رازداری و عدم افشای بدون مجوز اطالعات دانشگاهی  متقاضی ملزم به رعایت -6

دانش فنی  اپ مقاالت،اعم از چ ،الزم است مالکیت مادی و معنوی کلیه دستاورد های حاصل از فرصت مطالعاتی-7

مبدا خواهد رسید، از  موسسه و ، متقاضیبه امضای رئیس مرکزای که نامهتولید شده، اختراع ثبت شده و ... در موافقت

 .ابتدای انجام کار تعیین گردد

 مرکز:الزاماِت 

و فعالیت  ملزم به فراهم آوردن فضای فیزیکی و تجهیزات مورد نیاز جهت استقرار مرکز موافقت کننده با درخواست، -1

 تعهدی در این خصوص نخواهد داشت. باشد. معاونت تحقیقات و فناوریمی متقاضی

 نماید. های متقاضی نظارتفعالیتباشد تا بر علمی میزبان به دانشگاه می هیات معرفی عضو ولئمرکز مسرئیس  -2
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فناوری  ها به معاونت تحقیقات وهای دوره ای متقاضی و ارسال آنبررسی و تائید گزارش مسئول رئیس مرکز -3

 .خواهد بود

پایان   صدور کارت کتابخانه و تسویه حساب با سایر واحدهای دانشگاه از جمله حراست و تردد، انجام مکاتبات -4

 باشد.رئیس مرکز میفرصت به عهده 

 :الزاماِت معاونت تحقیقاِت و فناوری

با صنعت  ارتباط پرستسر وتوسط روز کاری 22 ها، تشکیل کارگروه بررسی و اعالم نتیجه ظرفپذیرش درخواست -1

 خواهد شد. دانشگاه علوم پزشکی مسئول انجام

 .خواهد بودانجام مکاتبات با موسسه مبدا  مسئول معاونت تحقیقات و فناوری -2
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 مرکز نوآوری سالمتنامه نییآ -8پیوست 

 

 : تعاریف (1 ماده

 و پژوهش معاونت نظر زیر نهادی شود،می نامیده مرکز پس این از که نوآوری، مرکز نامهآیین این در ی:نوآور مرکز

 قالب در که توسط کارآفرینانی ،جدید هایفناوری توسعه و ایجاد از پشتیبانی و حمایت هدف باکه  است شگاهدان فناوری

 فن و دانش بر مبتنی اقتصادی و اهداف اندشده تشکیل فناوری به منتهی مختلف هایزمینه در فعال نوپای هایگروه

 . دارند

 متخصييصييین  بعضييا و دانشييگاهی حقیقی افراد از مجموعه ای) : واحد فناوری ( دانشگگگاهی فناور واحد

شگاهی غ ست  یردان ستاوردهای  و ایده ارتقای منظور به که ا  و سازی تجاری قابل یا فناوری فنی دانش به خود علمی د

 . شوندمی پذیرفته مرکز در و شده تشکیل آفرینثروت

 ایده مسئولیت اجرای  و واحد محوریت که دانشگاه  فعال علمی هیَأِت اعضاء  از نفر یک :فناور واحد مَّسئول 

 . شودمی انجام ایشان تایید و امضا با حقوقی اسناد و مکاتبات کلیه و دارد به عهده را محوری

         سالمت، پس از اتمام طرح شده در مرکز نوآوری  صورت وجود طرح تعریف  سئول واحد فناور در  م

قادر به شروع طرح جدید خواهد بود و طرح تعریف شده باید در زمینه تخصصی مجری اصلی باشد.        

 باشد. شورای مرکزی میتشخیص این موضوع بر عهده 

ستقرار  دوره ستقرار  دوره: ا سعه  اهداف تکمیل منظور به مرکز، در فناور واحدهای ا شد.  فناوری می تو این دوره به با

 .است تمدید قابل مرکز شورای موافقت صورت ماه بوده و در 9الی  6مدت 

صلی  ایده) : طرح ( محوری ایده ست  فناور واحد ا شد  دارا را شدن  تجاری قابلیت و بوده بنیان دانش باید که ا  و با

 پذیرش مرکز در و خود پرداخته سازی  تجاری سطح  به رسیدن  برای اجرایی برنامه تکمیل به آن واسطه  به فناور واحد

 . است محوری ایده بر مبتنی استقرار دوره در واحد فناور اصلی فعالیت شود.می

صه  : اجرایی برنامه خالصه  ست  ای خال سط  که ا سیدن  برای اجرایی برنامه از فناور،  واحد تو  سطح تجاری  به ر

 . دارد تاکید محور ی ایده بر و شود می تهیه مرکز، به فناور واحد سوی از شده ارائه سازی ایده

ست  مکتوب سندی  : نامه موافقت شی  معاونت بین فناور واحد نهایی پذیرش از پس که ا شگاه و  پژوه سئول  دان  م

 . شودمی منعقد فناور واحد

 : هدف (2 ماده

شگاه  نوآوری مرکز شکی  علوم دان صفهان  پز صمم  ا ست  م سطح  مبتنی آنها فعالیت فناورکه واحدهای از حمایت با ا  بر 

کند  حرکت به سمتی است آفرینی ثروت و سازیتجاری های جنبه دارای و است نوآوری و فناوری دانش، از قبولی قابل
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صول  برای بازاریابی جایگزین شده،  تولید دانش برای بازاریابی که توانند در قالب های موفق میتیم شود.  یتولید مح

سیر تجاری       شرکت  شگاه درآمده و ادامه م شد دان ضویت مرکز ر شده به ع شد طی    های ثبت  سازی را با حمایت مرکز ر

 کنند.

 : مرکز در فناور واحدهای پذیرش یمعیارها (3 ماده

شکل  هایمجموعه ضای  از مت شگاه  علمی هیأت اع شجویان  و دان صص  افراد همراه به دان شگ  خارج متخ  با و اهدان

ضو  یک محوریت حداقل سط  پذیرش مورد و اجرایی برنامه دارای که مرتبط علمی هیأت ع شند  مرکز تو ساس   بر ) با ا

 باشند.می مرکز به ورود به مجاز (1ماده

 : شامل مرکز در فناور واحد پذیرش معیارهای 

 دانشگاه تخصصی های زمینه از بایکی فناور واحد فعالیت زمینه داشتن تناسب 

 فناور واحد محوری ایده بودن فناوری بر مبتنی 

 مرکز منابع و امکانات با فناور واحد نیازهای بودن و متناسب بودن نوآوری بر مبتنی 

 کاری تیم در فعالیت با مرتبط پژوهشی و علمی سابقه وجود 

 با دارا بودن مزیت رقابتی محصول / خدمتفعالیت گسترش و رشد امکان ، 

 مناسب اجرایی برنامه و اهداف استراتژی، داشتن 

 بازار بر متکی اقتصادی برنامه 

 : مرکز در ورافن احدهایو  )تعهداِت( وظایف (4 ماده

 . باشد می دانشگاه با نامه قتمواف یک انعقاد به ملزم پذیرش از پس فناور واحد -4-1

 و مسئول  می باشد  گیردمی قرار او اختیار در مرکز توسط  که اموالی تمام نگهداری و حفظ به موظف فناور واحد -4-2

 . شودمی وارد اموال آن به که است نقصانی و عیب هرگونه

ستانداردها  با مطابق باید فناور واحد هایفعالیت تمام -4-3 شد  مربوطه منیای و فنی مقررات و ا  صورت  این درغیر ،با

ست  مجاز مرکز صه،  رفع تا ا سارتی  گونه هر جبران .کند معلق را فناوری واحد فعالیت نقی  رعایت عدم لتع که به خ

 . بود خواهد واحد فناور عهده بر گردد مرکز یا ثالث اشخاص متوجه فنی مقررات

شخاص  کهصورتی  در -4-4 سبت  ثالث حقیقی و حقوقی ا ش  طرح، به ن  محوری ایده اجرای برای که اطالعاتی و هنق

ستفاده قرار  مورد ست  قانون حمایت مورد که حقی اند،گرفته ا های  نام و عالئم بر حق اختراع، حق مانند ( نمایند ادعا ا

 یچگونههمرکز  و تسيي آنها ادعاهای مسييئول فناور واحد) غیره و فکری مالکیت به مربوط حق هرگونه و تجاری

 . ندارد مسئولیتی

ست  متعهد فناور واحد -4-5 سی  و بازدید برای را شرایط  ا شرفت  برر  و های مرکزنامهآئین و مقررات رعایت و کار پی

 . کند فراهم مرکز توسط هاهزینه و هاپرداخت بر نظارت
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ست  متعهد فناور واحد -4-6 شای  و انتقال از ا ستقر  در که فناور حدهایوا سایر  و مرکز به مربوط اطالعات اف  مرکز م

ستند  سارت  پرداخت لزوم بر عالوه صورت  این غیر در. ی نمایدجلوگیر و خودداری ه  ستورالعمل ددر  شده  تعیین خ

 . است مسئول دیده زیان برابر در کیفری و مدنی مسئولیت باب از مرکز در استقرار

 دیگری کردن شریک  یا دیگری هب دارد مرکز این در که حقی هرگونه واگذاری و عاریه و اجاره حق فناورواحد  -4-7

 یک هر تحقق صورت  در و ندارد را آن شروط  و فناور واحد و دانشگاه  مابینفی نامهموافقت مفاد از تجاوز و حق این در

شخیص  به موارد این از سخ  نامهموافقت مرکز، ت صله  فناور واحد و شده  ف سترداد  به ملزم بالفا  کلیه سالم  و حیحص  ا

 . بود خواهد خسارت جبران و اعتبارات و اموال

ستقرار  محل مورد در حقی هیچگونه مرکز، از دلیل هر به واحد خروج صورت  در -4-8  موارد سایر  و مرکز امکانات و ا

انشگاه علوم پزشکی   د اختالف 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 ح درطرم

 . است مرکز های نامه آیین و ضوابط نیز و دانشگاه بر حاکم قوانین و مقررات رعایت به ملزم فناور واحد -4-9

 . کندمی تائید را مرکز به شده ارائه عاتاطال و اسناد و مدارک کلیه صحت فناور واحد -4-10

 به تشخیص  انتفاعی ی نتیجه به نامهموافقت وضوع م تنظیمی فرم های در مذکور محوری ایده که صورتی  در -4-11

 یا و فناوری روشف را از دانشگاه  سهم  فناوری، شورای  توسط  شده  تعیین میزان به است  موظف فناور واحد برسد،  مرکز

 . بپردازد آن سازی تجاری

دانشگاه   ی دفتر مالکیت فکری خدمات مشاوره تواند جهت ثبت اختراع ایده محوری با استفاده از  ور میواحد فنا -4-12

 درصد خواهد بود. 20اقدام نماید و میزان سهم دانشگاه از اختراع ثبت شده تا 

 . متعهد باشد نوآوری مرکز و دانشگاه فکری مالکیت مقررات و اهنامه آئین کلیه به است موظف فناور واحد -4-13

 : طرح ارزیابی نحوه( 5 ماده

ستقرار،  متقاضی  فناور واحد توسط  نیاز مورد مدارک تحویل از پس  در شده و  انجام ورینوآ مرکز توسط  اولیه ارزیابی ا

صی    ارزیابی برای الزم، شرایط  بودن دارا صورت  ص  را رزیابی خودا داوران هیات د.شو می ارجاع وراناد هیات به تخ

ساس  شک  هیات ترکیب د.ندهمی انجام حضوری  مصاحبه  و شده  ارائه هایفرم و مستندات  برا  5 حداقل از لداوران مت

 : است زیر شرح به نفر

 دانشگاه توسعه فناوری مدیر 

  رئیس مرکز نوآوری دانشگاه 

 رییس اداره ارتباط با صنعت دانشگاه 

 محوری ایده فنی و علمی موضوع به مسلط و آشنا متخصص نفر دو حداقل 

 فناوری اقتصادی تحلیل به مسلط و آشنا متخصص نفر یک حداقل 
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 جلسه دبیر عنوان به ( نوآوری مرکز کارشناس ( 

 : نامهموافقت فَّسخ موارد (6 ماده

 : نماید موافقت نامه فسخ به مبادرت زیر موارد در تواندمی مرکز

 کند. یخوددار مربوطه موافقت نامه در خود تعهدات از یک هر انجام از فناور واحد کهصورتی در 

 ایمنی تخلف کند. ضوابط و اصول کاری، شئونات حسنه، اخالق مقررات، و قوانین از فناور واحد کهصورتی در 

 میزان به خود محوری ایده در شده  درج محتوای یا و زمانی برنامه مرکز، از نظرطبق  واحد کهصورتی  در 

 . باشد افتاده عقب جبرانی غیرقابل

به شورای   سخ ف موارد تحقق جهت محرز نمودن عدم واحد فناور ملزم به ارایه مدارک و مستندات  :1تبصره  

 . باشدمی مرکز

 : نامهموافقت پایان (7ماده

 :شودمی محسوب یافتهپایان نامهموافقت قرارداد زیر موارد در

 6 ماده در مقرر فسخ موارد از یک هر اعمال صورت در -

  آن تمدید عدم و نامهموافقت مدت انقضای صورت در -

 12ماده مطابق مرکز از خروج صورت در -

صر  ضای  صورت  در :2ه تب ست  ملزم فناور واحد نامه،موافقت مدت انق و  ستقرار ا محل تخلیه به روز 7 ظرف ا

سترداد  ستورالعمل  ا بر ( ایجریمه تاخیر، روز هر ازای در باید و ورزد مبادرت دارد اختیار در که اموالی ا ستقرار  ساس د  ا

 .بپردازد استقرار محل بهای اجاره بر عالوه  )واحدها

 

 : دانشگاه حمایت میزان و فناور واحد استقرار زمان و شرایط مدِت (8ماده

ستقرار  زمان مدت  چگونگی و فناور واحد هر از دانشگاه  حمایت مالی میزان و ماه می باشد  9تا  6 مرکز در فناور واحد ا

سط  آن پرداخت ضوع م فعالیت های به موافقت نامه مدت طی تدریج به حمایت این. گرددمی تعیین مرکز تو موافقت و

 .یابدمی تخصیص نامه

 .گرددمی ابالغ و نتعیی شورای فناوری دانشگاه  توسط سال هر فناور واحدهای از دانشگاه حمایت مالی میزان حداکثر

 پذیرامکانرکز م تائید صورت در و موافقت نامه چهارچوب در فقط مرکز توسط اعتبار پرداخت گونه هر :3 تبصره

 .است
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تحت عنوان اجاره  ، مبلغیای مرکزمندی از خدمات مشاوره ازای اختصاص فضای کار اشتراکی و بهره    در :4تبصره  

ت پژوهشی دانشگاه تعیین بهاء از واحد فناور به صورت ماهانه دریافت خواهد شد که میزان آن در هر سال از سوی معاون

 گردد.می

 : تَّسهیالِت و خدماِت (9 ماده

ته حمایتی دانشگاه  و بس  دانشگاه  نوآوری مرکز در خدمات یتعرفه مطابق فناور واحد به مرکز تسهیالت  و خدمات ارزش

 .باشد می نامهموافقت الینفک جزء و شود می تعیین باشد که ساالنهعلوم پزشکی اصفهان می

 .بود خواهد مرکز مقدورات حد در زمان، هر در تسهیالت و خدمات ارائه :5 تبصره

صره   معاون پژوهش و  نامه ممکن اسيت به پیشينهاد واحد فناور و تصيویب   اعتبار ریالی و تسيهیالت موافقت  :6تب

 فناوری دانشگاه تغییر کند.

 .ندارد فناور واحد کارکنان قبال در مسئولیتی دانشگاه :7تبصره 

 

 : ِتتَّسهیال و خدماِت حمایت مالی، بازپرداخت (10ماده

های پژوهشی و لیتفعا از حاصل دستاوردهای و نتایج است موظف نوآوری مرکز در استقرار دوره پایان در فناور واحد

 م به ثبت برساند. نموده و در صورت لزو اظهار "خط مشی مالکیت فکری دانشگاه"فناورانه مرتبط را مطابق ضوابط 

ای پژوهش و فناوری تعیین و سایر حامیان از دستاورده فناور ، سهم دانشگاه، تیمساس مذاکره با کمیته مالکیت فکریبرا

 رکز طی قراردادی مبادله خواهد شد.شود و پس از تصویب شورای مو پیشنهاد می

 ارائه قابل قبولی ستاورد د و نماید تعلل فناوری توسعه  به مربوط امور پیگیری و هامسئولیت  انجام در فناور واحد چنانچه

را  یافته صتخصی  تسهیالت  و حمایت ساله  یک یبازه یک در یک سال و  گذشت  از پس است ناور موظف فواحد  نکند،

در شورای مرکز محرز   مگر اینکه عدم تقصیر واحد فناور بر عدم موفقیت طرح پس از بررسی  دهد  پس باز فناور واحد از

 شود. 

 : ارزیابی و نظارِت (11ماده

 .ندگیرمی قرار ارزیابی مورد مرکز طرف از بار یک ماه 3 هر نوآوری مرکز در مستقر فناور واحدهای

 .قرار دهد مرکز رفط از کننده ارزیابی تیم اختیار در را الزم و کامل اطالعات است موظف فناور واحد هر  :8 تبصره

صره   هر در مثبت ابیارزی به منوط مرکز در فناور واحد و دریافت خدمات و تسييهیالت از طرف اسييتقرار ادامه :9 تب

 .باشدمی ماهه 3 مقطع
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 : فناور واحد سوی از مرکز از خروج( 12ماده

شروط  ،شود  خارج مرکز از تواندمی بخواهد که زمان هر در فناور واحد  غیر در انجام و را ودخ تعهدات کلیه اینکه بر م

 .دهد انجام مرکز تشخیص به را احتمالی خسارت جبران اینصورت

 .است ممکن مرکز پذیرش و فناور واحد کتبی درخواست یبا ارائه خروج :10 تبصره

 محل استقرار هبالفاصل دانشگاه، با کامل حساب تسویه بر عالوه است ملزم واحد خروج، تحقق صورت  در : 11تبصره 

 .گرداند باز مرکز به را خود اختیار در امانی اموال و نموده تخلیه را خود
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 شرکت های عضو مرکز رشد دانشگاه در نامه حضور اعضای هیاِت علمیشیوه -9پیوست  

 

 : هدف (1ماده 

ها و چه بهتر از ظرفیت نامه به منظور امکان انجام وظایف فناورانه اعضای هیات علمی دانشگاه و استفاده هراین شیوه

 هایطرح شکی و هدایت نتایجشی و تو سعه نوآوری در علوم پز جود در دانشگاه و موسسات پژوههای موتوانمندی

دانشگاه نسل سوم با  سعه و ترویج آن و حرکت به سمتمحور و تومی به سوی اقتصاد دانشهای علشی و فعالیتپژوه

های فناورانه برای انجام فعالیت ست. از آنجا که مراکز رشد به عنوان بسترینین و مقررات مربوطه تبیین شده الحاظ قوا

نامه در این شیوه .شودرویالتی منتفع می گاه از قبل آن از طریق قراردادرفته شده است و دانشگر ها در نظگاهدر دانش

های مستقر در مراکز رشد/ پارک فناوری سالمت خصوص چگونگی همکاری و حضور اعضای هیات علمی در شرکت

 :باشدزیر می دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و به منظور دستیابی به اهداف

 های ایجاد شده در دانشگاهسازی نتایج تحقیقات و فناوریتجاری 

 سترش و گ یری فناوری های پیشرفته وگکاره سعه و بمحور از طریق تو دانش صوالت و خدماتتولید و عرضه مح

 هاکاربرد اختراعات و نوآوری

 آموختگان به منظور ورورد به فضای کسب و کارسازی دانشتوانمند 

  سازی آنهای راهبردی و یا انتقال و بومیدر راستای دستیابی به فناوریفعالیت 

 : مالحظاِت کلی (2ماده 

 :رفته شودگرح الزم است مالحظات زیر در نظر در اجرای این ط

گین )میان بایست دارای حداقل امتیاز کیفیت تدریسعضو هیات علمی متقاضی فعالیت در مرکز رشد دانشگاه می -1-2

امتیاز عملکرد  باالتر و میانگین امتیاز پژوهشی بر مبنای آخرین میانگین ساالنه و 75 فراگیران و مسئولین(امتیاز 

 .باشد 50ژوهشی و فناوری دانشگاه مربوط به دو سال آخر دارای حداقل امتیاز پ

معادل دو  حداکثرمیزان حضور عضو هیات علمی در شرکت مستقر در مرکز رشد به پیشنهاد عضو هیات علمی و  -2-2

 .باشدروز در هفته می

شد و با های انجام شده در شرکت بر اساس اساسنامه شرکت بر عهده شرکت و اعضای آن میمسئولیت فعالیت -3-2

شرکت تاسیس شده  شت. چنانچه اعضاء هیات علمی درهای انجام شده نخواهد دادانشگاه مسؤولیتی در قبال فعالیت

 .حسب مورد قابل پیگیری است نامه تعریف شده به فعالیت بپردازند، تخلف محسوب شده وآیینخارج از اموری که در 

از  های دانشگاهکه عضو هیات علمی به منظور انجام بخشی از وظایف فناورانه در یکی از عرصهبا توجه به این -4-2

امتیازات  مادی و معنوی )شامل کسب و ارتقا نماید و دانشگاه از مزایای فعالیت وی به صورتنامه استفاده میاین شیوه

مندی از این شیوه شود، لذا بهرهدانشگاه و پرداخت امتیاز رویالتی از سوی شرکت فناور به دانشگاه( منتفع می فناوری

 .امه مانعی برای دریافت مزایای فول تایمی اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی نخواهد بودن
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 : فرایند اجرایی (3ماده 

 هابه همر "شدفرم درخواست فعالیت در مرکز ر "عضو هیات علمی درخواست خود را از طریق تکمیل  -1-3

به دو سال  ژوهشی مربوطپ، اساسنامه شرکت و سوابق آموزشی و ارداد عضویت در مرکز رشد دانشگاهمستندات الزم )قر

 نماید.می گروه مطرح درخواست را به همراه مستندات در شورایدهد. مدیر گروه آخر( به گروه مربوطه ارائه می

شود و در نعکس میموضوع درخواست در شورای گروه مطرح شده و نظرات گروه آموزشی به شورای دانشکده م -3-2

بخشی از ساعات  لتواند به مدت یک سادر صورت موافقت با در خواست در شورای دانشکده، عضو هیات علمی می

در مرکز رشد  شرکت مستقر به فعالیت در ،خود را که در صورتجلسه شورای دانشکده مشخص گردیده استموظف 

 نشکده بر اساس توسط شورای دا اختصاص دهد. مدت زمان این مجوز فعالیت برای یک سال بوده و قابل تمدید

 .خواهد بود 2-2و  1-2های بند

ماه به  دیگر صورت خواهد پذیرفت و در پایان هر محل مورد توافقثبت تردد عضو هیات علمی در مرکز رشد یا  -3-3

 .امور اداری دانشکده ارائه خواهد شد

 به1-3دات ذکر شده در بند فرایند اجرایی برای اعضا هیات علمی پژوهشی با ارائه فرم درخواست و سایر مستن -3-4

 )جموعه پژوهشکدهرئیس مرکز تحقیقات بوده و تایید نهایی در شورای پژوهشکده )برای مراکز تحقیقاتی زیرم

 شگاه )برای سایر مراکزیا شورای دانشکده )برای مراکز تحقیقاتی زیر مجموعه یک دانشکده( یا شورای پژوهشی دان

 .تحقیقاتی( صورت خواهد پذیرفت

 علمی آموزشی در شرکت های مَّستقر در مراکز رشدفرم درخواست فعالیت عضو هیاِت 

 :یگو نام خانوادنام  دانشکده:  گروه آموزشی: مرتبه:

 وظایف اجرایی در 
 : دانشکده /روهگ

 : )نامه تحت سرپرستی )سمت/ تعدادپایان

 :کارشناسی ارشد

 :دکترا

 :جاری نیمسال واحد آموزشی در اددتع

 :ز رشدمرکشرکت مستقر در نام   :شرکتحیطه فعالیت  :سمت متقاضی در شرکت

 (علت حضور در شرکت در ساعات ذکر شده )شرح فعالیت
در  فعالیتساعات پیشنهادی  اددتع

 : هفته طیشرکت 

 روهگنظر شورای  روهگامضا مدیر 

 ظر شورای دانشکدهن مهر و امضا

مستندات،  هشی به عنواناخیر آموز شی و پژواساسنامه شرکت ، قرارداد عضویت شرکت در مرکز ر شد، سوابق دو سال 

 ضمیمه درخواست گردد.
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 شی در شرکت های مَّستقر در مراکز رشدپژوهفرم درخواست فعالیت عضو هیاِت علمی 

 :یگو نام خانوادنام  پژوهشکده:  مرکز تحقیقات: مرتبه:

مرکز وظایف اجرایی در 
 پژوهشکده/تحقیقات

 : )تعدادنامه تحت سرپرستی )سمت/ پایان

 :کارشناسی ارشد

 :دکترا

 طرح تحقیقاتی در دست انجام: اددتع

سمت متقاضی در 
 :رکتش

 :ز رشدمرکشرکت مستقر در نام   :حیطه فعالیت شرکت

 (علت حضور در شرکت در ساعات ذکر شده )شرح فعالیت
 فعالیتساعات پیشنهادی  اددتع

 هفته: در شرکت در

 مرکزنظر شورای  رئیس مرکزامضا 

 شورای پژوهشی /کدهپژوهش ظر شوراین مهر و امضا

 

 هشی به عنواناساسنامه شرکت ، قرارداد عضویت شرکت در مرکز ر شد، سوابق دو سال اخیر آموز شی و پژو

 مستندات، ضمیمه درخواست گردد.
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 یقاتیانجام تعهداِت در مراکز تحق نامهوهیش -10پیوست 

 

انجام تعهداِت در مراکز  هتج یتخصص یمدرک دکترا یدارا النالتحصیفارغ رشیپذ نامهوهیش

 یقاتیتحق

روند. اعضای هیات علمی نقشی کلیدی در توسعه و بالندگی دانشگاه دارند و محور انجام فرایندهای علمی به شمار می

سالمت پاسخ دهند بدون های متعالی به نیازهای نظام داشتن مراکز تحقیقاتی کارآمدی که بتوانند از طریق انجام پژوهش

نامه تبیین ضوابط پذیرش پژوهشگران غیر هیات علمی حضور پژوهشگران توانمند دست نیافتنی است. هدف از این شیوه

نامه همچنین در قالب انجام تعهدات و اعضای هیات علمی پژوهشی تعهداتی برای مراکز تحقیقاتی است. در این شیوه

غیر هیات علمی تعهداتی به عضو هیات علمی تعهداتی بیان شده است. الزم به ذکر ضوابط تبدیل وضعیت از پژوهشگر 

ای است که از سوی وزارت متبوع اعالم است پذیرش اعضای هیات علمی پژوهشی به صورت پیمانی تابع ضوابط جداگانه

 شده است. 

بر اساس  ی در قالب فراخوانپذیرش به صورت غیر هیات علمی یا عضو هیات علمی تعهداتی برای مراکز تحقیقات .1

های مورد نیاز توسط معاونت تحقیقات و باشد. از مراکز تحقیقاتی واجد شرایط، رشتهمی مقررات معاونت آموزشی 

گردد و در صورت تائید )با توجه به عواملی از جمله انطباق تخصص درخواست شده با ماموریت فناوری استعالم می

اعالم  به معاونت آموزشیهای مورد نیاز فعلی و عملکرد قبلی مرکز( تخصصمرکز، تعداد و تخصص نیروهای 

 ها و تعیین تواتر آن بر عهده معاونت تحقیقات و فناوری است. گردد. برگزاری فراخوانمی

 های زیر را داشته باشند: توانند در فراخوان شرکت کنند که ویژگیمتقاضیانی می .2

o مه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی شرایط عمومی استخدام طبق آیین نا 

o دارا بودن مدرک دکترای تخصصی 

o در مجالت نمایه شده در  چاپ شده داشتن حداقل دو مقالهScopus ،ISI  یاPubMed  به عنوان نویسنده

به عنوان جایگزین قابل  ISCهای حوزه علوم انسانی نمایه اول یا مسئول )برای متقاضیان با تخصص

 پذیرش است(

o مره زبان نMSRT  سال اخیر  10مربوط به حداکثر  1هامعادل آن از سایر آزمون  یا 75مساوی یا باالتر از

 یا گذراندن حداقل یکی از مقاطع تحصیلی در یک دانشگاه معتبر خارجی انگلیسی زبان

 

                                                           
1 MSRT: 75, MHLE: 75, IELTS: 5.5, TOEFL iBT: 69, TOEFL Computer: 196, TOEFL paper: 525, TOLIMO: 525, 

NOET: 70 
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 شود: ها طی مراحل زیر انجام میبررسی درخواست .3

ابق علمی هفت سال تحصیلی آنان در فراخوان اعالم شده است، مستندات مربوط به سو الف( متقاضیانی که رشته

بق با روش امتیازدهی به نمایند. در این مدیریت، مطااخیر خود را به مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات ارائه می

ی معاونت تحقیقات و اجرایهای پژوهشی و فناورانه اعضای هیات علمی )بر اساس آخرین ویرایش شیوه نامه فعالیت

های و به فعالیت باشدمی 150شود. سقف امتیاز قابل کسب از این بخش دهی میفناوری( سوابق متقاضیان نمره

ر مورد سوابق متقاضیان دپزشکی های زیستگیرد. عالوه بر این، از کمیته اخالق در پژوهشمازاد امتیازی تعلق نمی

  گردد.ود و سپس متقاضی به مرکز تحقیقاتی مربوطه معرفی میشبه صورت محرمانه استعالم می

های علمی متقاضی توسط مرکز تحقیقات یک جلسه مصاحبه با حضور رئیس مرکز ب( به منظور بررسی توانمندی

مکتوب متقاضی  1گردد. رزومه علمی و نقشه پژوهشیو حداقل دو نفر از اعضای شورای پژوهشی مرکز برگزار می

کنندگان در مصاحبه قرار گیرد. عالوه بر این جلسه مصاحبه، مرکز باید هماهنگی الزم بل در اختیار شرکتباید از ق

های تحقیقاتی متقاضی ترجیحاً به زبان انگلیسی با را برای برگزاری یک جلسه سخنرانی جهت ارائه یکی از پروژه

مرکز و یک نماینده از معاونت تحقیقات و  حضور رئیس مرکز تحقیقات، حداقل دو نفر از اعضای شورای پژوهشی

گردد و از حداقل یک هفته قبل در سطح دانشکده، فناوری انجام دهد. این سخنرانی باید به صورت عمومی برگزار 

تواند بنا به صالحدید خود برای رسانی گردد. عالوه بر مصاحبه و سخنرانی، مرکز میپژوهشکده یا دانشگاه اطالع

های دیگری نیز انجام دهد )مانند تهیه یک طرح تحقیقاتی، آموزش تر متقاضی از وی بخواهد فعالیتارزیابی دقیق

 به پژوهشگران و ... (. 

تشکیل جلسه داده و با متقاضی مصاحبه  "کارگروه انتخاب پژوهشگر"ج( پس از ارزیابی متقاضی در مرکز تحقیقات، 

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات و  نماید. اعضای ثابت این کارگروه عبارتند ازمی

نماینده شورای پژوهشی دانشگاه به عنوان دبیر کارگروه. همچنین بر حسب مورد دو عضو دیگر با حق رای به این 

س دانشکده شوند که عبارتند از رئیس مرکز تحقیقات متقاضی جذب نیرو و رئیس پژوهشکده یا رئیکارگروه اضافه می

متبوع مرکز تحقیقات )یا معاون پژوهشی دانشکده به نمایندگی از رئیس دانشکده(. در مورد مراکزی که تحت نظر 

ای نیستند به جای رئیس دانشکده یا پژوهشکده، یک نفر از اعضای شورای پژوهشی هیچ دانشکده یا پژوهشکده

ه کمیته مذکور همواره پنج نفر عضو خواهد داشت. عالوه شود به صورتی کمرکز به انتخاب رئیس مرکز جایگزین می

بر اعضای فوق، نماینده هیات اجرایی جذب دانشگاه به منظور ارزیابی صالحیت عمومی متقاضیان در جلسات حضور 

نماید. در صورت نیاز، دعوت از سایر صاحبنظران و های مربوط به این موضوع را تکمیل میخواهد داشت و فرم

                                                           
1  Research map  ت یک به معنی تبیین ارتباط مفهومی مطالعات پیشین با مسیر پژوهشی آینده است. در این نقشه که به صورنقشه تحقیقاتی یا

کند در یک بازه زمانی چند ساله به دنبال پاسخ به چه سواالت کلیدی یا حل چه مسائل مهمی گردد، پژوهشگر مشخص میمتن یا یک طرح ارائه می

 رو مرتبط است. های پیشاست و مطالعات قبلی وی چگونه با برنامه
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مرتبط با رشته متقاضی به جلسات کارگروه جهت ارائه نظر مشورتی و بدون حق رای بالمانع است. در متخصصین 

شود یکی از تحقیقات جلسه مصاحبه ضمن بررسی سوابق علمی و نقشه پژوهشی متقاضی، از وی درخواست می

های به منظور سنجش توانمندی گذشته خود را به اختصار و در چند دقیقه ارائه نماید و اعضای کارگروه سواالتی را

های انجام شده نمایند. همچنین در عدم حضور متقاضی، رئیس مرکز تحقیقات گزارشی از ارزیابیمتقاضی طرح می

نماید. در پایان، دیدگاه هر یک از بندی مرکز در خصوص نقاط قوت و ضعف متقاضی به کارگروه اعالم میو جمع

)با حداکثر  "(ERAیابی صالحیت علمی متقاضیان پذیرش در مراکز تحقیقاتی )ارز"اعضای کارگروه در قالب فرم 

 گردد. شود و سپس میانگین امتیازات محاسبه میامتیاز( ثبت می 300

ندی معاونت تحقیقات بد( امتیاز سوابق علمی متقاضیان به همراه نتیجه مصاحبه کارگروه انتخاب پژوهشگر و جمع

 گردد.م اعالم میهیات علمی جهت طرح در هیات اجرایی جذب و سایر فرایندهای الزو فناوری به مدیریت امور 

از سوابق علمی هفت  ها بر اساس مجموع امتیازات کسب شدهگیری در مورد درخواستبندی متقاضیان و تصمیمرتبه .4

 شود. یاز( انجام میتام 300امتیاز( و میانگین نمره کارگروه انتخاب پژوهشگر )حداکثر  150سال اخیر )حداکثر 

سب ک 450امتیاز از  200هت انجام تعهدات در قالب غیر هیات علمی، متقاضی باید حداقلجبرای پذیرش  -4-1

 نماید.

 450امتیاز  از  300ه عنوان عضو هیات علمی پژوهشی تعهداتی متقاضی باید حداقل ببرای پذیرش  -4-2

ی در یک حوزه با پیوستگی موضوعچاپش ده مقاله  3اقل کسب نماید و عالوه بر این، در ده سال اخیر حد

داشته باشد  PubMed، اسکاپوس یا ISIتحقیقاتی مشخص به عنوان نویسنده اول یا مسئول نمایه شده در 

های حوزه خصص( باشند. برای متقاضیان با تCiteScore)بر اساس  Q1در سطح  مورد از آنها  که حداقل دو

 به عنوان جایگزین قابل پذیرش است.  ISCعلوم انسانی نمایه 

، با فردی موافقت بدیهی است چنانچه برای یک جایگاه بیش از یک نفر متقاضی حداقل امتیاز را کسب نمایند

قاضی صرفا به صورت شود که امتیاز باالتر را کسب نموده است. همچنین، در شرایطی که مرکز با پذیرش متمی

تواند به صورت هیات ، متقاضی نمی2-4شد، حتی در صورت وجود شرایط بند غیر هیات علمی موافقت نموده با

 علمی تعهداتی پذیرفته شود. 

خوان توسط معاونت توانند حداکثر دو بار در طول فعالیت و در زمان اعالم فراپژوهشگران غیر هیات علمی می .5

ائه نمایند. به منظور علمی تعهداتی ار تحقیقات و فناوری دانشگاه، درخواست خود را برای تبدیل وضعیت به هیات

ل اخیر، ارزیابی در ها تمام مراحل فوق شامل دریافت و امتیازدهی مستندات فعالیت هفت سابررسی این درخواست

یت منوط به احراز تبدیل وضع مرکز و مصاحبه در کارگروه با شرایط ذکر شده باید انجام شود. پذیرش درخواست

 باشد. می 2-4 شرایط ذکر شده در بند

ها چنانچه متقاضی انتقال به یکی از مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اعضای هیات علمی تعهداتی سایر دانشگاه .6

را طی نمایند و  3اصفهان به عنوان عضو هیات علمی پژوهشی تعهداتی باشند باید کلیه مراحل ذکر شده در بند 

  باشد. می 2-4ذکر شده در بند  پذیرش انتقال آنان منوط به احراز شرایط
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 مراحل بررسی درخواست پذیرش پژوهشگر غیر هیاِت علمی یا عضو هیاِت علمی تعهداتی

 در مراکز تحقیقاتی

 

 

 

 

  

 توسط معاونت تحقیقات و فناوریاعالم فراخوان 

ارائه درخواست مکتوب، رزومه و مستندات سوابق علمی 

 ارزیابی تحقیقاتهفت سال اخیر به مدیریت توسعه و 

های علمی ده سال اخیر، استعالم از امتیازدهی به دستاورد

 کمیته اخالق و معرفی به مرکز تحقیقات مربوطه

 

های متقاضی در مرکز تحقیقات از طریق ارزیابی توانمندی

 برگزاری مصاحبه، جلسه سخنرانی و ... 

های متقاضی در کارگروه انتخاب ارزیابی توانمندی

 پژوهشگر

 صویب رسیده است.تبه  29/11/98نامه در یکصد و ششمین جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه مورخ این شیوه

جمع بندی و اعالم نتیجه به مدیریت امور 

هیات علمی جهت طرح در هیات اجرایی 

 دانشگاهجذب 
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 یپژوهش یپَّسادکترا دوره در تیحما و رشیپذ دستورالعمل -11پیوست  

 

 تعریف: -1ماده 

( به دوره ای از تحقیقات آکادمیک گفته می شود که محققان بعد Research Postdoctoral) پسادکترادوره تحقیقاتی 

سال به عنوان محقق  3معموالً تا سقف حداکثر ، (PhDاز به پایان رساندن تحصیالت و کسب مدرک دکترای تخصصی )

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

می شوند. سپری کردن این دوره منجر به دریافت مدرک تحصیلی نشده و صرفاً گواهی دوره  انجام طرح های تحقیقاتی 

، هر چه عمیق تر شدن تخصص و دانش و کسب مهارت های پسادکتراه صادر می گردد. در واقع، هدف دوره های مربوط

الزم تحقیقاتی در موضوعی خاص است و گذراندن این  دوره ها تنها به صورت سابقه تحقیقاتی در رزومه افراد ثبت می 

با یک قرارداد پژوهشی انجام یک یا چند طرح تحقیقاتی حمایت مالی می شود. در دوره پسا دکتری  پسادکتراگردد. محقق 

 محقق به صورت مستقل و با نظارت استاد راهنما یا مجری بر روی یک موضوع خاص تحقیقاتی فعالیت می کند.

 

 هدف: -2ماده 

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

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

 

 شرایط اولیه متقاضی جهت پذیرش در دوره پَّسادکترا: -3ماده 

 متقاضی پذیرش به عنوان پژوهشگر پسادکترا باید دارای شرایط زیر باشد: 

  ترای تخصصی مدرک دکدارایPh.D) ) .باشد 

o پذیر نباشد، ارائه هر گونه مستند دال بر این موضوع چنانچه ارائه مدرک تحصیلی رسمی امکان -تبصره

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

 استعالم کتبی خواهد شد.  کار متقاضی، از دانشگاه مربوطه جهت تائید مدرک 

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

  سال باشد.  40حداکثر سن داوطلب در زمان ارائه درخواست 

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

تواند به تشخیص شورای پژوهشی داشته باشد حداکثر سن می ایباشد یا تجارب کاری مرتبط ارزنده

 سال افزایش یابد.   45دانشگاه تا 

 

 شرایط عضو هیاِت علمی پذیرش دهنده )استاد راهنما(:-4ماده 

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

 .در مرتبه استادی یا دانشیاری باشد 
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  ده در نمایه شپسادکترا قرار است پذیرش شود، حداقل سه مقاله در مجالت در موضوعی که پژوهشگرISI  یا

PubMed ود که پیوستگی به عنوان نویسنده اول یا مسئول داشته باشد. صرفا مقاالتی مورد پذیرش خواهند ب

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

  سانده باشد.حداقل یک دانشجوی دکترای تخصصی یا سه دانشجوی کارشناسی ارشد را به اتمام رراهنمایی 

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

 سطح علمی این پروژه باید با دوره پسادکترا متناسب باشد. 

  اشد. همچنین امکانات، ای درخشان باشد و در امور پژوهشی فعال بدارای سوابق علمی و حرفهاستاد راهنما باید

ه باشد و امکان پرداخت تجهیزات و منابع الزم برای اجرای پروژه تحقیقاتی در سطح پسادکترا را در اختیار داشت

وهشی دانشگاه د شورای پژالزحمه پژوهشی به پژوهشگر پسادکترا را داشته باشد. مرجع تشخیص این موارحق

 است. 

 رایط دوره فرایند پذیرش و ش -5ماده 

 ای شروع دوره پسادکترا های مورد انتظار برچنانچه استاد راهنما پژوهشگری را بر اساس سوابق علمی و توانمندی

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

ت، پژوهشکده یا گردد و در صورت تائید، از طریق مرکز تحقیقاآموزشی محل وابستگی استاد راهنما طرح می

رایط مذکور در شگردد و مستندات دال بر برقراری دانشکده موضوع به معاونت تحقیقات و فناوری منعکس می

ت و فناوری بررسی شده معاونت تحقیقا شود. این درخواست دربرای متقاضی و استاد راهنما ارائه می 4و  3ماده 

یس مرکز تحقیقات یا ای چند جانبه بین پژوهشگر پسادکترا، استاد راهنما، رئو در صورت موافقت، تفاهم نامه

ه مواردی همچون عنوان نامگردد. در این تفاهمرئیس دانشکده و نیز معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه منعقد می

 گردد. الزحمه پژوهشگر و ... مشخص می، حقپروژه، مدت زمان دوره

  هشگر پسادکترا مدت زمان قرارداد یک سال است و بسته به طول مدت اجرای طرح تحقیقاتی با درخواست پژو

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

وسط پژوهشگر پسادکترا االنه یا گواهی پایان دوره منوط به ارائه گزارش مکتوب عملکرد تبود. تمدید قرارداد س

تحقیقات و فناوری  های پیشرفت ساالنه و گزارش نهایی توسط معاونتبررسی گزارش  باشد.و استاد راهنما می

 شود. دانشگاه انجام می

 نشگاه، حق الزحمه و تصویب معاونت تحقیقات و فناوری دا بر اساس توافق استاد راهنما و پژوهشگر پسادکترا

حقوق و مزایای  %50و حداقل معادل با  1پژوهشگر پسادکترا حداکثر معادل با حقوق و مزایای استادیار پایه 

 پسادکترارگیری پژوهشگر استاد پذیرش دهنده قبل از اعالم پذیرش بایستی هزینه بکاخواهد بود.  1استادیار پایه 

وهشگران، بنیاد از هر طریق ممکن و منجمله قراردادهای ارتباط دانشگاه با صنعت، صندوق حمایت از پژرا 

 نخبگان و طرحهای پژوهشی مصوب تأمین نموده باشد.

 باشد.  پسادکترا یک دوره تمام وقت است و نمی تواند همزمان با یک دوره آموزشی یا کاری دیگری 



103  

 

  های برای انجام فعالیت الزم را در اختیار پژوهشگر پسادکترا قرار دهد، وی رااستاد راهنما موظف است امکانات

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

ن شده توسط ه تعییعلمی و پژوهشی مرتبط با دوره را تحت نظارت استاد راهنما انجام دهد. همچنین در محدود

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

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

 ق نویسندگی و مالکیت معنوی است.  المللی مربوط به حچارچوب ضوابط ملی و بین

 اتی یا گروه آموزشی مربوطه در پایان فعالیت، گواهی گذراندن این دوره با اعالم استاد راهنما و تایید مرکز تحقیق

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

یا سه  2یب تاثیر کمتر از )یا دو مقاله با ضر 2با ضریب تاثیر بیشتر از  ISIر بانک اطالعاتی مجالت نمایه شده د

ست. در این ا( به ازای هر سال فعالیت ضروری Scopusیا  PubMedمقاله نمایه شده در بانکهای اطالعاتی 

گاه علوم پزشکی نی دانشمقاالت باید پژوهشگر پسادکترا به عنوان نویسنده اول یا مسئول و با آدرس سازما

 اصفهان باشد. 

 پذیر ژوهشگر دیگری امکانو جایگزینی وی با پپژوهشگر پسادکترا تغییر نامه و شروع به کار، پس از انعقاد تفاهم

یگر به عنوان یک نامه پژوهشگر قبل و بررسی درخواست پژوهشگر دباشد و این موضوع مستلزم لغو تفاهمنمی

   درخواست جدید است.  

 ل، عضویت در سطح دانشجوی دکترای تخصصی شامل خدمات اینترنت و ایمیی دانشگاه متعهد است تسهیالت

ام این فرایندها از طریق کتابخانه، ژتون غذا و مجوز تردد را برای پژوهشگر پسادکترا فراهم آورد. پیگیری و انج

 مرکز تحقیقات و دانشکده مربوطه انجام خواهد گرفت.

 قبل از شروع دوره نسبت ی برای بیمه نمودن متقاضی دوره پسا دکترا ندارد و متقاضی بایستی الزاماًدانشگاه تعهد 

 به بیمه شغلی خود اقدام نموده باشد. 

 د. دانشگاه هیچگونه دانشگاه مجاز است با پژوهشگران پسادکترا صرفاً قرارداد انجام طرح پژوهشی منعقد نمای

ات علمی ندارد. وهشگران از جمله پذیرش در قالب هیات علمی و یا غیر هیتعهدی برای استخدام آتی این پژ

عداً در هر سازمان بهمچنین دانشگاه تعهدی برای محاسبه طول دوره پسادکترا در سوابق پژوهشگر در صورتی که 

 و یا ارگانی استخدام شود ندارد. 

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

 

 به تصویب رسید.  27/2/1396ه مورخ این دستورالعمل در جلسه شورای دانشگا
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 نامه ارزشیابی و حمایت از مراکز تحقیقاتی شیوه -12پیوست 

 

 مقدمه

 توانند نقش به سزاییمراکز تحقیقاتی از ارکان اصلی و بسیار با اهمیت در نظام تحقیقات و فناوری کشور هستند که می

های اخیر هر چند شاهد نقش محوری مراکز داشته باشند. در سال در رشد علمی و ارتقای ظرفیت نیروی انسانی دانشگاه

ایم، برخی موانع مانند توجه نامتوازن به رشد کمی و کیفی مراکز، واگذار تحقیقاتی در حرکت علمی رو به رشد کشور بوده

های ارزشیابی و نیز کم توجهی به عملکرد قبلی مراکز در نقصان نظامهای کلیدی، حمایت ناکافی، نکردن ماموریت

های نادرست در هایی برای این نهادهای علمی شده است. از سوی دیگر دیدگاهاختصاص منابع منجر به ایجاد محدودیت

پایبندی به ماموریت  ها می توان به عدمترین 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

ها منجر به تالش ناکافی برای جذب منابع شده است. برای عبور از این محدودیت باید این روش رایج در زیرساخت

ار اصلی مسئولیت جذب منابع و توسعه بر دوش پژوهشگران اصلی واحدهای تحقیقاتی های پیشرو را پذیرفت که بدانشگاه

 کنند. های قانونی را ایفا میها عمدتاً نقش تسهیل این فرایند و نظارت بر رعایت چارچوباست و دانشگاه

زشیابی و نیز معرفی شیوه هایی برای ارنامه، 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 گردد که بر اساس آن ضمن حمایت از مراکز برای ارتقای وضع موجود، بهرهمی

 گردد.    ها تعریف میکیفیت کارکرد آن

 شیوه ارزشیابی مراکز تحقیقاتی

 گیرند. این کمیته متشکل از افراد زیر است: ، مورد ارزیابی قرار می"کمیته ارزیابی مراکز تحقیقاتی"مراکز تحقیقاتی توسط 

 معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه 

  مدیر امور توسعه و ارزیابی تحقیقات 

 ی به انتخاب رئیس دانشگاهسه نفر از اعضای هیات علم 

 گردد. ابالغ این اعضا توسط رئیس دانشگاه صادر می

 باشد: معیارهای ارزشیابی مراکز تحقیقاتی به شرح زیر می

 های تعیین شدهداشتن اهداف مشخص و تمرکز فعالیت مرکز بر ماموریت .1

 گزارش ساالنه وزارت متبوع از عملکرد کمی و کیفی مراکز تحقیقاتی .2
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ن )جلسات منظم افزایی بین پژوهشگرایک اکوسیستم پویا مبتنی بر تعامل و گفتگوی علمی برای همداشتن  .3

 کار توسط پژوهشگران ارشد و اساتید، ... (علمی، هدایت پژوهشگران تازه

 رعایت اصول اخالق در پژوهش .4

ساالنه از دستیابی به  هایای مکتوب برای توسعه مرکز، پایبندی به اجرای برنامه و ارائه گزارشداشتن برنامه .5

شود باید حداقل یخوانده م "برنامه توسعه مرکز"شاخصهای ذکر شده در برنامه. این طرح که از این به بعد 

 های زیر باشد:مشتمل بر بخش

 ماموریت مرکز 

 ش توانمندی آنانهای در نظر گرفته شده برای افزایراهکارهای جذب نیروی انسانی مورد نیاز و روش 

 توسعه ارتباطات بین بخشی 

 المللگسترش روابط بین 

 تاثیر بر جامعه هدف و ارتباط با صنعت/ ذینفعان 

  )بهبود فضای فیزیکی و تجهیزات )در صورت لزوم 

 ها، ...(ها، بیوبانک، شرکت در کنسرسیومهای نرم )بانک دادهارتقای زیرساخت 

 و کنترل کیفیهای مستندسازی استقرار و ارتقای نظام 

 جذب منابع از خارج دانشگاه 

را   راکز تحقیقاتیمها و بازدیدهای حضوری از طریق بررسی مستندات، گزارش "کمیته ارزیابی مراکز تحقیقاتی"

ردیف  و داشتنفوق  هایبر اساس مجموع شاخص  سالمت ارتقاء مراکز و بالینی مراکز بیومدیکال، مراکز گروه سه

 نماید: بندی میتقسیمدسته زیر  چهاربه بودجه مستقل 

 1Q  مراکزی که عملکرد آنان در مطلوب است. : (100-76)پرسنتایل یا امتیاز بین 

 2Q   و نقاط قوت قابل توجهی   راکزی که در وضعیت مطلوبی هستندم( : 51-75) پرسنتایل یا امتیاز بین

 دارند.

 3Q  ولی نقاط قوت قابل توجهی   نیستندوضعیت مطلوبی  مراکزی که در :(50-26)پرسنتایل یا امتیاز بین

 دارند.

 4Q  راکزی که وضعیت کنونی آنها قابل قبول نیست و نیازمند اصالحات م (:25-1)پرسنتایل یا امتیاز بین

 جدی هستند. 
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ارتقای فرایندها در  شود و پیشنهادات الزم برایها به صورت مکتوب اعالم میشرایط نامطلوب آن  4Q  مراکز به

بهبود  "ی مراکز تحقیقاتیکمیته ارزیاب"گیرد. در صورتی که این مراکز نتوانند بنا به تشخیص آنها قرار میاختیار 

ورت موافقت این شود و در صقابل توجه در شرایط خود ایجاد کنند موضوع در شورای پژوهشی دانشگاه مطرح می

 گردد. متبوع اعالم می شورا و تائید در شورای دانشگاه پیشنهاد لغو مجوز مرکز به وزارت
 

 نحوه حمایت معاونت تحقیقاِت و فناوری از مراکز تحقیقاتی

لب پژوهانه است، با توجه به اینکه سیاست دانشگاه بر اختصاص اعتبارات پژوهشی به اعضای هیات علمی در قا

ریزی مرکز برنامه رود مراکز تحقیقاتی برای هدایت پژوهانه اعضای مرکز به سمت اهداف و ماموریتانتظار می

های زیر حمایت تی در قالبنمایند. عالوه بر این اعتبار و سایر منابع )همچون فضاهای فیزیکی فعلی(، مراکز تحقیقا

 شوند:  می

 بودجه جاری 

 150عادل م  3Qمیلیون ریال و مراکز  200معادل  2Qو میلیون ریال  250معادل  1Qمراکز تحقیقات

. این کنندمی های جاری دریافتبرای تامین هزینهمیلیون ریال  100معادل  4Qمیلیون ریال و مراکز 

 انشگاه قابل افزایش است. با تصویب شورای پژوهشی دهر سال بودجه 

 جذُّب نیروی انَّسانی 

توانند برای تامین پژوهشگران مورد نیاز خود از مشمولین تعهدات قانونی فارغ التحصیل مراکز تحقیقاتی می

( استفاده نمایند. مراکز باید رشته تحصیلی مورد نیاز خود را به معاونت PhDدکترای تخصصی )های دوره

تحقیقات و فناوری اعالم نمایند تا در صورت تائید برای اعالم در فراخوان به مدیریت امور هیات علمی 

ه به صورت هیات دانشگاه اعالم گردد. شرکت کنندگان در فراخوان بر اساس سوابق علمی و امتیاز مصاحب

توانند شوند. 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 1از فرصت برنامه دستیار پژوهشی

و تصویب  "برنامه توسعه مرکز"وط به ارائه نمایند. الزم به ذکر است که جذب نیروی انسانی در هر رده من

بایست در راستای های مورد درخواست میآن در معاونت تحقیقات و فناوری است. همچنین تخصص نیرو

توانند متقاضی صرفا در شرایطی می 4Qماموریت و مسیر ترسیم شده برای مرکز باشد. مراکز با رده کیفی 

های اساسی خود، یک حرکت رو به رشد را آغاز کرده رخی نقصانجذب نیروی انسانی باشند که با رفع ب

 باشند. 

 

                                                           
 قابل دستیابی است.  rap.hbi.irاطالعات بیشتر در مورد برنامه دستیار پژوهشی در آدرس   1
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 تفویض اختیار تصویب طرح 

تحقیقاتی  هایبه ترتیب برای بررسی و تصویب علمی طرح  4Qو  3Qو  2Qو   1Qبه مراکز تحقیقاتی 

های خود را طرحد بایکه گردد میلیون ریال تفویض اختیار اعطا می  60و  80و  100و  120با سقف بودجه

مراکز گروه همه ر دبرای برای بررسی به معاونت تحقیقات و فناوری ارسال نمایند. تصویب طرح تحقیقاتی 

 منوط به رعایت شرایط زیر است: 

o ی شورای تشکیل شورای پژوهشی مرکز متشکل از افراد توانمند در حوزه تخصصی مرکز. اعضا

اشند. هیات علمی با مدرک دکترای تخصصی ب مرکز باید عضو هیات علمی یا پژوهشگر غیر

عاون ها توسط مشوند و ابالغ آناعضای شورای پژوهشی توسط روسای مراکز پیشنهاد می

 گردد. تحقیقات و فناوری دانشگاه صادر می

o زیابی مکتوب هر طرح باید توسط دو صاحبنظر در حیطه موضوعی مطالعه داوری گردد و نتیجه ار

یار قابل دستیابی ( در سامانه پژوهشREVهای تحقیقاتی )فرم لب فرم داوری طرحاین دو داور در قا

 باشد. 

o ابزار سنجش  های تحقیقاتی و نظرات داوران در شورای پژوهشی مرکز بر اساسبررسی دقیق طرح

ر الزامی (. بارگذاری فرم مذکور در سامانه پژوهشیاPRCطرح در شوراهای بررسی طرح )فرم 

 ردد.گدر سوابق طرح در مرکز نگهداری شود و در صورت درخواست ارائه  نیست اما باید

تحقیقاتی  های مراکزبه طور تصادفی در شورای بررسی طرح 4Qو  3Qطرح های تحقیقاتی مصوب مراکز 

میته اخالق در های تحقیقاتی منوط به تصویب در کبدیهی است که تصویب نهایی طرحشود. ارزیابی می

ط معاونت باشد. فرایند تصویب طرح در مراکز تحقیقاتی توسپزشکی دانشگاه می های زیستپژوهش

یابی غیر دقیق گیرد و در صورت عدم رعایت ضوابط فوق یا ارزتحقیقات و فناوری مورد پایش قرار می

 شود. ها، تفویض اختیار به مرکز مربوطه لغو میطرح

 های ویژه خرید تجهیزاِت و حمایت از برنامه 

و تصویب در  "کزبرنامه توسعه مر"منوط به ارائه  1Qمراکز گروه  1401در صورت تامین اعتبار در سال 

های خود رخواستدشود توانند در فراخوانی که به صورت ساالنه اعالم میمعاونت تحقیقات و فناوری می

ه صورت مازاد بکالن  های پژوهشیبرای حمایت از توسعه زیرساخت، خرید تجهیزات و تامین اعتبار طرح

یند. این درخواستها ( ارائه نماRID) "های تحقیقاتیفرم درخواست توسعه زیرساخت"بر پژوهانه را در قالب 

هت دریافت جشوند بررسی و توسط کارگروهی که اعضای آن توسط معاون تحقیقات و فناوری تعیین می

 گردند. حمایت اولویت بندی می

ای به مراکز تحقیقاتی برای اجرای طرح های تحقیقاتی  تبار پژوهشی، پژوهانههمچنین در صورت تامین اع

 گیرد.تعلق می
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 د:باشدر مجموع بسته حمایتی معاونت تحقیقات و فناوری از مراکز تحقیقاتی به شرح جدول زیر می

 بودجه ساالنه برای سطح مرکز
 های جاریهزینه

امکان تصویب طرح  جذب نیروی انسانی
 تحقیقاتی

حمایت از زیرساخت و 
در  های ویژهبرنامه

 صورت تامین اعتبار

1Q 250 میلیون ریال     م ریال( 120 )تا   

2Q 200 میلیون ریال     میلیون ریال( 100)تا - 

3Q 150 میلیون ریال    80 - 

4Q 100  م ریال(  60) تا  در شرایط خاص میلیون ریال - 
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 های پژوهشینامه هَّستهآیین -13پیوست 

 

ست یس  یاجرا جهت در نامه نییآ نیا شگاه  یها ا سته  تیتقو و جادیا منظور به دان ش  یها ه  پژوهش انجام و یپژوه

ستای  در یگروه یها ضوعات  را ش  یها گروه در سالمت  دار اولویت مو ستعد  یآموز ساس )  طیشرا  واجد و م  هینظر برا

 شود. یبه اجرا گذاشته م  و میتنظ( یپژوهش یشورا

 اطالق «گروه» ،یآموزش  گروه به و ،«معاونت» دانشگاه،  یفناور و یپژوهش  معاونت به اختصار،  یبرا نامه، نییآ نیدر ا

 .شود یم

 . هدف و تعریف هَّسته پژوهشی  1ماده 

 هدف : 

 الف( انجام دادن پژوهش های برنامه محور

 اولویت دار سالمت کمک کندب( انجام پژوهش هایی که به حل مسایل 

 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 : 

پژوهشی   هسته پژوهشی به مجموعه ای متشکل از اعضای هیئت علمی و عالقمند که دارای سابقه و تجربه خوب

های ند و بر محور یک برنامه پژوهشی مصوب )نقشه تحقیقاتی( فعالیتهست )براساس نظریه شورای پژوهشی دانشگاه(

 هسته پژوهشی کوچکترین واحد تشکیالتی تحقیقاتی در دانشگاه است.  می شود. علمی دارند اطالق 

ای هیئت علمی دانشگاههای دیگر نیز بهره مند هسته ها در فعالیت های بین رشته ای می توانند از اعض : 1تبصره

 شوند. 

 . شرایط تشکیل و پشتیبانی از هَّسته پژوهشی 2ماده 

نفر از ازعضای هیات علمی جهت انجام تحقیقات حول یک حیطه و یا  دوالف: هسته پژوهشی بنا بر تقاضای حداقل 

شگاه رسمیت می یابد. اعضای غیر هیات موضوع خاص تحقیقاتی تجمیع شده اند پس از تصویب شورای پژوهشی دان

 علمی دانشگاه  نیز می توانند در هسته پژوهش باشند ولی نمی توانند پیشنهاد تشکیل هسته بدهند.
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سال  5ت بر فعالیت هسته پژوهشی همراه با تقاضای خود بایستی نقشه تحقیقاتی هسته را که حداقل دالل  :1تبصره 

صلی و زیر موضوعاتی را اپژوهشی ارائه دهند . در این نقشه تحقیقاتی بایستی مساله مشترک این افراد باشد به شورای 

 سال آینده قابل بررسی باشد ذکر نماید .   5که هسته پیش بینی می کند طی 

ه مربوطه باشد به که دارای سوابق تحقیقاتی در حیطهشی یک نفر به عنوان مسئول هسته در هر هسته پژو :2تبصره 

 مراکز تحقیقاتی نمی توانند مسئول هسته باشند.  یپژوهشی معرفی گردد. روساشورای 

 ته را بر عهده خواهد داشت. تحقیقاتی هس -مالی –مسئول هسته مسئولیت هرگونه هماهنگی اداری :3تبصره 

 هر عضو هیات علمی صرفاً میتواند در یک هسته تحقیقاتی عضویت داشته باشد. : 4تبصره 

ضویت دانشجو در عبه عنوان عضو داشته باشد  چنانچه به واسطه  یانیهر هسته پژوهشی میتواند دانشجو :5تبصره 

بود تا در امور تحقیقاتی  هسته پژوهشی مشمول دریافت کمک هزینه بنیاد نخبگان شد این اعتبارات در اختیار هسته خواهد

ه صرفاً تصویب کات یک طرح تحقیقاتی ارائه دهد صرف شود و مسئول هسته موظف است برای هزینه شدن این اعتبار

 آن در هسته به منزله تصویب طرح در شورای پژوهشی دانشگاه خواهد بود .

ژوهشی و فناوری پب : در صورت تصویب هسته پژوهشی و طبق نظر شورای پژوهشی دانشگاه اعتباری از حوزه معاونت 

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

عضای هسته میتواند ایک از شوراهای ذیصالح پژوهشی دانشگاه  به تصویب برساند. برای جذب این اعتبارات هریک از 

 مجری طرح باشد اما طرح باید نخست در هسته پژوهشی تصویب شده باشد. 

منظور هزینه های جاری  اعتباری را به 2وه بر تخصیص مندرج در بند ب ماده ج : معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه عال

 میلیون ریال در سال به مسئول هسته اختصاص خواهد داد.  150به میزان حداکثر 

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

 یابی هَّسته های پژوهشی : ارز3ماده 

ارائه دهد تا شورا  الف : مسئول هسته پژوهشی موظف است گزارش فعالیت سالیانه خود را به شورای پژوهشی دانشگاه

 نسبت به ادامه فعالیت هسته بررسی و تصمیم گیری نماید . 

طرح به هسته  ثل تصویبب : شورای پژوهشی دانشگاه براساس ارزیابی سال اول هسته میتواند در خصوص مواردی م

 هد . تفویض اختیار نماید و یا بودجه ای را که براساس بند ج در اختیار هسته می گذارد افزایش د

نگی مراکز تحقیقاتی ج : به پیشنهاد هریک از اعضای شورای پژوهشی یا مدیر توسعه پژوهش ارزیابی تحقیقات و هماه

 ر گیرد. انحالل هسته پژوهش میتواند در دستور کار قرا
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 حدود فعالیت: 4ماده 

یات علمی عضو هسته هالف : هسته پژوهشی نمی تواند پایان نامه تصویب کند اما راهنمایی پایان نامه توسط اعضای 

 براساس مقررات جاری پایان نامه بالمانع است. 

هشی و یا شورای ی پژوب: موضوعاتی که هسته در نقشه تحقیقاتی خود ارائه داده اند میتواند پس از تصویب شورا

ایان نامه براساس مقررات پتحصیالت تکمیلی دانشکده ها  به عنوان پایان نامه ارائه دهند اما اختصاص اعتبارات به آن 

 مربوطه خواهد بود . 

و اصالحات آن به  سیدربه تصویب  6/4/1395مورخ دانشگاه  یپژوهش یتبصره در شورا 6این آئین نامه در چهار ماده و 

 رسید.  20/12/98تائید شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 کاشتن برای آینده
 


