
 ناوری.آباد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مجتمع پردیس کمالوند، معاونت تحقیقات و فلرستان، خرمنشانی: 

 Research@lums.ac.irایمیل: 

 

 

 

 جمهوری اسالمی اریان
 زپشکی آموزشوزارت بهداشت، ردمان و 

گاه علوم زپشکی و خدمات بهداشتی  ردمانی لرستان دانش
 فناوریمعاونت تحقیقات و 

 



 ناوری.آباد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مجتمع پردیس کمالوند، معاونت تحقیقات و فلرستان، خرمنشانی: 

 Research@lums.ac.irایمیل: 

 

 ژپوهشی انمهآیین
Research Regulations 

 

 

 



 فهرست مطالب

 

 1 ....................................................................................................................... مقدمه

 2 ................................................................................... شوراي پژوهشي دانشگاه -1بخش 

 7 ................................................................................ هاشوراي پژوهشي دانشكده -2بخش 

 11 .............................................................................. پژوهش در آموزش يشورا -3بخش 

 16 ...........................................................یيدانشجو قاتیه تحقتیشوراي پژوهشي کم -4بخش 

 HSR ............ 24 (HEALTH SYSTEM RESEARCH)در نظام سالمت  قاتیتحق يپژوهش يشورا -5بخش 

 27 ........................................ (CRDU) ينیبال قاتیتوسعه تحق يواحدها يشوراي پژوهش -6بخش 

 30 ........................................................................نامه تشكیل مراکز تحقیقاتينییآ -7بخش 

 33 ........................................................................ قاتیمراکز تحق يپژوهش يشورا -8بخش 

 37 ............................................................................ يپژوهش يهاطرح يته مالیکم -9بخش 

 40 ...................................... طرح دهندگان يبرا ازیموردن طیها و شراطرح یيموارد اجرا -10بخش 

 43 ..................... د منطبق بر سامانه باشد*(یند بایه فرای)کلند تصویب طرح تحقیقاتي یفرا -11بخش 

 44 .............................................. يپژوهش يهاطرح ياجرا يهانهیمسائل مربوط به هز -12بخش 

 48 .............................................................. يقاتیتحق يهانحوه پرداخت اقساط طرح -13بخش 

 50 ............................................................................ مراحل اجراي طرح تحقیقاتي -14بخش 

 53 ........................................... يقاتیتحق يهااز محل طرحمقررات مربوط به چاپ مقاله  -15بخش 

 57 .................................................. يقاتیطرح تحق یيارائه گزارش نهانحوه نگارش و  -16بخش 

 58 ........................................ یيدانشجو يهانامهانیپا-، اجرا و اتمام طرحبیروند تصو -17بخش 

 65 ........................................................................................... دوره پسا دکترا -18بخش 

 يهاکنگره کننده درو پژوهشهههگران شهههرکت يعلمأتیه يبه اعضههها التیپرداخت تسهههه يچگونگ -19بخش 

 67 .............................................................................................. خارج از کشور يالمللنیب

 71 ......................................... دانشگاه: يعلمئتیه يگرنت ساالنه به اعضا ينحوه اعطا -20بخش 

 يهاکننده در کنگرهو پژوهشههگران شههرکت يعلمأتیه يبه اعضهها التیپرداخت تسههه نامهنییآ -21بخش 

 73 ............................................................................................................. داخل کشور

ستیس -22بخش  شو يتیحما يهاا شگاه در برگزار يقیو ت سمکنگره يدان و  يداخل يهانارها و کارگاهیها، 



 فهرست مطالب

 

 75 .................................................................................................................... يخارج

 76 .............................................................................. امور مربوط به مراکز رشد -23بخش 

 78 ................................................................. سالمت دانشگاه: يگروه توسعه فناور -24بخش 

 84 .......................................................................... دفتر ارتباط با صنعت و جامعه -25بخش 

 91 .................................................. المللنیب روابط توسعه پژوهشي و فناورانه اعتبار -26بخش 

 93 ................................................................................... يابیو بازار يزسايتجار -27بخش 

 94 ...................................................................... يقیه تشویپا يدستورالعمل اعطا -28بخش 

 96 ........................................................................................... گرنت چاپ مقاله -29بخش 

 102 ....................................................... يقاتیتحق يهاتیامور حقوقي مربوط به فعال -30بخش 



 لرستانانشگاه علوم پزشکی دو مقررات تحقيقات و فناوری  آيين نامه

1 

 

 مقدمه

ــــتجوی آگاهانه و منظوربهپژوهش عبارت است از طرح پرسش   علمی و مندروش کسب آگاهی از طریق جس

 یزپژوهشــی و ن ســالا تهدف کشــی یا روشــن شــدن  انجام آزمایش با در آن تحقیق وکوشــش، که با همراه 

جامعه  پیشرفت هر اساس که پایه و آنجا از. تعریی سازمان جهانی بهداشت() .پذیردمیاطالعات جدید انجام 

، دانشرزهای گسترش مو  شودمینهاده  صنعتی آن جامعه بنا توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محور بر

ژوهش پاســت، اهمیت توجه به مقوله  مبنای پژوهش اســتوار بر طبیعی هایپدیدهشــناخت  کشــی اقایق و

 محلی از تردید نخواهد داشت.

صولی و انهال پژوهش در کشورهای در اال توسعه مانند ایران، هنگامی به بار خواهد نشست که در سیری 

ستای  و شده ریزیبرنامه ستای  هایاولویتدر را شد. در را ست ه نیل بتحقیقاتی آن جامعه با چنین اهدافی ا

وزارت بهداشت  هایسیاستگذاری و روز یطشرا با توجه به .یابدمیکه داشتن ضوابط و مقررات خاص ضرورت 

شگاه که بیش از قبل نامهآئین در اوزه تحقیقات و فناوری، صویب آن در  زا سال 5ی تحقیقات و فناوری دان ت

ونت تحقیقات و گذشته است، با همکاری بیش از چهل نفر از اساتید دانشگاه و مدیران و کارکنان معا دانشگاه

ــت. ی قرار گرفتهبازنگرمورد  فناوری دانشـــگاه ــاس  بر اـس  درپژوهشـــی  هایفعالیتی یاجرا نامهآییناین اـس

شکی  شگاه علوم پز ستاندان ستفاده از قوانین و با لر شنامه ا  نظرانصاابآوری نظرات ، جمعموجود هایبخ

 ه است.تدوین شد کشور تهیه و هایدانشگاهدیگر  هایتوصیه همچنین تجارب و و پژوهشی دانشگاه
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ست ،هااولویت، هاتدوین برنامه منظور تهیه وبه صویب سیا های پژوهشی و فراهم آوردن امکانات  زم جهت ت

، هاانشــکدهد ،دانشــگاه فناوریمعاونت تحقیقات و  پژوهشــی دری هاشــورا، تحقیقاتی هایطرحاجرای روند  و

درمانی و  وزشیآم، مراکز آموزش، شورای پژوهش در HSRپایه و بالینی،  آموزشی هایگروه مراکز تحقیقاتی،

 شود.کمیته تحقیقات دانشجویی ایجاد می

 

 شوراي پژوهشي دانشگاه -1 بخش

ی یو امور زیربنا هامشیخطکلیه  تدوین و تبیینمرجع  ترینعالیشورای پژوهشی دانشگاه  :فیتعر -1 ماده

شی و  ستپژوه شگاهتحقیقاتی  هایگذاریسیا صویب و دان اجرای روند  و فراهم آوردن امکانات  زم جهت ت

مرتبط با  ردر زمینه کلیه امو گیریتصمیمشورای پژوهشی دانشگاه با ترین مرجع  است. تحقیقاتی هایطرح

 هاینامهآیینپژوهش، تدوین و تصویب و اصالح  گذاریسیاستتحقیقاتی،  هایطرحتصویب  ازجملهپژوهش 

ضای  شگران و اع شویقی به پژوه شی، پرداخت ت شگران و علمیهیأتپژوه شرکت پژوه صدور مجوز جهت   ،

داخل و خارج کشور، امایت از اختراعات و ابداعات، موافقت با چاپ نشریه،  هایکنگرهدر  علمیهیأتاعضای 

ــی و  هاینامهپایانو  هاپروژهمایت از ا ــوراهای  تواندمیبوده و  ...پژوهشـ ــی از اختیارات خود را به ـش بخشـ

از مالی آن برای هر یک از شوراها  نحوه تفویض اختیار و سقی تفویض نماید. یا معاون پژوهشی و ... پژوهشی

 .گرددطریق معاون تحقیقات و فناوری به شورای مربوطه اعالم می

ضاي -2 ماده شگاه اع شي دان اســاســنامه مدیریت  به اســتنادرای پژوهشــی دانشــگاه شــو: شوراي پژوه

 :باشدمی اعضای زیر مصوب ستاد انقالب فرهنگی( مرکب از) هادانشگاه
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 رئیس شورا عنوانبه دانشگاه فناوریتحقیقات و معاون  -1 بند

 دبیر شورا عنوانبه دانشگاه توسعه و ارزیابی تحقیقاتمدیر  -2 بند

براســب مورد )در صــورت داشــتن طرح با تر از ســقی   ی دانشــگاههادانشــکدهمعاونین پژوهشــی  -3 بند

 تفویض اختیارشده یا در جلسات سیاستگذاری با تشخیص معاون تحقیقات و فناوری(

شکده معاونین/ مدیران: 1تبصره  دارا بودنر صورت د فاقد شورای پژوهشی مستقل های اقماریپژوهشی دان

 به صورت مجازی یا اضوری در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه شرکت نمایند. بایدطرح پژوهشی 

 دانشگاه (یها)پژوهشکده قطعی ودارای موافقت مراکز تحقیقاتی  سایرؤ -4 بند

براسب مورد )در صورت داشتن طرح با تر دانشگاه  ارای موافقت اصولید یقاتیمراکز تحقسای ؤر -5 بند

 سیاستگذاری با تشخیص معاون تحقیقات و فناوری(از سقی تفویض اختیارشده یا در جلسات 

 هایفعالیتدارای  ،یاســتاد یا یاریدانشــبا مرتبه  ترجیحاً علمیهیئتاعضــای  ازنفر  پنج تا هشــت -6 بند

ای که در ترکیب نهایی شــورا اداقل یک متخصــص آمار گونهبه )ترکیب علوم پایه و بالینی پژوهشــی ارزنده

 (عنوان عضو اقیقی یا اقوقی باشدزیستی یا اپیدمیولوژی به

 دانشگاه سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی -7 بند

 دانشگاه پزشکی آموزشرئیس مرکز مطالعات و توسعه معاون آموزشی و/یا  -8 بند

 دانشگاه رئیس گروه اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی -9 بند

 رئیس دبیرخانه شورای سالمت و امنیت غذایی استان -10 بند

 دانشگاه رئیس گروه توسعۀ فناوری سالمت -11 بند

 دانشگاه های تحقیقاتیریزی و ارزیابی مراکز و فعالیترئیس گروه برنامه -12 بند

 رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه -13بند 
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 یبه شــورا یرا با اق رأ یگریافراد د تواندیبر اســب مورد مدانشــگاه  فناوریمعاون تحقیقات و  -2تبصــره

 .دیموارد استفاده نما یها در بررسدعوت کند تا از نظرات آن یپژوهش

صره سانکاراضور  -3تب سایر مدیران شنا شگاه معاونت تحقیقات و فناوری یا  سات  رأیبدون اق  دان در جل

 .شورای پژوهشی دانشگاه بالمانع است

 :پژوهشی دانشگاهشورای و اختیارات ضوابط  -3 ماده

سات عادی -1 بند شگاه هردو هفته شورای پژ جل شی دان شکیل  باریکوه سات فوق؛ گرددمیت در العاده جل

 تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار خواهد شد. نیاز با تشخیص معاونصورت 

ست  -2 بند شگاهریا شي دان سات عادی و  شوراي پژوه تحقیقات و شورا با معاون  العادهفوقدر کلیه جل

 .تفویض نماید ریاست شورا را فناوریی که معاون تحقیقات و در مواردمگر  دانشگاه است فناوری

 ءیک اعضا عالوهبهنصی رئیس شورا یا جانشین ایشان و  جلسات شورای پژوهشی دانشگاه با اضور -3 بند

 .گردندمیاخذ آرای اعضای ااضر نسبی تصمیمات با اکثریت  و یابدمیرسمیت 

 .عهده داردرا به  شوراي پژوهشي دانشگاهجلسات  یدبیر حقیقاتمدیر توسعه و ارزیابی ت -4 بند

ش -5 بند شی دان شورای پژوه ضای  سط معاون تحقیقات و ابالغ اع شورا عنوانبه فناوریگاه تو به  و رئیس 

سال  شخاص اقیقی مدت دو  ست  .گرددمیصادر برای ا ضای اقوقی ابالغ تا زمان باقی ماندن در پ برای اع

 مربوطه اعتبار دارد.

ــای اقیقی که -6 بند ــال، اعض ــه متناوب غیبت  درطی یکس ــه متوالی یا پنج جلس ــه جلس در  غیرموجهس

 .گرددمی، به منزله انصراف از عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه تلقی جلسات داشته باشند

 دانشگاه بالمانع است. فناوریعضویت مجدد اعضای قبلی در صورت صالادید معاون تحقیقات و  -7 بند

صویب طرح -8 بند سته بجز ت شوراهای پژوهشی واب شورای باید های پژوهشی تمامی مصوبات  در جلسات 
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  .گیرندمورد بررسی و تصویب نهایی قرار  دانشگاهپژوهشی 

 

 

 :وظایی شورای پژوهشی دانشگاه -4 ماده

 پژوهشی دانشگاه مشیخطتعیین اهداف و  -1 بند

مشارکت با بخش  ،تحقیق در دانشگاهرفع موانع  بهبود شرایط و ازجملهاصالح فرایندهای پژوهشی  -2 بند

خارج  تعیین نحوه همکاری با مراکز تحقیقاتی داخل و پژوهشـــی و هایطرحخصـــوصـــی در اجرای دولتی و 

 ی وکشوراستانی، مختلی برای برآوردن نیازهای  هایسازمانبررسی نحوه ارائه خدمات پژوهشی به  ،دانشگاه

 المللیو بین صنعتی ،علمیمراکز دیگر با چگونگی همکاری دانشگاه  و نیز ایمنطقه

 پژوهشگرتربیت  در راستای هابرنامهتصویب تدوین و ، تهیه -3 بند

و پژوهشــی دانشــگاه و کیفیت آموزشــی  ءاده از نتایج تحقیقات برای ارتقاپیشــنهاد چگونگی اســتف -4 بند

 صنعت

  های مرتبطنامهدانشگاه و سایر آیین پژوهشی نامهآیینتدوین  تهیه و -5 بند

 توسط اعضاء شورای پژوهشی دانشگاهمطرح شده  مسائل و پیشنهادهایدرباره  اظهارنظربررسی و  -6 بند

سی، -7 بند سانی درخصوصاطالعاظهارنظر و  برر ستورالعملا، هنامهآیین ر سالیو نامهها د سوی  های ار از 

 وزارت

 مقا تنوشتن  و کتب و ترجمه تألییبه  علمیهیأتترغیب و تشویق اعضای ارائه راهکارها جهت  -8 بند

نشــر آرار علمی  چاپ وروند تســریع در  منظوربهامکانات و تســهیالت  زم  بســترســازی برای ارائه -9 بند

 محققین و مخترعین
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 چاپ کتب و مقا ت علمی تشویق شیوهاجرایی  نامهآیینتدوین  -10 بند

 جشنواره پژوهشی دانشگاهنامه تدوین آیین -11 بند

تحقیقات برای دانش ااصــل از  ســازیتجاریترجمان، تبادل و کلی  مشــیخطو تدوین پیشــنهاد  -12 بند

 ای و ملّی بومی، منطقهعلمی و فنی  هایجنبهپیشبرد 

صمیم -13 بند سی و ت ستبرر صوص درخوا صت گیری در خ ضای  هایفر شگاه  علمیهیأتمطالعاتی اع دان

 مطابق با دستورالعمل وزارت متبوع

ست -14 بند سی درخوا شگران هایبرر شرکت در پژوه صورت  داخل هایکنگره برای  شور در  و خارج از ک

 هاآنپذیرش مقا ت 

و مراکز علمی تحقیقات کشــوری و  هادانشــگاهمشــترب با  هاینامهتفاهمو تدوین  گذاریســیاســت -15 بند

 المللیبین

 تفویض بخشی از اختیارات خود به شوراهای پژوهشی تابعه -16 بند

 :وظایی دبیر شورای پژوهشی دانشگاه -5 ماده

 و اعضای شورا دانشگاه فناوریتحقیقات و  معاون تنظیم برنامه کاری شورا با نظر -1 بند

 های آنو تدوین صورتجلسهبرگزاری جلسات شورا  وهماهنگی  -2 بند

 سوی شورا و اجرای مصوبات آن محوله از پیگیری امور -3 بند

 روز پیش از تشکیل جلسه 2اداقل  تنظیم دستور کار و ارائه آن به اعضا -4 بند
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 هاشوراي پژوهشي دانشكده -2 بخش

 پیگیری منظوربهدانشــگاه شــورای پژوهشــی  زیر نظرکه  ،دانشــکده مرجعی اســتشــورای پژوهشــی : تعریف

 .گرددمیتشکیل پژوهشی دانشگاه  یشوراتوسط  شدهتفویض وظایی

 :شورای پژوهشی دانشکده اعضای -6 ماده

 .باشدمیریاست شورای پژوهشی دانشکده  دارعهدهرئیس دانشکده  -1 بند

صورت اضور معاون تحقیقات و فناوری د -1تبصره شکده، ریاست ر  شورای پژوهشی دان سه  شگاه در جل دان

 باشد.شورای پژوهشی بر عهده ایشان می

 و جانشین رئیس دبیر شورا عنوانبه پژوهشی دانشکده معاون -2 بند

فناوری دانشگاه  معاون تحقیقات و موافقت عاون پژوهشی دانشکده با پیشنهاد رئیس دانشکده وم -1تبصره 

  گردد.می صادر رئیس دانشکده تایید معاونت تحقیقات و فناوری توسط پس از ؛ ابالغ ایشانگرددمی تعیین

تائید ریاست  پژوهشی دانشکده و به پیشنهاد معاون هر گروه آموزشی علمیهیأتاعضای  ازنفر یک  -3 بند

 دانشکده

براســاس پایگاه  1Qمقاله  دوچاپ اداقل با ســابقه  دو تا چهار نفر از اعضــای هیات علمی دانشــکده -4 بند

Scopus  در ) تائید ریاست دانشکده به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشکده وبه عنوان نویسنده اول یا مسئول

 جرای این بند الزامی نیست(هایی که اعضای هیات علمی واجد شرایط وجود ندارد، ادانشکده

 دانشگاه فناوریتحقیقات و  تمعاوننماینده یا  دانشگاه مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات -5 بند

دانشــکده، هماهنگی مدیرگروه  پژوهشــی به پیشــنهاد معاونیا اپیدمیولوژی  زیســتی متخصــص آمار -6 بند

  مربوطهرئیس دانشکده  تأیید آمار زیستی و اپیدمیولوژی و

ورا بر اسـب مورد م ریدب -1 تبصره ورا یرا با اق رأ یگریافراد د تواندیـش دعوت  یپژوهشـ یبه ـش
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 .دیموارد استفاده نما یها در بررسکند تا از نظرات آن

جلســات شــورای پژوهشــی  در توانندیم رأیکارشــناســان پژوهشــی دانشــکده بدون اق  -2 تبصره

 .ندینمادانشکده شرکت 

 :شورای پژوهشی دانشکدهو اختیارات ضوابط  -7 ماده

به صــالادید  در صــورت لزوم و و شــودمیتشــکیل  باریک ماهیشــورای پژوهشــی دانشــکده اداقل  -1 بند

 .شدبرگزار خواهد  العادهفوقجلسات  رئیس شورا یا دبیر شورا،

و  گرددمیصادر به مدت دو سال  شورارئیس  توسطشورای پژوهشی دانشکده اقیقی ابالغ اعضای  -2 بند

 باشند.ا زمان تصدی پست، عضو شورای پژوهشی دانشکده میتاعضای اقوقی 

دانشگاه  فناوریتحقیقات و  ترئیس شورا، نماینده معاون جلسات شورای پژوهشی دانشکده با اضور -3 بند

 .یابدمیرسمیت  ءیک اعضا عالوهبهنصی و 

 ورا را به فرد دیگری تفویض نماید.یاست شر تواندمیدانشکده  سیرئ -4 بند

تایید اعضا را که به  دانشكدهموظی است صورتجلسات پژوهشی  دانشكدهپژوهشی  دبیر شورای -5 بند

 بارگذاری نماید. در سامانه پژوهشیاراداکثر دو روز پس از تشکیل جلسه  ،رسیده است

محتوایی، )از نظر  داوری تخصــصــیاز  پستحقیقاتی را  هایطرحباید شــورای پژوهشــی دانشــکده  -6 بند

س( ضرورت، تکراری نبودن و ارزش علمی صورت  یمورد برر صو تأییدو در  شورا به ت ساند  یبدر  و پس از بر

 کمیته مالی دانشکده مطرح نماید. تصویب در

مورد بررسی  اداکثر ظرف مدت سی روز راارسالی  هایطرحوظی است پژوهشی دانشکده مشورای  -7 بند

 قرار دهد. نظر اظهار و

گزارشی از عملکرد فصلی(  صورتبه) باریکهر سه ماه دانشکده موظی است پژوهشی  رئیس شورای -8 بند
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 دانشگاه ارسال نماید. فناوریمعاونت تحقیقات و برای  پژوهشی آن دانشکده را

 :انشکدهوظایی شورای پژوهشی د -8 ماده

پژوهشی  از سوی شورای شدهدر سقی ریالی تفویضپژوهشی پیشنهادی  هایطرحتصویب  بررسی و -1 بند

 به شورای پژوهشی دانشگاه جهت تصویب نهاییصورتجلسه  ارسال و  دانشگاه

 پژوهشی دانشگاه مشیخطتوجه به  با پژوهشی دانشکده، هایسیاستتدوین  -2 بند

 ، کارکنان و دانشــجویانعلمی هیأتمطالعه و پیشــنهاد راهکارهای ایجاد انگیزه و عالقه در اعضــای  -3 بند

 هرچه بیشتر پژوهش و مطرح نمودن راهکارها در شورای پژوهشی دانشگاهدانشکده جهت فعال نمودن 

ــی نظرات  -4 بند ــی دانشـــکده در مورد  هایگروهبررـس تحقیقاتی و ارائه آن به معاونت  هایاولویتآموزـش

 دانشگاه فناوریتحقیقات و 

جام  -5 بند ــویق ان نات  زم  هایپژوهشتشــ کا ماهنگی  برایبین گروهی و فراهم نمودن ام نهاینه  گو

 هاپژوهش

 هایطرحمجریان  برای زم  یشـــگاهیآزما ریغ و یشـــگاهیآزمافراهم نمودن امکانات و تســـهیالت  -6 بند

 اجرای طرح راستایتحقیقاتی در 

ذیربط جهت کاربرد آن در  مالســســاتبه  یافتهپایان هایپژوهشتشــویق مجریان طرح به ارائه نتایج  -7 بند

ــه ــازیتجاری)عملی  مختلی علمی و هایعرصــ زیر نظر معاونت تحقیقات و  (هایافتهو کاربردی کردن  ســ

 دانشگاه فناوری

 دانشگاه فناوریتحقیقات و به معاونت  ارائه پژوهشی دانشکده و هایفعالیتتنظیم گزارش سالیانه  -8 بند

 دانشگاه هایاولویتموضوعات تحقیقاتی با توجه به اولیه تصویب  و و تدوین مشیخطارائه   -9 بند

ــمینارهای داخلی و ،ترجمه کتاب و تألیی جهت تدوین،عملیاتی  ریزیبرنامه -10 بند  ارائه مقا ت در ســ
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در راســتای  دانشــگاه فناوریتحقیقات و هماهنگی اوزه معاونت  باو چاپ مقا ت در مجالت معتبر خارجی 

 تولید و انتشار علم

ــی  -11 بند ــمینارها،  اظهارنظرو بررســ ــنهادی از  هایکارگاهو  هاکنگرهدر مورد ســ مختلی  هایگروهپیشــ

 دانشکده
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 هاي اقماريشوراي پژوهشي دانشكده -3 بخش

 شند:پژوهشی مستقل داشته باتوانند شورای دانشکده های اقماری واجد شرایط ذیل می

 ده نفر یا بیشتر عضو هیئت علمی .1

شده نمایهقاله اداقل سه ماداقل سه نفر عضو هیئت علمی با مرتبه علمی استادیار یا با تر که دارای  .2

 با تر باشند.های نمایه ای Scopusدر پایگاه 

یقاتی دانشگاه یا شوراهای پژوهشی ورای پژوهشی مستقل در مراکز تحقهای دانشکده های فاقد شتصویب طرح

 های مشابه قابل انجام است. دانشکده

 شرایط شوراي پژوهشي مستقل:  هاي اقماري حائزترکیب شوراي پژوهشي دانشكده

نفر از  که اداقل شش شتریب ای یعلم تیئعضو ه 20 یدارا یاقمار یهادانشکدهترکیب مربوطه در  (1

ها )ذکر شده در بخش دو دانشکده ریبا تر باشند مشابه سا ای یاریاستاد یمرتبه علم یها داراآن

 .باشدی( منامهنییآ

 های اقماری فاقد شرایط ذکر شده در بند فوق به شرح زیر می باشد:ترکیب شورای پژوهشی دانشکده (2

 .باشدیدانشکده م یپژوهش یشورا استیدار ردانشکده عهده سیرئ -1بند 

 استیدانشکده، ر یپژوهش یدانشگاه در جلسه شورا یو فناور قاتیتحق در صورت اضور معاون -1تبصره

 .باشدیم شانیبر عهده ا یپژوهش یشورا

 سیرئ نیشورا و جانش ریعنوان دبهشی دانشکده بهمعاون پژو -2 بند
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دانشگاه  یو فناور قاتیموافقت معاون تحق دانشکده و سیرئ شنهادیدانشکده با پ یمعاون پژوهش -1 تبصره

 .گرددیر مدانشکده صاد سیتوسط رئ یو فناور قاتیمعاونت تحق دییپس از تا شانیابالغ ا گردد؛یم نییتع

تر داکثر پنج نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده مربوطه با مرتبه علمی استادیار یا با ااداقل یک و  -3بند 

 باشند. با تر یهاهینما ای Scopus گاهیدر پا شدههیاداقل سه مقاله نما یداراکه 

مقاله  دواداقل  یداراکه  داکثر سه نفر عضو هیأت علمی از دانشکده مربوطه با مرتبه علمی مربیا -4بند 

رای پژوهشی دانشکده باشند، می توانند برای عضویت در شو با تر یهاهینما ای Scopus گاهیدر پا شدههینما

 منصوب شوند.

 های اقماری مرتبطایر دانشکده مدیران پژوهشی س -5بند 

اداقل سه مقاله  یدارا ه تا پنج نفر از اعضای هیأت علمی سایر دانشکده های اقماری مرتبط کهس -6بند 

 باشند. با تر یهاهینما ای Scopus گاهیدر پا شدههینما

یر ایی یا سافر عضو هیأت علمی دارای مرتبه دانشیاری یا با تر از دانشکده پرستاری و مامندو تا چهار  -7بند 

 دانشکده ها با رشته مرتبط با مشورت و تأیید معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

 مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه یا نماینده معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه -8بند 

دانشکده، هماهنگی مدیرگروه آمار پژوهشی  به پیشنهاد معاونمتخصص آمار زیستی یا اپیدمیولوژی  -9بند 

 مربوطه تأیید رئیس دانشکده زیستی و اپیدمیولوژی و 

ضوری و صورت ا شورا به  سات  شکده اقماری مربوطه در جل ضای هیأت علمی دان شرکت اع صره: نحوه   تب

 جازی می باشد. مها به صورت اضوری یا اعضای هیأت علمی سایر دانشکده
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دعوت کند تا از  یپژوهش یبه شورا یرا با اق رأ یگریافراد د تواندیمورد مشورا بر اسب  ریدب -1تبصره 

 .دیموارد استفاده نما یها در بررسنظرات آن

های پژوهشی مرتبط با اقماری صرفاً صالایت تصویب طرح تبصره: شورای پژوهشی مستقل هر دانشکده

بایست به سایر شوراهای پژوهشی اائز صالایت های غیرمرتبط میباشد و طرحموضوع دانشکده خود را دارا می

 های واجد گروه آموزشی مرتبط ارجاع داده شوند.اعم از مراکز تحقیقاتی یا دانشکده

 آموزششوراي پژوهش در  -4 بخش

و  آموزشپژوهش در با موضوع تحقیقاتی  هایطرح خصوصدر  آموزششورای پژوهش در  تعریف: -9 ماده

 .کندمیاقدام دانشگاه  یشده از طرف شورای پژوهشتفویض اختیارات در راستای  ،پژوهیدانش

 :آموزشاعضای شورای پژوهش در  -10 ماده

 .رئیس شورا عنوانبهدانشگاه  آموزشی معاون -1 بند

 عنوان عضو شورامعاون تحقیقات و فناوری بهنماینده  -2 بند

 دبیر شورا عنوانبهعلوم پزشکی  آموزشمدیر مرکز مطالعات و توسعه  -3 بند

از اعضــای  نفرمرکز مطالعات و توســعه آموزش علوم پزشــکی یا ســه  علمیهیئتســه نفر از اعضــای  -4 بند

تحقیقات و معاون  تأیید و آموزشــی معاونبه پیشــنهاد  آموزشدر زمینه پژوهش در  نظرصــااب علمیهیأت

 دانشگاه فناوری

 مسئول یا کارشناس وااد پژوهش در آموزش -5 بند

اضــور العاده شــورا با در کلیه جلســات عادی و فوق آموزشر پژوهش د واحدشــورای پژوهشــی  -6 بند
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شورا صی بهو  فناوریمعاون تحقیقات و ، نماینده رئیس  ضان سمیت می ءعالوه یک اع رئیس  غیاب یابد. درر

 آموزش در پژوهش واحد یپژوهش یشورا جلسات یا دبیر شورا و نماینده معاونت تحقیقات و فناوریشورا 

 رسمیت ندارند.

افراد دیگری را اســب مورد به شــورای پژوهشــی دعوت نماید تا از  تواندمیرئیس شــورا  -1 تبصره

 .یابندمیدر جلسات اضور  رأیاخیر بدون اق  در بررسی موارد استفاده کند. افراد هاآننظرات 

 :آموزشر پژوهش دوااد  شورای پژوهشی و اختیاراتضوابط  -11 ماده

پیشنهادی  هایطرحری جلسه کمیته مالی تمامی مراال از ارسال به داوری تا تصویب اولیه و برگزا -1 بند

 شود.انجام می از طریق سامانه پژوهشیار

صورتجلسات پژوهشی از  اینسخهموظی است  آموزشر پژوهش د واحدپژوهشی  شورای رئیس -2 بند

دانشگاه ارسال  فناوریمعاونت تحقیقات و  به ،رسیده است ءرا که به امضای اعضا آموزشر پژوهش د واحد

 نماید تا در شورای پژوهشی دانشگاه مطرح و مورد تصویب نهایی قرار گیرد.

 .گرددمیصادر توسط رئیس شورا به مدت دو سال  ابالغ اعضای شورا -3 بند

فصــلی(  صــورتبه) باریکهر ســه ماه موظی اســت  آموزشدر  پژوهشوااد پژوهشــی  دبیر شــورای -4 بند

 دانشگاه ارسال نماید. فناوریمعاونت تحقیقات و برای  راشورا گزارشی از عملکرد پژوهشی 

 :آموزشر د پژوهشوااد ی وظایی شورای پژوهش -12 ماده

سی -1 بند صویب  و تأیید، برر سالی از هایطرح اولیهت شنهادی ار شی پی ساس  پژوه شگران بر ا طرف پژوه

 شورای پژوهشی دانشگاهسوی تفویض شده از اختیارات 

ــتتدوین  -2 بند ــیاـس های و اولویت مشـــیخطتوجه به  با ،آموزشدر زمینه پژوهش در پژوهشـــی  هایـس

 پژوهشی دانشگاه
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 ، کارکنان و دانشــجویانعلمی هیأتمطالعه و پیشــنهاد راهکارهای ایجاد انگیزه و عالقه در اعضــای  -3 بند

 آموزشدر  جهت فعال نمودن پژوهش دانشگاه

 فناوریتحقیقات و و ارائه آن به معاونت  آموزشدر زمینه پژوهش در تحقیقاتی  هایاولویتتدوین  -4 بند

 دانشگاه

ــویق -5 بند جام تشــ نات  زم  هایپژوهش ان کا ماهنگی  برایبین گروهی و فراهم نمودن ام نهاینه  گو

 هاپژوهش

 تحقیقاتی هایطرحمجریان  برایفراهم نمودن امکانات و تسهیالت  زم  -6 بند

ــالیانه  -7 بند ــی  هایفعالیتتنظیم گزارش ســ به معاونت  ارائه آن و آموزشدر زمینه پژوهش در پژوهشــ

 دانشگاه فناوریتحقیقات و 

 

  



 لرستانانشگاه علوم پزشکی دو مقررات تحقيقات و فناوری  آيين نامه

16 

 ه تحقیقات دانشجویيکمیتشوراي پژوهشي  -5 بخش

 یجادسطح دانش، ا یبه منظور ارتقادانشگاه  ییدانشجو قاتیتحق تهیشورای پژوهشی کم :مقدمه -13 ماده

ــ یجمع هایفعالیتاز  یتپژوهش، اما یهروا یتو تقو ــجو یپژوهشــ ــاز ییراهنما یان،دانشــ  یو توانمندســ

 .شودمی یلتشک نامهآیین این طبق مفاد ی،پژوهش یعلم یو بالندگ ییدر جهت کارا یاندانشجو

 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه منطبق بر اساسنامه کشوری است التیارکان و تشک -14 ماده

 ارکان: 

  باشد.میارکان کمیته شامل سرپرست، دبیر، شورای مرکزی، شورای پژوهشی و مجمع عمومی 

های علوم تواند اسب نیاز و شرایط جهت هر یک از دانشکدهکمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه میتبصره: 

 پزشکی خود یک کمیته تحقیقات دایر نماید.

 سرپرست

 تعریی:

 ییدانشجو و فکری داشته، با پژوهش یتناسب سن انیدانشگاه بوده که با دانشجو یعلم اتیاز اعضای ه یکی

 امر اختصاص دهد. نیبه ا یکاف وقت آشنا بوده و

 انتخاب:

شگاه از م یسرپرست با اکم معاون پژوهش  شورای مرکزی پ انیدان ست  دهیگرد شنهادیدو نفر که توسط  ا

 شود. یمنصوب م سالبرای مدت دو

 مجدد شورای مرکزی بالمانع است. شنهادی: انتخاب مجدد سرپرست بنابر پتبصره

 وظایی: 

 شورای مرکزی شنهادیبنا به پ ریصدوراکم انتصاب دب. 1
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 و وااد های تابعه تهیکم یو عمل یعلم تی. نظارت بر اسن اجرای امور و هدا2

 تهیدانشگاه در جهت اهداف کم نیو مسئول دیارتباط با اسات جادی. ا3

 تهیدانشگاه و کم یظارت بر اسن اجرای مصوبات شورای پژوهش. ن4 

 با نهادهای داخل و خارج دانشگاه تهیامور مربوط به ارتباط کم رییگی. پ5

 دانشگاه یبه معاون پژوهش تهی.گزارش عملکرد کم6

 های عضو شبکه همکار تهی. تعامل و همکاری با کم7

 دانشکده ییدانشجو قاتیتحق تهی. انتصاب و صدور اکم مسئول کم8

 دانشگاه یدر شورای پژوهش تی. عضو9

 دبیر

 :ییتعر

ورای شــبوده و توســط  یکه دارای ســوابق پژوهشــ ته،یدو نفر از اعضــای کم انیبا اکم ســرپرســت از م ریدب

 .دینما یم فهینظر سرپرست انجام وظ ریسال منصوب شده و ز کیبرای مدت  گردد،یم شنهادیمرکزی پ

 بالمانع است. ریتبصره : انتخاب مجدد دب

 وظایی:

 تهیمک یداخل یی. انجام امور اداری و اجرا1

 . اجرای مصوبات شورای مرکزی2

 تهیوااد های کم نی. انتصاب مسئول3

خواهد  نییتع هر دانشگاه از سوی شورای مرکزی طیها با توجه به شرا تهی: تعداد و نوع وااد های کم تبصره

 شد.

 های وااد های فوق تیو نظارت بر فعال تهیوااد های کم نیب ی. هماهنگ4

 های شورای مرکزی استیبر اساس س تهیکم کسالهی. ارائه برنامه 5

 به سرپرست و شورای مرکزی تهیهای کم تیماهه فعال 6. ارائه گزارش عملکرد 6
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 شورای مرکزی

 :ییتعر

ــورا ــای کم ییش ــ تهیمنتخب از اعض ــت که مرجع س ــتگذارییاس ــم اس در چهارچوب  تهیکم رییگ میو تص

 های وزارتاستیس

 باشد. یو دانشگاه م متبوع

 شورای مرکزی :انتخاب 

 وعض ستیبا یشوند که م یسال انتخاب م کیبه مدت  یشورای مرکزی دانشگاه توسط مجمع عموم اعضای

 تهیفعال کم

 باشند. یو اخالق یبوده و دارای اسن سابقه آموزش ییدانشجو قاتیتحق

ــره ــجوت -1 تبص ــکده ها و دانش ــورای مرکزی با توجه به تعداد دانش ــای ش ــگ انیعداد اعض اه با نظر هر دانش

 15ورا نفر از هر دانشکده عضو آن و اداکثر تعداد اعضای ش کیشود که اداقل  نییتع سرپرست به نحوی

 باشند. یعضو شورای مرکزی م دانشکده هر تهیکم رانینفر باشد. دب

سرپرست در جل استیر - 2 تبصره ست و اضور  سرپرست ا شورای مرکزی به عهده  شورای جلسات  سات 

 .است مرکزی ضروری

صره صی به عالوه ج -3 تب ضور ن شورای مرکزی با ا سات  سم کیل ضا ر موارد و  رییو رای گ ابدی یم تیاع

 است. انهیمخف شنهاداتیپ

 شورای مرکزی: ییوظا

 نشده در اساسنامه ینیب شیموارد پ زیو ن تهیدر باره مسائل مربوط به کم رییگ می. تصم1

 های وزارت متبوع و دانشگاه استیسدر چهارچوب  تهیکم انهیسال استگذاریی. س2

 تهیبه سرپرست کم ریدب رییانتخاب و تغ شنهادی. پ3

 یبه معاونت پژوهش رسرپرستییانتخاب و تغ شنهادی. پ4

 دانشگاه طیبر اساس شرا تهیکم رمجموعهیو نوع وااد های ز نیی. تع5
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 عشورای مرکزی در هر موق شنهادیو در صورت ضرورت به پ یمجمع عموم انهی. برگزاری جلسات سال6

 شورای پژوهشی -15 ماده

پژوهشــی کمیته، شــورایی اســت تحت نظارت شــورای پژوهشــی دانشــگاه که در  شــورای :تعریف -16 ماده

، امور مربوط به بررسی، تصویب و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه محدوده اختیارات تفویض شده از طرف

 تحقیقات دانشجویی را به عهده دارد. هایطرحپایش 

 :یپژوهش یترکیب شورا -17 ماده

 هایمیتهک مسئولین ترجیحاً ازتا هفت نفر از اعضای هیئت علمی  چهار کمیته، ، دبیرکمیته سرپرست شامل

 .باشندمی نفر از دانشجویان به انتخاب شورای مرکزی تا پنج سه و هادانشکدهتحقیقات دانشجویی 

 ی باشد.ولوژیدمیو اپ از گروه آمارترجیحاً یک نفر از اعضای هیئت علمی منتخب  -1 تبصره

ضای هیئت علمی  -2 تبصره ست و انتخاب معاون تحق شنهادیبه پاع صوب و فناور قاتیسرپر ی من

 گردند.می

سط معاون  -3 تبصره شورا تو ضای  شگاهتحقیقات و فناوری ااکام اع سال دان صادر  برای مدت یک

 .شودمی

 .یابدمینصی به عالوه یک اعضا رسمیت اضور رئیس و جلسات شورا با  -4 تبصره

 به عهده سرپرست کمیته دانشگاه و دبیری آن به عهده دبیر کمیته است. ریاست شورا -5 تبصره

شی کمیته انتخاب  -6 تبصره شورای پژوه ضو  شجو نباید به عنوان ع شکده بیش از یک دان از هر دان

 گردد.

 هادانشكده یيدانشجو قاتیتحق تهیکم -الف
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 ییدانشجو یقاتتحق یتهتابعه کم یاز واادها یکیدانشکده به عنوان  ییدانشجو یقاتتحق یتهکم -18 ماده

ــگاه بوده و تحت نظارت و اما ــئول، دب یک یو دارا نمایدمی یتآن فعال یتدانشــ ــته مرکز یرمســ  یو هســ

 .باشدمی

مســئول کمیته تحقیقات دانشــجویی دانشــکده با اکم ســرپرســت کمیته تحقیقات دانشــجویی  -19 ماده

 منصــوبشــنهاد شــده، پی هســته مرکزیدانشــکده که توســط  علمیهیئتاز میان دو نفر از اعضــای  دانشــگاه

، همان وظایی مسئول کمیته مرکزی در سطح کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده . وظایی مسئولگرددمی

 دانشکده خواهد بود.

اد تبصــره: جهت تعامل بیشــتر بین مســئول کمیته تحقیقات دانشــجویی دانشــکده و رئیس دانشــکده پیشــنه

شده توسط می شنهاد  ضای هیئت علمی پی ضو هیئت علمی از بین چهار تا پنج نفر اع شود، انتخاب دو نفر ع

شکده  سط رئیس دان شنهادی تو ضای هیئت علمی پی شد؛ اع شکده با له سه مقای دارااداقل باید رئیس دان

 .باشندیا با تر(  ISC) های معتبر نمایه شده در پایگاه

از  دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده با اکم مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده -20 ماده

 . وظایی دبیرگرددمیمیان دو نفر از اعضای کمیته دانشکده که توسط هسته مرکزی پیشنهاد شده، انتخاب 

 .، همان وظایی دبیر کمیته مرکزی در سطح دانشکده خواهد بوددانشجویی دانشکده کمیته تحقیقات

مجمع عمومی )دانشــجویان عضــو کمیته تحقیقات دانشــجویی دانشــکده با  هســته مرکزی توســط -21 ماده

 بوده 9مشابه بندهای یک تا پنج ماده و وظایی هسته مرکزی،  شوندمیانتخاب ماه عضویت(  3سابقه اداقل 

 محدود به دانشکده مربوطه خواهد بود. که ایطه فعالیت آن
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 شوراي آموزشي کمیته مرکزي تحقیقات دانشجویي: -ب

رح ذیل این شورا در صورت صالادید معاون تحقیقات و فناوری و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی به ش

ت مرکزی کمیته تحقیقا قابل تشــکیل اســت. در صــورت عدم تشــکیل این شــورا کلیه وظایی آن به شــورای

 گردد.دانشجویی محول می

سنجی،  :تعریف -22 ماده ست که نیاز شورایی ا شی کمیته،   هایکارگاهو برگزاری  ریزیبرنامهشورای آموز

-علمی تیو کم تیفیبر کآموزشی بر اساس کوریکولوم آموزشی کمیته تحقیقات کشوری و همچنین نظارت 

 .را به عهده دارد هاکارگاهاجرایی 

و یک  کلشــامل ســرپرســت کمیته مرکزی، دبیر  :شوووراي آموزشووي کمیته مرکزيترکیب  -23 ماده

توســط مســئول که  باشــدمیدانشــکده )به عنوان مســئول آموزش کمیته تحقیقات دانشــکده(  هر دانشــجو از

عضــویت این دانشــجو در هســته مرکزی کمیته تحقیقات  .گرددمی یدانشــکده به ســرپرســت معرف تهیکم

 دانشجویی دانشکده الزامی نیست.

 .گرددمیدبیر شورا توسط سرپرست از بین دانشجویان عضو شورای آموزشی انتخاب  -1 تبصره

 .یابدمی رسمیت اعضا یک عالوه به با اضور سرپرست و نصی شورا جلسات -2 تبصره

 است. شورا دبیر عهده به آن دبیری و سرپرست عهده به شورا ریاست -3 تبصره

 اهداف و وظایی: -24 ماده

 هادانشکده ییدانشجو قاتیتحق تهیکمهای نظارت بر نیازسنجی کارگاه -1 بند

تعیین شده های و کارگاه هادانشکده ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ی پیشنهادیهاکارگاه یزیربرنامه  -2 بند



 لرستانانشگاه علوم پزشکی دو مقررات تحقيقات و فناوری  آيين نامه

22 

 پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آموزش  آموزشی کمیته تحقیقات دانشجویی کولومیکور در

 هر کارگاه یو علم دبیر اجراییمدرس، انتخاب  -3 بند

 هاکارگاه ارزیابیبر اسن برگزاری و  و نظارتبررسی  -4 بند

 فصلی مدارس ریزیبرنامه -5 بند

 انتخاب مدرس برتر کمیته جهت تجلیل از وی -6 بند

 بعدی هایکارگاهبرگزار شده و استفاده از نتایج آن جهت ارتقاء  هایکارگاهارزیابی  -7 بند

ها های تأیید شــده و اســتفاده از ظرفیت آنتوانمند جهت تدریس در کارگاهشــناســایی دانشــجویان  -8 بند

 های مذکورجهت تدریس در کارگاه

 

 :دانشکده دانشجویی قاتیتحق تهیکمهسته مرکزی  -25 ماده

شناسایی  هادانشکدهدانشجویان متقاضی عضویت در هسته مرکزی دانشکده بر اساس فراخوان در  -1 بند

 .گردندمیآموزشی، پژوهشی و اجرایی، انتخاب  هایشاخصاس بررسی و کاندیداهای نهایی بر اس شوندمی

شامل  هایشاخص -2 بند سته مرکزی  شانتخاب کاندیداهای نهایی ه شار یسوابق پژوه فعالیت مقاله،  )انت

ــرکت در کنگره، ربت اختراع، چاپ و ترجمه کتاب ،ی به عنوان مجری یا همکارقاتیتحق هایطرح در ، شــ

شگاه، المپیادهای علمی،  داوری مقاله، کمیته علمی شان دان ستعداد درخ شی )مانند ا سوابق آموز همایش(، 

کاربردی( و اجرایی )عضویت در شورای مرکزی کمیته  افزارهاینرممعدل کل، تخصص و توانمندی در کار با 

و  علمی، کمیته اجرایی همایش و ...( هیأتتحقیقات دانشــجویی، تدریس در کارگاه دانشــجویان یا اعضــای 

 پژوهشی است. -جوایز و افتخارات آموزشی

دانشجویانی که متقاضی عضویت در هسته مرکزی دانشکده هستند نباید مشکل انضباطی  -1 تبصره
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 داشته باشند.کمیته انضباطی دانشجویی براساس استعالم از 

ضای  -3 بند ستهاع سته مرکز کاندیداهای نیاز ب مرکزی ه سط یه ضو کمیته تحقیقات  تو شجویان ع دان

 .شوندانتخاب می گیریرأیبه مدت یک سال بر اساس  ها گذشته باشد،ماه از عضویت آن 3دانشکده که 

سته مرکزی -4 بند ضای ه سط تعداد اع سئول کمیته تو شته که شود نحوی تعیین به م   1 اداقل از هر ر

به ازای  نفر 2 الی 1در سایر دانشکده های تک رشته ای  و تنوع رشته ای دارای در دانشکده های نفر 2 الی

 عضو آن باشند.   نفر دانشجو 100هر 

 یلیتکم التیتحصــ یدانشــجو الی دو نفر یک های دارای تحصــیالت تکمیلیدر دانشــکده -1 تبصره

 باشند. عضو

شد، یک نفر  تعداد اعضای هسته مرکزی -2 تبصره صورتی که تعداد اعضا زوج با شد. در  باید فرد با

 به تعداد اعضای هسته مرکزی دانشکده اضافه خواهد شد.

 نفر باشند. 9از  نفر و بیشتر 5کمتر از تعداد اعضای هسته مرکزی هر دانشکده نباید  -3 تبصره

و دبیر کمیته  مسئول ،تحقیقات دانشجویی دانشگاهکمیته  سرپرست از متشکل نفره چهار  ایکمیته -5 بند

را جدید  مرکزی هسته انتخابات برگزاری مسئولیتو معاون پژوهشی دانشکده   دانشکده تحقیقات دانشجویی

 دارند. عهده به

بوده که ایطه فعالیت آن محدود به دانشکده  شورای مرکزیوظایی هسته مرکزی، مشابه  -1 تبصره

 مربوطه خواهد بود.
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 HSR (Health System Research) تحقیقات نظام سالمت کمیته -6 بخش

: به منظور تقویت ظرفیت های ملی برای ســیاســتگذاری آگاه از شــواهد در نظام ســالمت و مقدمه -26 ماده

برنامه مدیریت پژوهش های کاربردی و با رویکرد تقویت تولید و به کارگیری شــواهد علمی در برنامه  اهمیت

ریزی ها و مدیریت نظام ســالمت و در راســتای پروژه پشــتیبان همکاری با مراکز تحقیقات اوزه ســالمت از 

کمیته تحقیقات "ی پژوهشی در نظام سالمت هابرنامه های تحول بخش بهداشت به منظور گسترش همکاری

ساس  "نظام سالمت شک "(HSRبرنامه تقویت وتوسعه تحقیقات نظام سالمت )"شیوه نامه اجرایی بر ا  یلت

 .گرددمی

 ترکیب اعضای کمیته تحقیقات نظام سالمت دانشگاه:

 معاونین تحقیقات و فناوری و بهداشت دانشگاه .1

 متپژوهش نظام سالهای ارزنده در نفر از محققین عالقمند دارای فعالیت 2 .2

ا لحاظ سوابق نماینده نماینده ریاست دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه ببه عنوان نفر از محققین  2 .3

 شوندو با اکم ایشان به عضویت کمیته منصوب می HSRپژوهشی بویژه در زمینه 

ــان اجرایی عالقمند با دانش و انگیزه  زم از اوزه معاونت  2 .4 ــناـس ــتنفر از کارـش عاونت مو  بهداـش

 تحقیقات و فناوری

ــان خود را که دارای دانش، انگیزه و هریک از معاونت ــناس ــتی و تحقیقات و فناوری یکی از کارش های بهداش

ضمن هماهنگی با مدیران اوزه خود بتدانند سئول تعیین تا  ست را به عنوان فرد م ش دقت کافی ا کالت را م

ضویت ک شگاه به ع شورا جهت ارزیابی ارائه نمایند. این افراد با اکم رئیس دان سایی و به  صوب شنا میته من

 میشوند.
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ر معاونت ه ییتعداد کارشناسان اجرا یو فناور قاتیو تحق یبهداشت یمعاونت ها دیتبصره: در صورت صالاد

 است. شیتا اداکثر دو نفر قابل افزا

 ات با توجه به ارتباط موضوعیکنندگان از نتایج تحقیقاستفاده .5

فناوری و  تبصره: رئیس کمیته تحقیقات نظام سالمت به انتخاب رئیس دانشگاه از بین معاونین تحقیقات و

ب خواهد شد بهداشت دانشگاه براساس سابقه فعالیت در زمینه تحقیقات به ویژه تحقیقات نظام سالمت انتخا

 ظیفه نظارت و ارائه گزارش ماهانه را برعهده خواهند داشت.و ایشان و

 فرآیندهای اجرایی در کمیته تحقیقات نظام سالمت دانشگاه:

 توسط معاونت بهداشت دانشگاه HSRهای های طرحتعیین اولویت .1

 ها به معاونت تحقیقات و فناوریتوسط معاونت بهداشت دانشگاه و تحویل آن RFPتدوین  .2

 انشگاهدها توسط معاونت تحقیقات و فناوری طرح RFPفراخوان  .3

 شگاهمعاونت تحقیقات و فناوری دان HSRتوسط محققان دانشگاه به کمیته  HSRهایارسال طرح .4

 ت دانشگاهمح پرونده در کمیته تحقیقات نظام سالطر .5

ــال گزارش آن 500هایی با هزینه کمتر از تصـــویب و اجرای طرح .6 اونت ها به معمیلیون ریالی و ارـس

میلیون ریال به معاونت  500هایی با هزینه با ی تحقیقات و فناوری و تصــویب اولیه و ارســال طرح

 تحقیقات و فناوری وزارت

منابع اساب مصوبات ابالغ ند اجرا و تخصیص وستاد، پیگیری ر HSRدر صورت کسب تایید کمیته  .7

 شده
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 ها، پایش و ارزیابی برنامهنظارت بر اسن اجرای طرح .8

ـــوابط مربوط به مالکیت معنوی داده .9 ـــتفاده از جمله دادهرعایت ض ــت های مورد اس های اوزه بهداـش

 توسط محققین

 تحقیقاتی کسب موافقت معاونت بهداشت دانشگاه جهت انتشار گزارش یا مقاله منتج از نتایج طرح .10

صره: سبودجه طرح تب صوب تو شت وهای م گردد زارت تامین میط معاونت تحقیقات و فناوری و معاونت بهدا

اوری درصــد بودجه طرح، به اســاب معاونت تحقیقات و فن 50که معاونت بهداشــتی ســهم خود را در تامین 

 نماید.دانشگاه واریز می
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 1(HRDC) بیمارستان هاي آموزشيپژوهشي  يشورا -7 بخش

 گیریشــکلموجب  کاربردی و گســترش مرزهای دانش هایپژوهشتالش جهت توســعه  :مقدمه -27 ماده

ــتفاده از  تفکر امایت ــتانبالقوه  هایظرفیتاز تحقیقات بالینی با اســ ــا  هابیمارســ در  علمیهیئتو اعضــ

وزارت بهداشــت، درمان و  فناوریدرمانی از طرف معاونت تحقیقات و  -پژوهشــی-آموزشــی هایبیمارســتان

شک آموزش شی برشد.  یپز شوراهای پژوه سعه تحقیقات بالینی و  ساس واادهای تو ستان این ا با  هابیمار

ــای  ــازی اعضــ ــهیالت جهت انجام پژوهش در  علمیهیئتهدف ترغیب و توانمندســ و فراهم نمودن تســ

 .(آیین نامه کشور وستی)پ شوندمیتشکیل کشوری  نامهآیینبر اساس آموزشی  هایبیمارستان

ی بیمارستان آموزشی صرفا در بیمارستان های دارای وااد توسعه تحقیقات بالینی شورای پژوهش -1تبصره 

 تشکیل می شود. 

 . اهداف شورای پژوهشی بیمارستان های آموزشی27ماده  

 گاههای پژوهشی دانشتصویب خط مشی پژوهشی بیمارستان در راستای سیاست .1

 سهیالت مورد نیاز وااد توسعه تحقیقات بالینیبسترسازی و تامین نیروی انسانی و ت .2

 های پژوهشی نظارت بر اسن انجام فعالیت .3

 های پژوهشی در آموزش و درمانتالش در جهت ادغام فعالیت .4

 تالش در جهت نهادینه کردن پژوهش در بیمارستان .5

 تالش و بسترسازی جهت ربت الکترونیکی اطالعات بیماران .6

ــی و تصـــویب طرح .7 ن )طبق های تحقیقاتی دانشـــجویانامهی پیشـــنهادیی و پایانهای پژوهشـــبررـس

 کند(ضوابطی که شورای پژوهشی هر دانشگاه تفویض اختیار می

                                                                                                                                                        
1 Hospital Research Development Committee 
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های پژوهشــی در شــورای پژوهشــی تابع موازین اخالقی مورد تائید تبصــره: بررســی و تصــویب طرح .8

 باشد.های علوم پزشکی کشور میکمیته اخالق در پژوهش

 

 بیمارستان عبارتند از:شورای پژوهشی  ء. اعضا28ماده 

 معاون پژوهشی دانشگاه یا نماینده ایشان .1

 رئیس بیمارستان .2

 معاون پژوهشی یا آموزشی بیمارستان )در صورت وجود( .3

 سرپرست وااد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان .4

 یک نفر از اعضا هیات علمی اپیدمیولوژیست یا آمار ایاتی .5

ضای هیات علمی هر گروه  اداقل .6 ستان بیک نفر از اع ه تخصصی یا فوق تخصصی موجود در بیمار

سی طرح سات به منظور برر ضا در جل شرکت این اع ضای هیات علمی آن گروه، لزوم  های انتخاب اع

 مورد و به تشخیص سرپرست وااد خواهد بود. پژوهشی بر اسب

یین وهشــی و ســرپرســت وااد به عنوان دبیر شــورا تعتبصــره: رئیس بیمارســتان به عنوان رئیس شــورای پژ

 شود.می

صوب می سال من شگاه برای مدت دو  شی دان شی با اکم معاون پژوه شورای پژوه ضای  صره: اع گردند و تب

 ها بالمانع است.انتخاب مجدد آن

وت ها دعررسی طرحهای تخصصی جهت بتواند از دیگر اعضا گروهتبصره: سرپرست وااد براسب مورد می

 عمل آورد.به

 های بالینی: سرپرست وااد توسعه پژوهش7ماده 

گردد و انتصاب شی دانشگاه منصوب میسرپرست وااد به پیشنهاد رئیس بیمارستان و با اکم معاون پژوه

 مجدد ان بالمانع است.

عهده شورا تبصره: در صورتیکه شورای پژوهشی در بیمارستان تشکیل شده باشد پیشنهاد سرپرست وااد به
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 .خواهد بود

 : منابع مالی وااد:29ماده 

 کند:الی زیر استفاده میتواند از منابع موااد توسعه تحقیقات بالینی می

 قیقاتیهای تحی دانشگاه برای اجرای طرحهای مالی معاونت پژوهشامایت .1

 کمک و هدایای اشخاص اقیقی و اقوقی .2

 درآمدهای اختصاصی بیمارستان بر طبق مقررات جاری .3

صره  .4 ست جهت تخصیص بودجه طرح -1تب شده  زم ا سقی تعیین  های پژوهشی با بودجه بیش از 

 ار گیرد.به اوزه معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال شود تا در دستور کار شورای پژوهشی دانشگاه قر
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 تشكیل مراکز تحقیقاتي نامهنییآ -8 بخش

 هایدانشگاهشورای گسترش  23/1/1371پنجاه و یکمین جلسه مورخ با توجه به مصوبه : مقدمه -28 ماده

شکی ساس و علوم پز سه  بر ا صوبه جل شترب  21/1/1369مورخ  148م سیونشورای م ( 2) ( و1) هایکمی

سیس»عالی انقالب فرهنگی در مورد  شورای ضوابط تأ مراکز تحقیقاتی  نامهآیین «مراکز تحقیقاتی تعاریی و 

 .شودمیتنظیم  کشوری نامهآیینبر اساس 

به منظور گســـترش مرزهای دانش و آگاهی از  غیردولتی: مراکز تحقیقاتی اعم از دولتی و تعریف -29 ماده

ــطح زندگی و نیل به ایات طیبه و نیز با  هاینعمتمواهب و  خدادادی در پهنه طبیعت به منظور ارتقای ســ

عنایت به تأکید قانون اســاســی جمهوری اســالمی در خصــوص تقویت روح بررســی و تتبع و ابتکار تأســیس 

 .گرددمی

 .و سایر مالسسات دولتی دارای استقالل مالی هستند هادانشگاهمراکز تحقیقاتی وابسته به  -1 تبصره

 :وظائی مرکز تحقیقاتی به شرح زیر است -30 ماده

 پزشکی کشور. آموزشدرمانی و  –بهداشتی  هایزمینهتوسعه پرورش و به کارگیری دانش بشری در  -1 بند

 جوابگویی به نیازهای کشور. منظوربهبنیادی و کاربردی  هایپژوهشانجام  -2 بند

 اسناد، مقا ت و مدارب مربوطه. بندیطبقه، تنظیم و آوریجمع -3 بند

 علوم پزشکی کشور. هایدانشگاهوی انسانی محقق در علوم پزشکی با همکاری تربیت نیر -4 بند

 علوم پزشکی. هایرشتهتربیت، تشویق و به کارگیری محققین در  -5 بند

1]Commented [l :منتظر آیین نامه وزارت 
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ــش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی  -6 بند ــور بر مربوطه در داخل کوشــ و خارج کشــ

 کشور یجار یناساس مقررات و قوان

 شورای علمی از: الی( هیأت امناء. ب( رئیس مرکز. ج(ارکان مراکز تحقیقاتی عبارتند  -31 ماده

 .باشدمیامناء دانشگاه  یئتهمان ه ،امناء مرکز یئته: امناء هیأت -1 بند

 :رئیس مرکز  -2 بند

علمی )اســتادیار به با (  هیأتهای مســتقل دولتی از بین اعضــای ها و پژوهشــکدهالی( رؤســای پژوهشــگاه

از طرف وزیر  ه از طرف با ترین مقام دستگاه مربوط معرفی و پس از تأیید صالایت علمی آنهاخواهند بود ک

 .گردندیبهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اکم با ترین مقام دستگاه مربوط منصوب م

( همان دانشگاه و ا علمی )استادیار به ب هیأتاز بین اعضای  هادانشگاهی وابسته به هاپژوهشکدهب( رؤسای 

 .شوندمیبا اکم رئیس دانشگاه منصوب 

م رئیس دانشگاه با معرفی رئیس دانشکده مربوطه و اک هادانشکدهپژوهشی وابسته به  هایگروهج( رؤسای 

 .گردندمیمنصوب 

که صــالایت  باشــندمیعلمی  هیأتاز بین اعضــای  غیردولتید( رؤســای مراکز پژوهشــی مســتقل دولتی و 

 پزشکی رسیده باشد. آموزشها به تأیید وزارت بهداشت، درمان و علمی آن

 :وظائی رئیس مرکز -1 تبصره

 جود.ضوابط مو الی( اداره و هدایت مرکز جهت انجام هرچه بهتر امور مربوط در چهارچوب اساسنامه و

 امناء. هیأتو ضوابط تعیین شده از طرف  هاسیاستب( اجرای 

 ضوابط موجود در اساسنامه. بر اساسی مرکز ج( صدور ااکام معاونین و رؤسای واادها

 ضوابط و مقررات موجود. چهارچوبد( امضای قراردادها و اسناد مالی و اداری در 

امناء از طریق با ترین مقام مسئول مالسسه  هیأتز تحقیقاتی و پیشنهاد آن به ه( تدوین بودجه سالیانه مرک
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 مربوطه

 

 

 :شورای علمی -3 بند

 :باشندمیبه شرح زیر  مراکز اداری شورای تحقیقات علمیکلیه  عضاي شوراي علميا -1 تبصره

 الی( رئیس مرکز )رئیس شورای علمی( 

 ب( معاون علمی )نایب رئیس شورا(

 در صورت وجود بیش از یک معاون علمی()ج( سایر معاونین علمی مرکز 

 علمی و پژوهشگران در زمینه مربوطه. هیأتد( بین سه تا هفت نفر از اعضای 

خارج از  نظرانصااباز بین پژوهشگران و  بایستمینفر از اعضای ردیی )د(  اداقل یک -2 تبصره

 مالسسه مربوط انتخاب شوند.

 .گردندمیاعضای شورای علمی مراکز تحقیقاتی با اکم رئیس مرکز منصوب  -3 تبصره

شورای علمی  -4 تبصره ضای  شکدهاع سته به هاپژوه شگاهی واب شکده و  هادان با معرفی رئیس پژوه

 .شوندمیدانشگاه و اکم رئیس دانشگاه منصوب  و فناوریتحقیقات تأیید معاون 

شورای علمی  -5 تبصره ضای  شکدهاع سته به دان شی واب با معرفی رئیس مرکز و تأیید  هاگروه پژوه

 .گردندمیدانشگاه و اکم رئیس دانشگاه منصوب  تحقیقات و فناوریمعاون 

 آموزشن و اســامی اعضــاء شــورای علمی مراکز جهت اطالع برای وزارت بهداشــت، درما -6 تبصره

 ارسال گردد. بایستمیپزشکی 

ــای  هاپژوهشـــکدهدر مورد  -7 تبصره ــای  هاپژوهشـــگاهپژوهشـــی و در مورد  هایگروهرؤـس رؤـس

 عضو شورای علمی خواهند بود. هاپژوهشکده
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 :وظائی شورای علمی -32 ماده

 پژوهشی. هایطرحالی( تصویب 

 پژوهشی.  هایطرحب( نظارت بر کیفیت و اسن اجرای 

ــا نه و  ــورا و ارائه آن به  هایبرنامهج( تدوین برنامه ســ ــی  امناء از طریق هیأتدرازمدت شــ معاونت پژوهشــ

 دانشگاه.

 علمی قبل از استخدام. هیأتد( تأیید صالایت علمی اعضای 

شکیالتی، اجم فعالیت، نوع مرکز و نوع فعالیت  -33 ماده ستگی ت شی با توجه به واب شکیالت مراکز پژوه ت

امناء و یا با ترین مقام مسئول دستگاه مربوطه )در صورت نبودن  هیأتود و باید به تصویب متفاوت خواهد ب

 امناء( برسد. هیأت

 شوراي پژوهشي مراکز تحقیقات -9 بخش

شی : تعریی -34 ماده ست مراکز تحقیقاتشورای پژوه شی  زیر نظر مرجعی ا شگاه شورای پژوه که دان

ستای کلیه که  هاییتفویضو  وظایی و اجرایپیگیری  منظوربه سط امور در را شی تو شی پژوه شورای پژوه

 .گرددمیتشکیل ، شودمیبه آن محول دانشگاه 

 شورای پژوهشی مراکز تحقیقات اعضای -35 ماده

 .باشدمی مرکز تحقیقات رئیسشورای پژوهشی مرکز به عهده ریاست  -1 بند

 دبیر شورا عنوانبهمراکز تحقیقات معاون پژوهشی  -2 بند

 مالسس مرکز تحقیقات هیأتتمامی اعضاء  -3 بند
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)دارای سابقه پژوهشی قابل قبول و همکاری با معاونت  علمی دانشگاه هیأتاز اعضای  نفر 5اداقل  -4 بند

 رئیس مرکز تحقیقاتتائید  ودبیر شورای مرکز تحقیقات ه پیشنهاد ، ب(و فناوری تحقیقات

 (مرکز تحقیقات )در صورت وجود وقتپارهیا  وقتتمامعلمی  هیأتتمامی اعضاء  -5 بند

گاه فناوریتحقیقات و  تمعاون رئیس گروه ارزیابی مراکز تحقیقاتی  -6 بند ــ عنوان  )یا یک نفر به دانشــ

 (دانشگاه فناوریمعاون تحقیقات و نماینده 

رئیس تائید  و مرکز تحقیقاتشــورای پژوهشــی دبیر ه پیشــنهاد متخصــص آمار یا اپیدمیولوژی ب -7 بند

 مرکز تحقیقات

خارج از دانشــگاه در امور مرتبط با موضــوع مرکز  نظرانصــااباداکثر دو الی ســه نفر از  -1 تبصره

ورا ضـرورت دارد ب هاآنتحقیقاتی که اضـور  ورای مرکز ده پیشـنهاد به لحاظ تخصـصـی در ـش بیر ـش

 رئیس مرکز تحقیقاتتائید  وتحقیقات 

افراد دیگری را اســب مورد به شــورای پژوهشــی دعوت نماید تا از  تواندمی رئیس شــورا -2 تبصره

 .یابندمیدر جلسات اضور  رأیاخیر بدون اق  سی موارد استفاده کند. افراددر برر هاآننظرات 

مرکز در جلســات شــورای پژوهشــی  تواندمی رأیبدون اق  کارشــناس پژوهشــی مرکز -3 تبصره

 شرکت نماید. تحقیقات

 :مرکز تحقیقاتشورای پژوهشی و اختیارات ضوابط  -36 ماده

شی  -1 بند شکیل  باریکاداقل هر دو هفته  مرکز تحقیقاتشورای پژوه صورت لزوم و و شودمیت به  در 

 .شدبرگزار خواهد  العادهفوقجلسات  رئیس شورا یا دبیر شورا،صالادید 

شورای  -2 بند ضای  سط پژوهشی مرکز تحقیقاتابالغ اع شنهاد  فناوریمعاون تحقیقات و  تو شگاه با پی دان

 .گرددمیصادر به مدت دو سال  رئیس مرکز و
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ســه جلســه متوالی و پنج  (35ماده  5 و 4)بند  یپژوهشــ یشــورا یاعضــادر صــورتی که  -1 تبصره

 جلسه غیر متوالی در جلسات اضور نداشته باشند توسط فرد دیگری جایگزین خواهند شد.

رئیس گروه ارزیابی مراکز شــورا،  یا دبیر رئیس با اضــور پژوهشــی مرکز تحقیقاتجلســات شــورای  -3 بند

ــگاه فناوریتحقیقات و  تمعاونتحقیقاتی  یک  عالوهبهنصـــی و  فناوری(عاون تحقیقات و نماینده م)یا  دانشـ

 .یابدمیرسمیت  ءاعضا

ست  مرکز تحقیقاتپژوهشی  دبیر شورای -4 بند مرکز پژوهشی شورای صورتجلسات از  اینسخهموظی ا

 .نماید پژوهشی دانشگاه ارسال دیریت امورم به ،رسیده است ءرا که به امضای اعضا تحقیقات

مورد  اداکثر ظرف مدت سی روز راارسالی  هایطرحوظی است م پژوهشی مرکز تحقیقاتشورای  -5 بند

 قرار دهد. اظهارنظر بررسی و

شورای -6 بند شی مرکز تحقیقات رئیس  ست  پژوه سه ماه موظی ا صلی( صورتبه) باریکهر  سالیانه ف  و 

ــی از عملکرد پژوهشــی آن  ــورای مرکز،  را مرکز تحقیقاتگزارش معاونت تحقیقات و برای پس از طرح در ش

 دانشگاه ارسال نماید. ریفناو

 :پژوهشی مراکز تحقیقاتوظایی شورای  -37 ماده

 های تحقیقاتیهای پژوهشی و اولویت، سیاستپژوهشی مشیخط ،اهداف ، پیشنهاد و تدوینتعیین -1 بند

 پژوهشی دانشگاه هایاولویتو  مشیخطبا توجه به  مرکز تحقیقات مربوطه

 ازجملهاصالح فرایندهای پژوهشی  -2 بند

 مرکز تحقیقاترفع موانع تحقیق در  بهبود شرایط و -1

ــارکت با بخش  -2 ا مراکز بنحوه همکاری  و تعیینپژوهشـــی  هایطرحخصـــوصـــی در اجرای دولتی و مشـ

 دانشگاه و خارجتحقیقاتی داخل 

 ی وکشــوراســتانی، مختلی برای برآوردن نیازهای  هایســازمانبررســی نحوه ارائه خدمات پژوهشــی به  -3
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 صنعتیعلمی و مراکز با دیگر همکاری  و نیز ایمنطقه

اعم از پزشک پژوهشگر،  نیروی انسانی پژوهشیتربیت  ی در راستاییهابرنامهتصویب تدوین و ، تهیه -3 بند

که از طریق معاونت تحقیقات و فناوری وزارت  هاییبرنامهدســتیار پژوهشــی، دکترای پژوهش محور و ســایر 

 در مرکز تحقیقات گرددمیابالغ 

 فرهنگ سالمت مردمگونگی استفاده از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت پیشنهاد چ -4 بند

مرکز تحقیقات بر اســاس تفویض صــادر شــده از  پژوهشــی هایطرحاولیه تصــویب و  تأیید، بررســی -5 بند

 و ارسال به شورای پژوهشی دانشگاه جهت تصویب نهایی شورای پژوهشی دانشگاه

 به شورای پژوهشی دانشگاه مرتبط با مرکز علمی هایکنگرهو  هاهمایشپیشنهاد برگزاری  -6 بند

و فراهم نمودن مشــترب بین مراکز تحقیقاتی داخلی و خارج دانشــگاهی  هایپژوهشتشــویق انجام  -7 بند

 هاپژوهش گونهاینهماهنگی  برایامکانات  زم 
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 يپژوهش هايطرح يمال تهیکم -10 بخش

که دانشــگاه شــورای پژوهشــی  زیر نظر مرجعی اســتپژوهشــی  هایطرحیته مالی کم: تعریف -38 ماده

ستایکه  هاییتفویضو  اجرای وظایی پیگیری و منظوربه سط  هایطرحامور مالی  در را شی تو شورای پژوه

ن آو متناظر  گرددمیتشکیل  دانشگاه فناوریدر معاونت تحقیقات و ، شودمیبه آن محول دانشگاه پژوهشی 

مجوز تشکیل شورای پژوهشی داده شده  هاآنبه  نامهآیینمراکز تحقیقاتی و یا سایر واادهایی که در این  در

 .وجود دارداست 

 :اهگدانش مالی اعضای کمیته -39 ماده

ــگاه  فناوریمعاون تحقیقات و  -1 بند ــگاه  فناورییا نماینده معاون تحقیقات و دانشــ رئیس  عنوانبهدانشــ

 کمیته

 دبیر کمیته عنوانبهمدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات،  -2 بند

 معاون تحقیقات و فناوری تأیید)آموزشی یا پژوهشی( به  علمیهیئت ر از اعضاینف دو تا سه -3 بند

هزینه مواد  »هایی که دارای هر یک از موارد )در مورد طرح ئیس آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاهر -4بند 

شگاهی  شگاهی، غیرمصرفی یا خدمات تخصصی آزمای شگاه یید نهایی رئیس آزمایتأهستند، « مصرفی آزمای

 (.جامع دانشگاه ضروری است

شگاه -1 تبصره سان پژوهشی دان شنا سات کمیته مالی  در توانندیم رأیبدون اق  کار  هایطرحجل

 شرکت نمایند. پژوهشی

 گیریتصمیمجهت  مستقیماً که ،پژوهشی هایطرح خصوصکمیته مالی دانشگاه تنها در  -2 تبصره

 .شودمیتشکیل  شوندمیبه شورای پژوهشی دانشگاه ارجاع داده 
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ضای کمیته -40 ماده شی مالی اع شکده شوراهای پژوه شی شوراهای، هادان شورای  مراکز تحقیقاتی، پژوه

تحقیقات نظام ســالمت شــورای  ،هابیمارســتان شــوراهای پژوهشــی کمیته تحقیقات دانشــجویی، پژوهشــی

(HSR)، پژوهش در آموزش شورای شورای پژوهشی معاونت دانشجویی فرهنگی و: 

ــعه تحقیقات بالینی ، هادانشـــکده معاون پژوهشـــی -1 بند ــتانرئیس مرکز توـس ــای، هابیمارـس  مراکز رؤـس

معاونت تحقیقات  هنمایند، HSRدر شورای معاون تحقیقات، دانشجویی ، سرپرست کمیته تحقیقاتتحقیقاتی

شجویی فرهنگی و شی معاونت دان شورای پژوه ، پژوهش در آموزششورای  نماینده معاونت تحقیقات در در 

 باشند.دار ریاست کمیته مالی مربوطه میعهده

شکده نماینده معاونت تحقیقات و فناوری -2 بند  ها،شورای پژوهشی بیمارستان ،هادر شورای پژوهشی دان

 باشند.عضو کمیته مربوطه می شورای پژوهشی مراکز تحقیقاتی، شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

 معاون تحقیقات و فناوری ابالغبا )آموزشی یا پژوهشی(  علمیهیئتدو تا سه نفر از اعضای  -3 بند

ــرفیه»هایی که دارای هر یک از موارد در مورد طرح -4بند  ــگاهی زینه مواد مصـ ــرفی یا آزمایشـ ، غیرمصـ

شگاهیخدمات  صی آزمای ص ستند،« تخ شان ه شگاه یا نماینده ای شگاه جامع تحقیقات دان ضو ع رئیس آزمای

 ت.تأیید نهایی ایشان ضروری اس هااز طرح نوع در مورد اینباشند و کمیته مالی می

بدون اق  با دعوت رئیس کمیته  هیأت علمی یا اعضــای کارشــناســان پژوهشــی دانشــگاه -1 تبصره

 شرکت نمایند. پژوهشی هایطرحجلسات کمیته مالی  در توانندیمرأی 

 .ندارد یتمعاونت رسم یندهبدون اضور نما یتهجلسه کم -2 تبصره

و مراکز دارای اختیارات کمیته مالی دانشــگاه  هابیمارســتان، هادانشــکدهمالی  هایکمیته -3 تبصره

توسط معاونت  شدهتفویضمعادل سقی ریالی  هاکمیتهاین سقی بودجه قابل تصویب در و  باشندمی

 است. دانشگاه تحقیقات و فناوری
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های مطرح شده در کمیته صوص کلیه طرحتأیید نماینده معاونت تحقیقات و فناوری در خ -4تبصره          

ــت؛  ــمیممالی الزامی اســ ــورت بروز هرگونه اختالف در این زمینه گیری مرجع نهایی تصــ  میته مالیکدر صــ

ـــگاه می ـــد؛ دانش ـــگاه میباش تواند در این زمینه به معاون تحقیقات و فناوری تفویض اختیار کمیته مالی دانش

 نماید.

 :پژوهشی هایطرحو اختیارات کمیته مالی ضوابط  -41 ماده

اداکثر یک هفته پس از برگزاری شــورای پژوهشــی مربوطه برگزار  پژوهشــی هایطرحکمیته مالی  -1 بند

 .شودمی

ضای  -2 بند شگاه توسط پژوهشی هایطرحکمیته مالی ابالغ اع یک به مدت  معاون تحقیقات و فناوری دان

 .گرددمیتمدید  مجدداًو به صالادید معاون تحقیقات و فناوری عضویت ایشان  گرددمیصادر سال 

 ءیک اعضــا عالوهبهنصــی و ، دبیر رئیس کمیته با اضــور پژوهشــی هایطرحکمیته مالی جلســات  -3 بند

 .یابدمیرسمیت 

 هایطرحکمیته مالی صــورتجلســات از  اینســخهموظی اســت پژوهشــی  هایطرحدبیر کمیته مالی  -4 بند

 نماید. یمدر سامانه تنظ ،رسیده است ءرا که به امضای اعضاپژوهشی 
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 براي طرح دهندگان موردنیازو شرایط  هاطرح اجرایيموارد  -11 بخش

ــودمیگفته  یهایفعالیتطرح تحقیقاتی به مجموعه مطالعات یا : طرح تحقیقاتیتعریی  -42 ماده که  شــ

 .شودمی ، ال مشکالت بهداشتی و ارتقاء سالمتفناوریمنجر به تولید علم و 

ــاغل  علمیهیأتاعضــای  توانندمیمجری یا مجریان طرح تحقیقاتی  -43 ماده ــمی )اعم از ش ــمی، رس رس

ضریب  شی، پیمانی، متعهد خدمت،  سنل  (و ماده یک Kآزمای شگران و پر شگاه و کلیه پژوه شسته دان یا بازن

نامه کمیته )اائز شــرایط مندرج در آییندانشــگاه با اداقل مدرب کارشــناســی و کلیه دانشــجویان دانشــگاه 

شند شجویی( با ضمین .تحقیقات دان سب نوع رابطه های مالی از مجریان طرحنحوه اخذ ت شی بر ا های پژوه

 شود.و فناوری تعیین می استخدامی توسط معاون تحقیقات

مراکز  دولتی و خصــوصــی و هایدانشــگاه ازجمله هادانشــگاهســایر  علمیهیأت اعضــای -1 تبصره

دانشگاه علوم پزشکی  علمیهیئتن طرح از اعضای اهمکار اینکه اداقل یک نفر از شرط بهتحقیقاتی 

مشروط بر اینکه بخشی از د، نپروژه طرح تحقیقاتی ارائه ده ،به عنوان مجری توانندمی، لرستان باشد

 .گردد تأمیندانشگاه  آنعلمی هیأت عضودانشگاه محل خدمت  جام پروژه ازبودجه ان

صورتی -2 تبصره شد، با گرددمی یپروژه معرف مجری عنوانبهکه  یفرد کهدر شگاه با  یدخارج از دان

علوم  دانشــگاهبرابر مبلغ پروژه پیشــنهادی ســفته با ضــمانت فردی که رابطه اســتخدامی با  و نیم یک

ــتان ــکی لرســ ــئولدارد در اختیار  پزشــ ی که رابطه افراد قاتی قرار دهد.تحقی هایطرحمالی  مســ

 نیازی به سپردن وریقه یا چک یا سفته ندارند. استخدامی با دانشگاه دارند،

قاتی اداکثر دو نفر خواهند بود. -3 تبصره یان( در هر طرح تحقی ــمیم مجری )مجر در  گیریتصــ

 بیش از دو نفر بر عهده شورای پژوهشی دانشگاه خواهد بود.مجریان تعداد خصوص 

2]Commented [l :داخل و  پیش نویس فرآیند طرح های مشترب

 خارج کشورتهیه شود.
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صورت  مجری -4 تبصره صراف ازباید تعهد نماید که در  ست خود را هم  ،انجام طرح ان و  کتباًدرخوا

ــامانه پژوهشـــیار به معاونت تحقیقات و فناوری ارائه دهد و  ــدهتنظیم قراردادبرابر هم از طریق ـس ، ـش

 نیا، در غیر عودت نموده ،ف اداکثر ســه ماه از زمان انصــرافرا ظرت شــده از محل طرح مبلغ دریاف

 گردد. برداشتمبلغ مذکور از اقوق فرد دانشگاه  فناوریبا نامه معاون تحقیقات و  صورت

به عنوان مجری طرح  توانندمیدانشجویان  ،اساسنامه کمیته تحقیقات دانشجویی مطابق -5 تبصره

 تحقیقاتی باشند.

 شــدهااصــلدر کلیه موارد نتایج ااصــل از انجام طرح تحقیقاتی اعم از مالکیت مادی یا معنوی  -44 ماده

 .است نامهآیینطبق مواد مربوط به نوآوری و مالکیت معنوی این 

ست عالوه بر ملزم  انیمجر /مجری -1 تبصره شنفیلیاذکر ا شگاه صحیح  ی یا مراکز تحقیقاتی در دان

که این پروژه  اعالم نماید ،نیز مقا ت مقاله یاتقدیر و تشــکر قســمت ، در مقا ت منتج از طرح مذکور

 انجام گرفته است. لرستاندانشگاه علوم پزشکی  فناوریمعاونت تحقیقات و  با پشتیبانی

 ،شدهااصلکه مسئولیت مستقیمی در رابطه با مسائل علمی طرح، نتایج  مجری طرح فردی است -45 ماده

سئول تعهداجرای کل طرح سائل اخالقی، اقوقی، اداری، مالی ، عقد قرارداد، م  د.را دار طرحو اتمام  مقاله، م

و کلیه  نمایدمیانجام طرح تحقیقاتی امضــاء  قراردادبا دانشــگاه  همکاران طرح،به نمایندگی از  مجری طرح،

شگاه پرداخت  طرح که از هایهزینه ساببه شودمیطرف دان شان واریز  ا شان رابط گرددمیای همکاران . ای

 استو پیگیری مسائل اقوقی طرح با ایشان  باشدمیبا دانشگاه  طرح

رانوی بوده  هایمسئولیت دارعهدهسایر اعضائی که به نحوی در روند اجرای طرح  همکاران طرح: -46 ماده

 .شوندمی، تحت عنوان همکار طرح خوانده باشدمی هاآنعهده ه ی طرح بیو بخشی از عملیات اجرا
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یا همکاری قرار باشــد به طرح اضــافه  نماید نظرصــرفاز ادامه کار  رانیکی از همکا کهدرصــورتی -47 ماده

ست مجری طرح، گردد سامانه  موظی ا ست خود رااز طریق  شی  درخوا شورای پژوه صویببه   طرح کنندهت

 .ارائه نماید

با  تنها طرح تحقیقاتی ی علمیمحتوا عنوان،تغییر در  هرگونه، طرح تحقیقاتی در صورت تصویب -48 ماده

 .باشدیم ریپذامکانقبل از عقد قرارداد  طرح هیاول کنندهبیتصو یپژوهش یشورا دیتائ

ــط مجری طرح،  هرگونه -49 ماده ــت تغییر مالی توســ ــتمیدرخواســ ــورای  بایســ ــی عالوه بر شــ پژوهشــ

 اولیه مطرح و تصویب گردد. کنندهتصویبمرکز  در کمیته مالیاولیه طرح  کنندهتصویب

ســال بر اســاس کارنامه  یارائه طرح در ابتدا یبرا علمیهیئت عضــو هر انهیســال اعتبار پژوهشــی -50 ماده

 رسدمی یو اطالع به توسعه و ارزیابی تحقیقات ریمد توسط علمیهیئت عضو یعلم رتبهم و یپژوهش
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 *(باشد سامانه بر منطبق دیبا ندیفرا هی)کل تصویب طرح تحقیقاتي ندیفرا -12 بخش

 کمیته تحقیقات دانشــجویی،، HSR، مراکز تحقیقات، شــورای هادانشــکدهپژوهشــی  به شــورای -51 ماده

ــورای پژوهشــی پژوهش در  ــعه تحقیقات بالینی  واادهایو  آموزشش ــتانتوس  آموزشــیمراکز و  هابیمارس

دانشــگاه باشــند از طرف شــورای  فناوریمعاونت تحقیقات و  تأییدکه دارای شــورای پژوهشــی مورد درمانی 

شگاه تفویض اختیار  شی دان سی هایطرحکه  گرددمیپژوه صویب  تأیید، تحقیقاتی را مورد برر قرار  اولیهو ت

تحقیقاتی بیش از  هایطرح مطرح نمایند.در شــورای پژوهشــی دانشــگاه  داده و ســپس جهت تصــویب نهایی

شی  شدهتعیینسقی مالی  شوراهای پژوه سی اولیه در  وهزیرگربرای  شگاه پس از برر شی دان شورای پژوه

 .گردندمیو تصویب مطرح در شورای پژوهشی دانشگاه شوراهای پژوهشی مربوطه 

شگاه مو -52 ماده شورای پژوهشی دان سال توسط  شده در ابتدای هر  رد بازبینی قرار سقی مالی تفویض 

 .گرددمیو به مراکز مربوطه ابالغ  گیردمی

زال، داوری، تصــویب در شــورای پژوهشــی، کمیته مالی، کمیته اخالق، تمامی مراال ربت پروپو -53 ماده

ترجمان دانش  ،اسابتسویهگزارش پیشرفت اولیه و نهایی،  هایفرم لیتکم مالی، هایپرداختعقد قرارداد، 

ــامانه و ربت مقاله از طریق  ــیار( به آدرس  هایطرحـس ــگاه )پژوهشـ انجام  ris.lums.ac.irتحقیقاتی دانشـ

 خواهد شد.
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 پژوهشي هايطرحاجراي  هايهزینهمسائل مربوط به  -13 بخش

یک طرح تحقیقاتی، تعداد  هاینمونهطرح تحقیقاتی مطابق با اجم و تعداد  هایهزینهبرآورد  -54 ماده

به پیشــنهاد طرح  موردنیاز، تجهیزات موردنیاز، مواد مصــرفی هامســافرتآزمایشــات تخصــصــی، تعداد و نوع 

یک طرح تحقیقاتی بستگی  هایهزینه .گرددمیپژوهشی تعیین و مصوب  هایطرحدهندگان در کمیته مالی 

ــامل  ــنلی و مدیر اجرایی پروژه،  الزامهاقبه نوع طرح ش خدمات  الزامهاقمواد مصــرفی،  هایهزینهپرس

خدمات تخصصی که به ناچار  هایزینههتخصصی که توسط طرح دهندگان و همکاران طرح باید انجام شود، 

شود، هزینه خرید تجهیزات  سایر مراکز دولتی و خصوصی باید انجام  سافرت،  موردنیازتوسط  طرح، هزینه م

 .باشدمی هاهزینهسایر  و ویرایش مقاله انگلیسی دارای ایندکس معتبر هزینه تایپ و تکثیر و

کارکنان  ،علمیهیأتنظر گرفته شده برای اعضای در  التحقیقاقطرح مطابق با پرسنلی  هایهزینه -1 بند

 .گرددمیو پرداخت  تنظیم ذیل بر اساس جدولدانشگاه علوم پزشکی لرستان و دانشجویان 

صد کل  -1 تبصره سی در سنلی نباید بیش از  شد مگر در  هایهزینههزینه پر که  هاییطرحطرح با

یا مطالعات کیفی و تلفیقی و دارای ماهیت آماری و اپیدمیولوژی، توصیفی تحلیلی و ابزارسازی  صرفاً

 باشد.بیشتر از این میزان  تواندمیشورای مربوطه و کمیته مالی دانشگاه  تأییدباشد با  پردازینظریه
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 دانشگاه علوم پزشکی لرستان محققینبه ازای ساعت برای  التحقیقاقمیزان  -2 بند

 الزامه در ساعت )ریال(اق وضعیت محقق

علمی دانشگاه علوم پزشکی  هیأت محققین

 لرستان

در  مخصوص مندرج العادهفوقمبنا و  یک شصتم اقوق

 اکم کارگزینی

مدارب تخصص دارای علمی  هیأت ریغ محققین

 فوق تخصصی بالینیبالینی  (،PhD)پایه 

در  مخصوص مندرج العادهفوقیک شصتم اقوق مبنا و 

 غیر جغرافیایی 1استادیار پایه  اکم کارگزینی

دکترای رب امدعلمی دارای  هیأتغیر  محققین

 عمومی و کارشناسی ارشد ایارفه

علمی دارای مدارب  هیأت ریغ )محققین 2ردیی  80%

 ((PhD)تخصص پایه 

 افراد با مدرب کارشناسی
علمی دارای مدارب  هیأت ریغ )محققین 2ردیی  70%

 ((PhD)تخصص پایه 

 افراد با مدرب کاردانی
علمی دارای مدارب  هیأت ریغ )محققین 2ردیی  60%

 ((PhD)تخصص پایه 

 افراد با مدرب دیپلم
علمی دارای مدارب  هیأت ریغ )محققین 2ردیی  50%

 ((PhD)تخصص پایه 

 افراد با مدرب زیر دیپلم
علمی دارای مدارب  هیأت ریغ )محققین 2ردیی  40%

 ((PhD)تخصص پایه 

 PhD byو  PhD، دستیاری هدانشجویان دور

Research 

علمی دارای مدارب  هیأت ریغ )محققین 2ردیی  80% 

 ((PhD)تخصص پایه 

ه کارشناسی ارشد و دکترای دانشجویان دور

 ای عمومیارفه

علمی دارای مدارب  هیأت ریغ )محققین 2ردیی  75%

 ((PhD)تخصص پایه 

 تره کارشناسی و پاییندانشجویان دور
علمی دارای مدارب  هیأت ریغ )محققین 2ردیی  65%

 ((PhD)تخصص پایه 

ــاعاتی که برای انجام طرح تحقیقاتی در قســـمت  -3 بند ــنلی  هایهزینهمیزان ـس ــت  موردنیازپرـس به اـس

 .کمیته مالی است تأییدمجری طرح و پیشنهاد 

صی -4 بند ص شات تخ شنهاد  هزینه آزمای شات متغیر بوده و به پی سته به نوع طرح و اجم و تعداد آزمای ب

 .گرددمیمجریان در کمیته مالی تعیین و تصویب 

در  مجریبه پیشــنهاد  موردنیازآزمایشــات  دمقدار مواد مصــرفی بســته به نوع طرح و اجم و تعدا -5 بند

 .گرددمیکمیته مالی تعیین و مصوب 
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تحقیقاتی در  هایطرحمورد نیاز برای  ایســرمایه هایدســتگاهو  تجهیزات غیرمصــرفیهزینه خرید  -6 بند

 گردد.طرح لحاظ نمی ایمقالهاما این هزینه در تعهدات  گرددمیطرح محاسبه هزینه کل مجموع 

ست افزایش  مجریچنانچه  -55 ماده ستیهای هزینه مبلغدرخوا شد بای شته با ست طرح دا ستند  درخوا م

تصویب مطرح و پس از  کنندهتصویبدر شورای پژوهشی به افزایش بودجه  ضرورت نیازصوص در خ خود را

ــورا، در کمیته مالی مربوطه ــده به ش ــقی اعتبارات تفویض ش ــقی  با رعایت س های طرح افزوده کل هزینهس

 شود.می

، مشــروط به رعایت جدول گانت ارائه کنندهتصــویبموافقت با متمم در شــورای پژوهشــی  -1 تبصره

 باشد.پروپوزال نهایی مجری میشده در 

 جدول گانت از زمان پرداخت قسط اول طرح انجام خواهد شد. بندیزمان -2 تبصره

طرح بیشتر اولیه بودجه  از بیست درصدنباید  از سوی کمیته مالی در هر شرایطیاعتبار افزایش  -56 ماده

 .باشد

به جه برای تصویب بودو مراکز هر ساله سقی تفویضی مشخصی  هادانشکدهتحقیقاتی  هایطرحدر خصوص 

که مبالغ بیش از ســقی باید در شــورای پژوهشــی دانشــگاه بررســی و  شــودمیبرای هر طرح داده  دانشــکده

  .تصویب گردد
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 تحقیقاتي هايطرحنحوه پرداخت اقساط  -14 بخش

مجری موظی است، جهت انجام مراال طرح در شورای پژوهشی دانشگاه، نهایی پس از تصویب  -57 ماده

 نماید. اریذبارگعقد قرارداد از طریق سامانه پژوهشیار اقدام نموده و مدارب  زم را مطابق با راهنمای سامانه 

قاتی بین  -1 بند قات و  مجریقرارداد طرح تحقی عاون تحقی ناوریپروژه و م ندگی از  ف مای به ن گاه  ــ دانشــ

 .گرددمیدانشگاه منعقد 

 هایطرحاصـــلی جذب و در اســـاب جداگانه  منعقدهوب طرح مطابق قرارداد اعتبارات مصـــکل  -58 ماده

در اختیار قســـط برابر قرارداد منعقده  دوطرح تحقیقاتی در  طاقســـا .گرددمی تحقیقاتی دانشـــگاه نگهداری

 .گیردمیپروژه قرار  مجری

که باید به امضــاء طرح بالفاصــله پس از عقد قرارداد  هایهزینهدرصــد کل  60قســط اول به میزان  -1 بند

 .باشدمیرسیده باشد قابل پرداخت  طرحو مجری  دانشگاه فناوریمعاون تحقیقات و 

سط  -2 بند صد  40به میزان  نهاییق سط مجری در  مندرج در قرارداد انجام تعهدات اریذبارگپس از در تو

 .گرددمیپرداخت  دانشگاه، سنجیعلمتوسط کارشناس اداره  تأییدسامانه پژوهشیار و 

ماه  18و بارگذاری مدارب در ســامانه پژوهشــیار، گزارش نهایی مســتندات  بارگذاریمجری پس از  -3 بند

 نماید. بارگذاریقرارداد طرح را در سامانه پژوهشیار  مندرج در تا تعهدات فرصت دارد

هدات  -1 تبصره که مجری تع ــورتی  ندرج در قرارداددر صــ هد،  م جام د مل ان کا به طور  ند  را نتوا

 در خصوص تسویه طرح بر عهده شورای پژوهشی دانشگاه است. گیریتصمیم

قاتی در مجالت  -2 تبصره له منتج از طرح تحقی قا که م به  Scopusو  PubMedو  ISIدر مواردی 

ناظر طرح  تأییدو فقط با داوری گزارش نهایی طرح تحقیقاتی وجود ندارد چاپ رسیده باشد نیازی به 
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 .پذیردمیانجام  هبا نامبرداساب تسویهو تهیه موارد مربوط 

ــت مجری طرح  انجام تعهدات مندرج درتمدید زمان  زم برای  -3 تبصره و مطرح طرح با درخواســ

 است. باریکماه و فقط  6در شورای پژوهشی دانشگاه اداکثر به مدت شدن 

مدنظر است شده  و نمایه چاپمقاله کامل  اندشدهمتعهد به چاپ مقاله  مجریاندر کلیه مواردی که  -4 بند

 .باشدمیگواهی پذیرش مقاله قابل قبول نو ارائه 
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 راحل اجراي طرح تحقیقاتيم -15 بخش

انجام مراال مربوطه در ســامانه پژوهشــیار و دریافت کد اخالق و  پس از تصــویب طرح ومجری  -59 ماده

 .باشدمیعقد قرارداد مجاز به اجرای طرح 

 تحقیقاتی هایطرحوظایی و روند نظارتی ناظر  -60 ماده

ــن  -1 بند  ازجملهانجام طرح  مراال د و بر کلیهدار عهدهه ب را انجام طرحناظر طرح وظیفه نظارت بر اســ

، رعایت گیرینمونه، اضــور در فیلد هاپرســشــنامهپرســشــگری و تکمیل  ،هانمونه، درســتی گیرینمونهنحوه 

کاران  گان و هم ند ــط طرح ده ظات اخالقی توســ گام  هاآنمالا نهدر هن ظارت بر  گیرینمو و همچنین ن

آزمایشات و نحوه ساخت تجهیزات یا داروها و محصو ت مربوطه  صحت و درستی تأیید ایشات مربوطه وآزم

 نظارت دارد.

ــرفت پروژه را بازدیدهای منظم از فیلد طرح تحقیقاتی انجام دهد و نناظر باید  -2 بند ــورتبهحوه پیشــ  صــ

 در سامانه پژوهشی بارگذاری نماید.فصلی 

 سامانه بارگذاری کند.پروژه را در گزارش انجام و پیشرفت  باریکهر شش ماه باید  مجری -3 بند

اظر در خصوص گزارش نهایی پروژه ضروری ن ایدورهو اتمام پروژه، وجود نظرات  اسابتسویهبرای  -4 بند

 .باشدمی

 .شودمیکامل طرح، توسط مجری پرداخت  اسابتسویهناظر در زمان پرداخت  الزامهاق -5 بند

 .باشدمی تومان هزار 200ناظر  الزامهاقمیزان  -1 تبصره

 تعهدات مقاله محاسبه نخواهد شد.ناظر طرح، جزء هزینه  الزامهاقمبلغ  -2 تبصره

 .گرددمیصادر  در سامانه پژوهشیاردانشگاه  فناوریو معاون تحقیقات  تأییدو  امضا ابالغ ناظر با -6 بند
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ضای  -7 بند صین  علمیهیأتناظر طرح از میان اع ص صین بالینی، متخ ص صین، فوق تخ ص شگاه و متخ دان

 علمیهیأتپزشکان عمومی و دارندگان مدارب کارشناسی ارشد و با تر غیر  ها،دندانپزشکی، فارماکولوژیست

 انتخاب خواهد شد.

 باشد. پنج طرح تحقیقاتيناظر بیش از  تواندمین یک نفرهمزمان  -8 بند

 .از بین طرح دهندگان یا همکاران طرح انتخاب شود تواندمیناظر ن -9 بند

ــدیک طرح تحقیقاتی مقاجرای چنانچه ادامه  -61 ماده ــورتبهرا  مراتبباید  مجری، دور نباـش کتبی به  صـ

 مجریچنین مواردی چنانچه به  در اعالم نماید.طرح جهت تعیین تکلیی  کنندهتصــویبشــورای پژوهشــی 

ـــمول  ـــد مش ـــده باش ـــاط پرداخت نش ـــد. ولی چنانچه مبالغی به جمبلغی در قالب اقس  مجریریمه نخواهد ش

پرداخت شده باشد مشمول جریمه خواهد شد و مبلغ جریمه بر اساس مبالغ دریافتی و مدت زمانی که مبلغ 

 مجریتوسط  مشخص و باید دانشگاهبوده و قوانین جاری کشور توسط شورای پژوهشی  مجریدریافتی نزد 

 دانشگاه واریز گردد. اساببههمراه با اصل مبلغ دریافتی 

ــتای اجرای طرح تحقیقاتی  ،به ناظر منظور از ارائه گزارش -1 بند ــده در راـس تهیه  ازجملهاقدامات انجام ـش

شات  زم،  ساخت محصو ت مورد نظر، آنالیز هاتکنیک اندازیراهمواد، پرسشگری، تهیه نمونه، انجام آزمای  ،

ستای انجام یک طرح تحقیقاتی  هاداده که باید در اختیار  باشدمی موردنیازو کلیه فرایندهایی است که در را

 .سامانه پژوهشیار بارگذاری نمایددر  ناظر تأییدناظر قرار گیرد و با 

در صــورت وجود هرگونه اختالف نظر بین مجری و ناظر طرح، شــورای پژوهشــی مصــوب کننده  -62 ماده

 نماید. گیریتصمیمر این زمینه د تواندمیرح ط

 .باشدمیگانت طرح مربوطه  بندیزمانجدول طرح  تأخیرمبنای  -1 تبصره
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جزء مبلغ تعهدات کمک هزینه ویرایش انگلیســـی مقا ت، غیر مصـــرفی، ناظر طرح و  هایهزینه -63 ماده

 طرح محاسبه نخواهد شد.

 قابل پرداخت است. کمیته مالی تأییدهزینه چاپ و تکثیر به پیشنهاد مجری و  -1 بند

 .باشدمیطرح تحقیقاتی، مشمول این بند ن هاینامهپایان هایصحافیمربوط به  هایهزینه -1 تبصره
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 تحقیقاتي هايطرحمقررات مربوط به چاپ مقاله از محل  -16 بخش

( و عمل درصد 40تحقیقاتی و دریافت قسط نهایی طرح تحقیقاتی ) هایطرح اسابتسویهبرای  -64 ماده

. باشدمیمحقق نیازمند ارائه مقاله بر اساس بندهای زیر  قراردادو نیز مفاد  تعهدنامهبه تعهدات بر اساس فرم 

ارائه  محقق بایســتی نویســنده اول و یا نویســنده مســئول باشــد. اتماًدر شــرایط مربوط به مقا ت ضــروری 

 :باشدمیوابسته به آن  هایتبصرهتعهدات بر اساس جدول زیر و 

 حساب طرح تحقیقاتینیاز برای تسویهجدول مربوط به مقاالت مورد

 )میلیون تومان( بودجه طرح تعداد مقاالت موردنیاز

 5-0 ژوهشیپ-یا یک مقاله علمی ISIایندکس شده در  هایهمایشخالصه مقاله در یک حداقل 

 Scopus 8-5حداقل یک مقاله 

 PubMed 12-8یا  ISI Web of Scienceحداقل یک مقاله 

 Scopus 18-12بعالوه یک مقاله  PubMedیا  ISI Web of Scienceحداقل یک مقاله 

 PubMed 25-18یا  ISI Web of Scienceحداقل دو مقاله 

 Scopus 30-25بعالوه یک مقاله  PubMedیا  ISI Web of Scienceحداقل دو مقاله 

 PubMed 35-30یا  ISI Web of Scienceحداقل سه مقاله 

 Scopus 40-35بعالوه یک مقاله  PubMedیا  ISI Web of Scienceحداقل سه مقاله 

 PubMed 45-40 یا ISI Web of Science حداقل چهار مقاله

 Scopus 50-45بعالوه یک مقاله  PubMed یا ISI Web of Science حداقل چهار مقاله

 PubMed 55-50یا  ISI Web of Scienceحداقل پنج مقاله 

 Scopus 65-60بعالوه یک مقاله  PubMedیا  ISI Web of Scienceحداقل پنج مقاله 

 PubMed 70-65یا  ISI Web of Scienceحداقل شش مقاله 

 Scopus 80-75بعالوه یک مقاله  PubMedیا  ISI Web of Scienceحداقل شش مقاله 

 PubMed 85-80یا  ISI Web of Scienceحداقل هفت مقاله 

 Scopus 90-85بعالوه یک مقاله  PubMedیا  ISI Web of Scienceحداقل هفت مقاله 

 PubMed 95-90یا  ISI Web of Scienceحداقل هشت مقاله 

 ISI Web of Scienceمیلیون تومان باالتر یک مقاله  12-18ر و به ازای ه PubMedیا  ISIمیلیون تومان باالتر یک مقاله  5-8میلیون تومان به ازای هر  90تحقیقاتی باالی  هایطرح

 بایستی محاسبه شود. Scopusبعالوه یک مقاله  PubMedیا 
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( Affiliationعلمی ) آدرساســتفاده از  ،باقیمانده طرح درصــد 40شــرط قبول مقاله جهت پرداخت  -1 بند

 باشد.می ریجدول زمطابق دانشگاه علوم پزشکی لرستان صحیح 

ــازمانی ) -65 ماده ــتگی ســ ــکده( Affiliationوابســ ــگاه، مراکز تحقیقاتی، دانشــ ــتاندارد دانشــ ها، اســ

 :آموزشی هایگروهو  آموزشی هایبیمارستان

 در مقاالت مراکز تحقیقاتي( Affiliation) يسازمان يوابستگنحوه نگارش 

 :کز تحقیقاتامر

 مرکز تحقیقات، دانشگاه، شهر، کشور
 

 نمونه:

 مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی

 

Razi Herbal Medicines Research Center, Lorestan 

University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran. 

 :هادانشکده

 دانشگاه، شهر، کشورگروه، دانشکده، 

 نمونه:

 دانشکده داروسازی

 

 

 

Department of Pharmacology and Toxicology, 

School of Pharmacy, Lorestan University of Medical 

Sciences, Khorramabad, Iran. 

 :کمیته تحقیقات دانشجویی

 دانشگاه، شهر، کشورکمیته تحقیقات دانشجویی، 

 

 

Student Research Committee, Lorestan University of 

Medical Sciences, Khorramabad, Iran. 

سنده داراي بیش از یک افیل* براي مراکز تحقیقاتي،  شد. بدین معني که اگر نوی سنده با شن نوی ست که اولین افیلیی شني قابل قبول ا شن در افیلیی یی

 .عنوان اولین افیلییشن خود در مقاله ذکر کندبه  بایستي افیلییشن مرکز تحقیقات را الزاماًاست،  مقاله

 

 

قابل قبول منتج از همان طرح ارائه مقا ت ، تحقیقاتی هایطرحمقاله  تعهداتبرای تسویه  -1 تبصره

ــد.می ـــ بل قبول  Research letter / case reportو  short communication/ brief rport باش قا

 .باشدمین

چند طرح تحقیقاتی مرتبط با یکدیگر خود  تواندمی، مجری افزایش کیفیت مقالهجهت  -2 تبصره

مطابق با مجموع تعهدات مقا ت آن  یاز مورد نیاز راو امت IFرا، در صورتی که تعهدات مقاله و نمایه و 

 تسویه کند.را  تربا  IFای با با کیفیت چاپ شده در مجلهانجام داده باشد، با یک مقاله  ،هاطرح
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ــکی Affiliation) آدرسمقاله با عالوه بر چاپ  اندموظیطرح دهندگان  -66 ماده ــگاه علوم پزشــ ( دانشــ

در مواردی که از بودجه دانشگاه علوم ( Acknowledgments)در قسمت تشکر و قدردانی مقا ت  لرستان

ست به جمله  شده ا ستفاده  ستان ا شکی لر شکی پز شگاه علوم پز ستاناینکه از منابع تحقیقاتی دان جهت  لر

ست شاره انجام آن ا ست ا شده ا ست که  نمایند.فاده  شماره طرح مذکور را  دیبابدیهی ا سمت نیز محقق  در ق

 ذکر نماید.تقدیر و تشکر به شکل زیر 

 :شیوه صحیح نگارش بخش تقدیر و تشکر مقا ت فارسی و انگلیسی پژوهشگران دانشگاه -67 ماده

 تقدیر و تشكر:

یقاتی مصــوب شــورای پژوهشــی )دانشــگاه/ ...................................................... . این مقاله مســتخرج از طرح تحق

شماره گردا ستان با  شکی لر شگاه علوم پز شجویی( دان شکده/ مرکز تحقیقات/ کمیته تحقیقات دان  طرح/نتن

 است............ 

Acknowledgment:  

…………………………………………. . This article is based on the approved research 

project, in research council of (university/ faculty/ research center /student research committee) 

of Lorestan University of Medical Sciences, by grant number ……….. . 

 

 با تر از یک (impact factor) رتأریبا ضریب  ایمجلهتحقیقاتی در  چنانچه مقاله منتج از طرح -68 ماده

ازای هر یک درجه ضــریب به  و کوپوسدرجه ایمپکت برابر با امتیاز یک مقاله اســ 5/0به ازای هر  چاپ گردد

 استفاده کرد. توانمی اسابتسویهبرای  Pubmedیا  ISIامتیاز یک مقاله برابر با  ،1با تر از  تأریر

ــویه طرح -1 تبصره ــگاه در مقا ت تس ــن دانش ــتی اولین  ،افیلییش ــنبایس به عنوان مجری  افیلییش
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دوم مجری و یا  افیلییشــنبه عنوان  هدانشــگا افیلییشــن. ذکر در مقاله باشــدنویســنده اول یا مســئول 

 .باشدمین تأییدمورد  ،دوم نویسنده مسئول دوم و یا نویسنده اولِ
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 طرح تحقیقاتي ارائه گزارش نهایينحوه نگارش و  -17 بخش

از داشتن یا نداشتن  نظرصرف .شودارسال  پژوهشیارسامانه باید در گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  -69 ماده

ــتی بعد  ،مقاله ــابه را در پایان زمان طرح این گزارش نهایی از محققین بایس مقاله یافته تا اداکثر فرمتی مش

یا سایر  شدهچاپمنوط به ارائه مقاله  دومنهایی و دریافت قسط  اسابتسویهتحویل نمایند اما پانزده صفحه 

 ماهه بعد از پایان طرح و تحویل گزارش نهایی است. 18تعهدات در فاصله زمانی 
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 دانشجویي هاينامهپایان-طرح، اجرا و اتمام تصویبروند  -18 بخش

ــروع روند ربت  -70 ماده گاه،  نامهپایانبرای شــ ــ ــجویان دانشــ مربوطه در  مراالپس از طی  بایددانشــ

را یک هفته قبل از برگزاری  هاپروپوزالباید دانشکده . ودشدر سامانه پژوهشیار ربت  دانشکده/مرکز پروپوزال

 سپس کده ارسال نماید.ششی دانهی پژواشیار به اعضاء شورهشورای پژوهشی دانشکده از طریق سامانه پژو

اســتاد راهنما . به اطالع اســتاد راهنما خواهد رســیدشــی دانشــکده از طریق ســامانه هاصــالاات شــورای پژو

شورای  و از طریق سامانه به کمیته مالی رحسپس ط ؛ وندکمیو در سامانه اعمال  دهدمیاصالاات را انجام 

 مراال عقد قرارداد انجام خواهد شد.از تصویب و اخذ کد اخالق  پس و ارجاعپژوهشی دانشگاه 

 .گیردنمیتعلق  هانامهپایانهزینه پرسنلی به هیچ یک از  -تبصره ...

ــی نامهپایانجایگزین  هایفعالیتدر خصــوص  -1 تبصره ــده طبق قوانین آموزش ــوراو  ابالغ ش  یش

 .گرددمیاقدام  دانشگاه یآموزش

 .باشدمیبه عهده دانشکده دانشجویی  هاینامهپایانهمه داوری روند  -2 تبصره

تخصــصــی دانشــکده  هاز گرو الزاماً بایســتمینشــجویان رزیدنتی ااســتاد راهنمای اول د -3 تبصره

نشــکده، اد هایگروهمربوطه باشــند و هیچگونه محدودیتی برای انتخاب اســتاد راهنمای دوم از ســایر 

 .باشدمیو مراکز تحقیقاتی ن هادانشکدهسایر 

شجویان مقاطع دکترای شرایط دفاع با مقاله -71 ماده شگاه  ایارفه: تمامی دان صیالت تکمیلی دان و تح

 .برگزار نمایندرا  نامهپایانجلسه دفاع مربوط به دانشکده مربوطه  مطابق با آیین نامه بایستمی

علمی دانشگاه  هیأتهر عضو نامه دانشجویی همزمان در مقاطع تحصیلی مختلی برای تعداد پایان -72 ماده
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  .توسط دانشکده مربوطه تعیین می گردد

ققوانین  -73 ماده به م یاناالت مسووتخرا از مربوط  قا ت : دانشووجویي هاينامهپا منتج از در م

بر اساس آیین نامه های دانشکده مربوطه نام استاد راهنما و نام دانشجو محل درج  ،دانشجویی هاینامهپایان

 اول و اصلی کمیته تحقیقات دانشجویی باشد. افیلییشن الزاماً بایستمیافیلییشن دانشجو . خواهد بود

ــکر مقا ت منتج از  -1 تبصره ــتبامی، هانامهپایاندر بخش تقدیر و تشــ ــماره طرح  الزاماً یســ به شــ

(Grant No.( و امایت مالی )Fundation) .طرح اشاره گردد 

تاریخ بارگذاری کامل پروپوزال توسط دانشجو در سامانه تا برگزاری شورای پژوهشی  از :هازمان -74 ماده

 گروه اداکثر دو هفته است.

مدیر گروه،  تأییدزمان انجام اصــالاات توســط دانشــجو پس از شــورای پژوهشــی گروه و  -1 تبصره

 اداکثر یک هفته است.

شکده اداکثر دو  تأییدزمان بین  -2 تبصره شورای دان صالاات گروه توسط مدیر گروه تا برگزاری  ا

 هفته است.

ناظر طرح  تأییدزمان انجام اصالاات توسط دانشجو پس از شورای پژوهشی دانشکده و  -3 تبصره

 اداکثر یک هفته است.

 طرح اداکثر یک هفته است.ناظر  تأییدزمان برگزاری کمیته مالی پس از  -4 تبصره

 زمان بین برگزاری کمیته مالی و اخذ کد اخالق اداکثر یک هفته است. -5 تبصره

بالینی هســـتند پس از اخذ کد اخالق دانشـــگاه اداکثر یک ماه  کارآزمایییی که هاطرح -6 تبصره

 را اخذ نمایند. IRCTکد  بایستمی
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ــکده و دفاع  -7 تبصره ــجو در دانشــ ــجو، در تمامی دا نامهپایانزمان بین دفاع پروپوزال دانشــ نشــ

 اداقل شش ماه است. هادانشکده

فاع  -8 تبصره مان د نه و ز ما ــا بت عنوان پروپوزال در ســ مان ر مانی بین ز یت ز نه محدود هیچگو

 وجود ندارد. هادانشکدهپروپوزال در هیچ یک از 

ــال فایل  -9 تبصره ــه دفاع  نامهپایانهیچگونه محدودیت زمانی بین زمان ارســ برای داوران جلســ

 وجود ندارد. هادانشکدهدر هیچ یک از  نامهپایاندفاع جلسه و زمان برگزاری  نامهپایان

کمتر به فضای سبز و کمک به کاهش  رسانیآسیببه منظور ااترام به محیط زیست و  -10 تبصره

 PDFبر روی فایل  بایســتمی هانامهپایانو  هاپروپوزالکلیه مراال داوری و نظارت بر  ،قطع درختان

شجو شود و دان سخه چاپی از پروپوزال  بایستمییان انجام  سال  نامهانیپا ایاز تهیه هرگونه ن جهت ار

 جداً خودداری نمایند. هاکتابخانهصحافی نهایی برای تهیه به داوری یا 

ی دانشگاه هاکتابخانهتحویلی به  هایفایلبه منظور رعایت موضوعات اخالق در پژوهش،  -11 تبصره

 word( به همراه فایل برداریکپی)غیرقابل  Pdfفایل  بایســتمی(، فقط ایدانشــکده)اعم از مرکزی و 

 wordاز تحویل هرگونه فایل  بایســتمیباشــد. لذا دانشــجویان  نامهپایانچکیده فارســی و انگلیســی 

 wordی دانشــگاه نیز نباید درخواســت فایل هاکتابخانهنموده و مســئولین  خودداری نامهپایانکامل 

شند نامهپایان کامل شته با ضای  را دا به همراه ( برداریکپی)غیرقابل  PDFااوی فایل  CDو تنها تقا

 چکیده فارسی و انگلیسی از دانشجو نمایند. wordفایل 

 (پزشکیدندانسازی، دارو، عمومی )پزشکی ایارفهدانشجویان دکترای  هاینامهپایانشرایط دفاع  -75 ماده

سه دفاع  -1 تبصره ستمی نامهپایانداوران جل ضا  الزاماً بای شکی  هیأتاز اع شگاه علوم پز علمی دان

 استاد راهنما باشند. تأییدلرستان و با انتخاب دانشجو و 

علمی دانشگاه  هیأتسه نفر از اعضاء  دقیقاً بایستمی، نامهپایانتعداد داوران جلسه دفاع  -2 تبصره
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 باشند. نامهپایانو مرتبط با عنوان  علوم پزشکی لرستان

ــوص ظرفیت داوری هیچگونه مح -3 تبصره ــا  ،هانامهپایاندودیتی در خصــ علمی  هیأتبرای اعضــ

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان وجود ندارد.

 تحصیالت تکمیلی )ارشد و دکترا(دانشجویان  هاینامهپایانشرایط دفاع  -76 ماده

سه دفاع  -1 تبصره ستمی نامهپایانداوران جل ضا  الزاماً بای شکی  هیأتاز اع شگاه علوم پز علمی دان

 استاد راهنما باشند. تأییدلرستان و با انتخاب دانشجو و 

ــه دفاع  -2 تبصره ــتمی نامهپایانتعداد داوران جلســ ــد.  4 دقیقاً بایســ فر از این افراد ن 3نفر باشــ

ستمی ضا  الزاماً بای ستان هیأتاز اع شکی لر شگاه علوم پز و نفر  نامهپایانو مرتبط با عنوان  علمی دان

دو نفر از  باشــد. نامهپایانو مرتبط با موضــوع  هادانشــگاهعلمی ســایر  هیأتاز اعضــا  تواندمیهارم چ

 علمی گروه مربوطه دانشگاه علوم پزشکی لرستان باشند. هیأتاز اعضا  بایستمی الزاماًداوران 

دنتی و تحصــیالت تکمیلی( هیچگونه یدانشــجویان مقاطع تحصــیلی مختلی )عمومی، رز -3 تبصره

( برای ...بالینی، ارزش تشـــخیصـــی و کارآزماییبرای انتخاب نوع مطالعه )توصـــیفی، تحلیلی،  الزامی

ست که انتخاب عنوان  نامهپایان شی و انتخاب نوع  نامهپایانخود ندارند. بدیهی ا ستگی به نیاز پژوه ب

 پژوهشی دارد. سالالبستگی به مطالعه 

سایر  نامهپایانشرایط اخذ  -77 ماده شجویان  شگاهدان ستان ) هادان شکی لر شگاه علوم پز  نامهپایاندر دان

 (میزبان

ــویب پروپوزال، عقد قرارداد و  -1 تبصره ــگاه  عهدهبودجه، بر  تأمینتمامی مراال تصــ  مبدأدانشــ

 .باشدمی

دانشــجویان مهمان به دانشــگاه علوم پزشــکی لرســتان، تکمیل و  نامهپایانشــرط پذیرش  -2 تبصره
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 مبدأدانشگاه  آموزشیتوسط معاونت « آموزشدنامه فرم تعه»و « میزبان نامهپایانپذیرش »فرم  تأیید

 .باشدمیو مقصد 

ــو ا آزمایشـــگاهبدون هیچگونه محدودیتی با هماهنگی مســـئول  تواندمیدانشـــجو  -3 تبصره تاد ـس

دانشگاه و مراکز  هایآزمایشگاهخود از تجهیزات و وسایل تمامی  نامهپایانراهنما و متناسب با عنوان 

 تحقیقاتی دانشگاه استفاده نماید.

ـــاتید راهنمای  -4 تبصره ـــتمی الزاماً نامهپایانیکی از اس ـــا  بایس ـــگاه علوم  هیأتاز اعض علمی دانش

 پزشکی لرستان باشد.

هیچگونه محدودیتی در انتخاب اســاتید مشــاور از دانشــگاه علوم پزشــکی لرســتان وجود  -5 تبصره

 ندارد.

ـــتخرج از  -6 تبصره ـــئول و، اولین ننامهپایاندر مقا ت مس ـــنده مس ـــتمییس ـــتاد راهنمای  بایس اس

 صحیح دانشگاه علوم پزشکی لرستان باشد. افیلییشنبا  دانشگاه علوم پزشکی لرستان

ـــئول اول، دارای چندین  -7 تبصره ـــنده مس ـــورتی که نویس ـــندر ص ـــد،  افیلییش ـــتی  الزاماًباش بایس

 از دانشگاه علوم پزشکی لرستان باشد. شخصاول  افیلییشن

 .تاس مبدأصویب و دفاع مطابق با شرایط دانشگاه شرایط ت -8 تبصره

 :میزبان نامهپایانفرم پذیرش  -78 ماده

ــته ........ مقطع ........... اعالم   نامهپایانپذیرش  نامهآییناد که تمامی مف کنممیاینجانب .......... دانشــجوی رش

 همهکه  شــوممی . همچنین متعهدامکردهو قبول  امنمودهدانشــگاه علوم پزشــکی لرســتان را مطالعه میزبان 

 رعایت نمایم.را  نامهآییناین  هایتبصرهمواد و 

، مســئولیت پاســخگویی در نامهآییندر صــورت عدم رعایت هر یک از بندهای این فرم و  -1 تبصره

 ( است.مبدأکمیته اخالق در پژوهش بر عهده استاد راهنمای اول )دانشگاه 
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 :آموزشیفرم تعهدنامه  -79 ماده

و صــدور نمره و  نامهانپایری جلســه دفاع ا، مجوز برگزگرددمی متعهددانشــگاه .................  آموزشــیمعاونت 

.............. مقطع ...............  ....... رشــته.... یکد ملدانشــجویی ...........  شــمارهدانشــجو .............. به  التحصــیلیفارغ

 طه توســمبنی بر صــحت انجام و پایان پروژ پزشــکی لرســتان دانشــگاه علوم آموزشــیمعاونت  تأییدمنوط به 

 .باشدمیاستاد راهنمای دانشگاه علوم پزشکی لرستان  تأییدیهدانشجو و 

 و مقصد برسد. مبدأهر دو دانشگاه  آموزشیبایستی به امضا معاون  آموزشیرم تعهدنامه ف -1 تبصره

 نامهپایان) هادانشــگاهدانشــجویان دانشــگاه علوم پزشــکی لرســتان در ســایر  نامهپایانشــرایط اخذ  -80 ماده

 مهمان(

ستاد راهنمای اول  -1 تبصره ستمی الزاماً نامهپایانا ضا  بای شکی  هیأتاز اع شگاه علوم پز علمی دان

 لرستان باشد.

صــحیح کمیته تحقیقات دانشــجویی  افیلییشــننفر اول مقاله با  الزاماً بایســتمیدانشــجو  -2 تبصره

 انشگاه علوم پزشکی لرستان باشد.مرکزی د

 شخصاول  افیلییشنبایستی  الزاماًباشد،  افیلییشندر صورتی که دانشجو دارای چندین  -3 تبصره

 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان باشد.از 

ــال خواهند کرد. جهت  یآمارداور  کیو  یداور علم 5را به  یقاتیتحق هایطرح هاگروه ریمد -81 ماده ارـس

 است. یالزام یآمارداور  کیو  یگروه، پاسخ دو داور علم یپژوهش یمطرح شدن عنوان طرح در شورا
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 دوره پسا دکترا -19 بخش

شی : مقدمه -82 ماده سا دکترای پژوه شگران ارفهدورهدوره پ ست که برای تربیت پژوه ای در مراکز ای ا

شگاه اجرا می شود در نظر گرفته  یعلم أتیهند به عنوان دوره گذر به مرتبه تواشود و میتحقیقاتی تابعه دان

مورد  یو اخالق شــیآموز-یو از نظر پژوهشــ رســانندمیبه اتمام  یتدوره را با موفق ینکه ا یافراد یبه عبارت

ــگاه قرار  تأیید ــترا  یعلم هیأتجذب در فراخوان  ی زم برا یازاتامت گیرندمیآن مرکز و دانشــ  به دســ

از پژوهشــگران مســتعد و جوان در راســتای ارتقاء ســطح  یتاز برگزاری این دوره افظ و اما هدف. آورندمی

 باشد.کشور می یعلوم پزشک یقاتیتحقیقات پایه و کاربردی در مرکز تحق

ساس  هایدورهدر خصوص  -83 ماده سادکترا بر ا شکی  هاینامهآیینپ شت درمان و آموزش پز وزارت بهدا

به شــورای پژوهشــی دانشــگاه جهت تصــویب ارســال  پســادکترا از طریق ســامانه هایپروژه .گرددمیاقدام 

 .گرددمی

ــت کتبی  صوودور گواهي پایان دوره: -84 ماده پس از تســـویه کامل طرح تحقیقاتی و بر مبنای درخواـس

و دانشــگاه  فناوریو  قاتیتحقاســتاد راهنما، گواهی پایان دوره با امضــا معاون  تأییدپژوهشــگر پســا دکترا و 

 شد. دراهنما صادر خواهاستاد 

 .باشدمیدانشجوی پسادکترا به صورت تمام وقت در اختیار دانشگاه  -85 ماده
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در  کنندهشوورکتو پژوهشووگران  علميهیأتپرداخت تسووهیالت به اعضوواي  چگونگي -20 بخش

 خارا از کشور الملليبین هايکنگره

سهدر خصوص  -86 ماده ضا التیپرداخت ت شرکت یعلمأتیه یبه اع شگران   یهاکننده در کنگرهو پژوه

 .(پیوست آیین نامه کشوری) شودمیکشوری عمل  نامهآیینبر اساس  خارج از کشور یالمللنیب

 المللیبین هایکنگرهدر  هاآنکه مقاله  یو دانشــجویان علمیهیأتدانشــگاه ســالیانه به اعضــای  -87 ماده

پذیرفته شده باشد تا سقی معینی طبق مواردی که در لرستان دانشگاه علوم پزشکی  آدرسبا  خارج از کشور

 .نمایدمیذیل خواهد آمد برای شرکت در آن کنگره تسهیالت مالی پرداخت 

اعم از پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی  لرستاندانشگاه علوم پزشکی  علمیهیأتکلیه اعضای  -1 بند

 .گیرندمیقرار  مادهیا بازنشسته در شمول این 

ضریب  متعهد خدمت علمیهیأتسایر موارد نظیر اعضا در خصوص  -1 تبصره لحاظ نمودن با  Kیا 

بر اســب داشــتن یا پژوهشــی دانشــگاه  یشــوراو ســایر شــرایط فرد اعزامی در  ماندهباقیمیزان تعهد 

بدیهی اســت تمام مراال قانونی شــامل موافقت گروه مربوطه،  .شــودمی گیریتصــمیمنداشــتن اعتبار 

ست  شگاه نظیر مدیریت ارا شگاه و موافقت مراجع قانونی دان شکده/مرکز یا دان شی دان شورای پژوه

 .باشدمیالزامی 

هر سه سال فقط خارج از کشور،  المللیبین هایکنگرهدانشگاه از تسهیالت شرکت در  کارمندان -88 ماده

مذکور یا یک اختراع سئول در سه سال ماول یا نویسنده  Scopusشتن اداقل سه مقاله در صورت دا باریک

 استفاده نمایند. توانندمیوزارت در سه سال گذشته،  تأییدمورد 

هستند مشمول این نیروی انسانی کارمندان دانشگاه که به صورت شرکتی، سرباز یا طرح  -1 تبصره



 لرستانانشگاه علوم پزشکی دو مقررات تحقيقات و فناوری  آيين نامه

68 

 .شوندمین تسهیالت

 تأییدئول، یک اختراع مورد ساول یا م Scopusافرادی که در سه سال گذشته به جای سه مقاله  -89 ماده

 ربت نموده باشند. لرستان یپزشک علوم دانشگاهاختراع خود را به نام  بایستمی ،دهندمیوزارت ارائه 

استعدادهای درخشان از تسهیالت کمیته تحقیقات دانشجویی و شرایط استفاده دانشجویان عضو  -90 ماده

شتن اداقل یک المللیبین هایکنگرهشرکت در  شور دا سکوپوس خارج از ک سئول  مقاله ا منتج از اول یا م

ــجویی ــیلیدر طی  طرح تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانش ــده و آن مقطع تحص ــدن مقاله ارائه ش در  نمایه ش

 .باشدمی هر مقطع تحصیلیدر  باریکاداکثر مدت استفاده  .باشدمی به عنوان نفر اول ISIدر  کنگره

 المللیبین هایکنگرهی که در داخل کشــور تحت عنوان هایکنگرهاین تســهیالت برای شــرکت در  -91 ماده

 .شودمیپرداخت ن گرددمیبرگزار 

ر اق اســتفاده از تســهیالت دارد و به ســای (نفر اول یا ارائه کننده مقاله) یک نفربا هر مقاله فقط  -92 ماده

 .گیردمینفرات بعدی مقاله هستند مبلغی تعلق ن عنوانبه کهآن یا پژوهشگر علمیهیأتاعضای 

ــرکت در  -93 ماده ــرط هاهمایشتعداد دفعات مجاز شــ ــده آن یبه شــ ــورت ها بهکه مقاله ارائه شــ صــ

Proceding ای Meeting Abstract هیدر نما ISI Web of Science ــد و  یبردار هینما  آدرسباشــ

بر اســاس  اعتبارات  زم تأمین طشــررا داشــته باشــد به  کمیته تحقیقات(/قاتیتحق مرکز) حیصــحســازمانی 

 .باشدمیکشوری  نامهآیین

قبل از اعزام، خالصــه مقاله پذیرفته شــده در کنگره به زبان انگلیســی، نامه  بایســتمیمتقاضــی  -94 ماده
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ـــیپذیرش مقاله،  ـــورای پژوهش ـــت کتبی جهت ارائه به ش ـــکده( درخواس  ، موافقت گروه مربوطه و)مرکز/دانش

 را ارائه نماید.صورتجلسه شورای پژوهشی )مرکز/دانشکده( 

ــت و مدارب  زم  -95 ماده ــورای پژوهشـــی  علمیهیأتدر خصـــوص اعضـــای  بایســـتمیدرخواـس به ـش

در خصــوص دانشــجویان به  و کارمندان به شــورای پژوهشــی دانشــگاهدر خصــوص  ،مربوطه مرکز(/دانشــکده)

 قیقات دانشجویی و درنهایت جهت تصویب نهایی به شورای پژوهشی دانشگاه ارائه گردد.کمیته تح

 .باشندمیاعتبار قابل پرداخت  تأمینتمامی موارد فوق در صورت  -1 تبصره

شکالت نظیر محدودیت زمانی -2 تبصره شگاه  ،در مواردی که به دلیل برخی م شی دان شورای پژوه

خارجی در شــورای پژوهشــی  المللیبینتصــویب شــرکت محقق در کنگره  شــرطبهتشــکیل نشــود 

ــعه تحقیقاتمدیریت  تأییددانشـــکده یا مرکز تحقیقاتی با  دانشـــگاه و امضـــای معاون  ارزیابی و توـس

 .باشدمیدانشگاه در یک نامه جداگانه استفاده از تسهیالت برای محقق بالمانع  فناوریتحقیقات و 

ــنهاد معاونت ت -3 تبصره ــاله به پیش ــهیالت اعطایی هر س ــقی تس ــگاه و  فناوریحقیقات و س دانش

 .باشدمیدانشگاه قابل افزایش  سهیرئ هیأتتصویب 

تهیه و در بر اســاس فرم مربوطه،  زم اســت گزارش علمی ســفر در پایان ســفر توســط متقاضــی  -96 ماده

 اختیار شورای پژوهشی دانشگاه قرار گیرد.

پژوهشیار اقدام نموده و  افزارنرمخود در  CVتکمیل  زم است متقاضی در پایان سفر نسبت به  -97 ماده

صویر از صه مقاله  یک ت صویر از خال شرکت و یک ت سعه تحقیقاتبه مدیریت  شدهچاپگواهی   ارزیابی و تو

شگاه شکده  دان شناس پژوهشی دان شرکت و خالصه مقاله نیز در اختیار کار صویر از گواهی  و همچنین یک ت
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 قرار دهد.

نماید  بارگذاریهم در سامانه پژوهشیار گره را تمامی مستندات شرکت در کن بایستمیمتقاضی  -98 ماده

 دانشگاه تحویل دهد. فناوریمعاونت تحقیقات و  هایکنگرهو  هابه وااد سمینارو هم 
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 :دانشگاه علميهیئتبه اعضاي  ساالنه گرنت ياعطا نحوه -21 بخش

 هایدانشگاه سا نه ارزیابی پژوهشی نامهشیوهبر اساس کارنامه پژوهشی محاسبه شده منطبق بر  -99 ماده

 :شودمی اعطا (گرنتاعتبار پژوهشی ) ریسقی مبالغ ز تا علمیهیئتبه هر  علوم پزشکی کشور

 تومان ونیلیم 20 یمرب، تومان ونیلیم 30 اریاستاد، تومان ونیلیم 40 اریدانش، تومان ونیلیم 50 استاد

 شودمیاعطا  اعتبار پژوهشی به ازای هر امتیاز برونداد پژوهشی دو میلیون تومان -1 تبصره

 علمیهیئت یاعضا یپژوهش هایفعالیت -100 ماده

 مقاله -1 بند

 یشمقاله هما -2 بند

 کتاب -3 بند

 و افتخارات یزجوا -4 بند

 یپژوهش هایفعالیت یداور -5 بند

 یشهما ییو اجرا یعلم یردب -6 بند

 در سطح دانشگاه یپژوهش سازیظرفیت -7 بند

 از خارج دانشگاه یجذب اعتبار پژوهش -8 بند

 یافتهو فناورانه خاتمه  یپژوهش هایطرح -9 بند

 مرتبط با پژوهش یآموزش هایدورهدر  یستدر -10 بند

 ربت پتنت -11 بند

 سهام در شرکت -12 بند
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 یفروش دانش فن -13 بند

 یانفروش محصول دانش بن -14 بند

 یرهمد هیأت یسرئ یا یرعاملمد -15 بند

 یتخصص یروهاین یبرا زاییاشتغال -16 بند

 محصول یدتول یبرا یقانون یاخذ مجوزها -17 بند

 فناورانه هایفعالیت یداور -18 بند

 یجامعه علم یناستفاده از محصول در ب یزانم -19 بند

 ارتباط با صنعت -20 بند

 یمرتبط با فناور یآموزش هایدورهدر  یستدر -21 بند
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 در کنندهشوورکتو پژوهشووگران  علميهیأت يبه اعضووا یالتپرداخت تسووه نامهآیین -22 بخش

 داخل کشور هايکنگره

، پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه برای شرکت در همایش و علمیهیأت تشویق اعضای منظوربه -101 ماده

مقاله و مدعوین همایش تســهیالتی با شــرایط ذیل اعطا  کنندگانارائهداخل کشــور، دانشــگاه به  هایکنگره

 .نمایدمی

ضاء  -1 تبصره سهیالت اع شامل هیأتت سفر رفت و برگشت )اتوبوس یا قطار( + : علمی  هزینه بلیط 

راکز که بر عهده دانشــکده و م باشــدمی مأموریتدر کنگره + هزینه تهیه پوســتر + اق  نامربتهزینه 

 علمی است. هیأتتحقیقاتی اعزام کننده عضو 

سفر رفت و برگشـت  -2 تبصره شامل: هزینه بلیط  سهیالت کارمندان و محققین مراکز تحقیقاتی  ت

که بر عهده  باشدمی مأموریتدر کنگره + هزینه تهیه پوستر + اق  نامربت)اتوبوس یا قطار( + هزینه 

 وااد اعزام کننده است.

تسهیالت دانشجویان دانشگاه شامل: هزینه بلیط سفر رفت و برگشت )اتوبوس یا قطار( +  -3 تبصره

در کنگره + هزینه تهیه پوستر + هزینه اسکان به تعداد روزهای کنگره + هزینه خوراب  نامربتهزینه 

ــرط عدم  ــدمیموارد فوق از طرف کنگره  تأمینبه شــ  فناوریمعاونت تحقیقات و که بر عهده  باشــ

 است. شگاهدان

ــا  -4 تبصره ــا  علمی، کارمندان و محققین مراکز تحقیقاتی هیأتتمامی اعضــ که به عنوان اعضــ

 آنها مأموریتداخلی شرکت نمایند، اق  هایکنگرهدر  تخصصی پانل، داوران پانل و سخنرانان مدعو

 .باشدمی تحقیقاتی اعزام کننده زدانشکده یا مرک به عهده

 باشد.علوم پزشکی لرستان سازمانی صحیح دانشگاه  آدرسبا  بایستمیمقاله ارائه شده  -5 تبصره
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ــط فرد یا افرادی دیگر، در  ارائهمقاله  -6 تبصره ــده نباید توســ داخلی یا خارجی ارائه  هایکنگرهشــ

 شده باشد.

وااد  تأییدعلمی و کارمندان دانشــگاه پس از بررســی مســتندات و  هیأتاعضــا  مأموریت -7 تبصره

 .خواهد بود مافوقمقام  تأیید به منوطو سمینارها،  هاکنگره

علمی، کارمندان و دانشــجویانی که مقاله خود را به صــورت پوســتر یا  هیأتکلیه اعضــا  -8 تبصره

 خالصهتمامی مستندات کنگره را )گواهی و  بایستمی، اندکردهداخلی ارائه  هایهمایشسخنرانی در 

 تحویل دهند. دانشگاه هایکنگرهبه وااد سمینارها و  (مقاله
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 هايکارگاهو  نارهایسم ،هاکنگره يدانشگاه در برگزار يقیو تشو يتیحما يهااستیس -23 بخش

 يو خارج يداخل

ـــجویی،  -102 ماده ـــکدهکمیته تحقیقات دانش ـــگاه هادانش ـــنایی هر چه  منظوربه و مراکز تحقیقاتی دانش آش

با آخرین ایده و موضــوعات علمی خاص و همچنین نشــان  هادانشــگاهعلمی  هیأتبیشــتر محققین و اعضــای 

ـــگاه  هایتوانمندیدادن  ـــال  دنتوانمیدانش ـــتدر طول س ـــمینارهابرگزاری کارگاه درخواس و  هاکنگره ،ها، س

 و وااد شــورای پژوهشــی مربوطه تأیید که پس ازد نالمللی بنمایملی و بیناضــوری یا مجازی  هایهمایش

دانشــگاه شــورای پژوهشــی نهایی به  گیریتصــمیم جهت ی معاونت تحقیقات و فناوریو ســمینارها هاکنگره

 .ارجاع خواهد شد

 مصوب توانمندسازی اساتید باشد. نامهشیوهطبق  باید هاکارگاهنوع  -1 تبصره

د درخواســت خود را توانمیربوطه ماضــوری و مجازی کمتر از چهار ســاعت وااد  هایبرنامهجهت  -تبصــره

 ماید.نهشی دانشگاه ارسال شورای پژوهشی مربوطه به شورای پژو تأییدجهت اخذ مجوز پس از  مستقیماً

سایر  توانندمی سمینارهاو  هاکارگاهمتولیان برگزاری  -2 بند شگاهاز   هایشرکتو مراکز تحقیقاتی و  هادان

مرتبط  هایشرکتدارویی و سایر  هایشرکتو  آزمایشگاهیمواد، تجهیزات و لوازم  صادرکنندهو  واردکننده

ــت و  تأییدمورد   اامی مالی عنوانبهمعاونت تحقیقات و فناوری  تأییدبا  ذیربط هایوزارتخانهوزارت بهداشــ

شگاه یا انجمن تخصصی مربوطه از لوگوی  ستفاده نموده و همراه با لوگوی دان سترهادر  هاآنا ها، ، پمفلتپو

CD و کتابچه خالصه مقاله کنگره استفاده نمایند. ها 

  



 لرستانانشگاه علوم پزشکی دو مقررات تحقيقات و فناوری  آيين نامه

76 

 امور مربوط به مراکز رشد -24 بخش

که با ارائه خدمات امایتی از ایجاد  ایارفهمرکزی است تحت مدیریت متخصصین  :مرکز رشد -103 ماده

سعه  سط کارآفرینانی که در قالب واادهای نوپای فعال در  هایارفهو تو مختلی منتهی  هایزمینهجدید تو

مات . این خدکندمیفن دارند، پشــتیبانی  و دانش بر مبتنی اقتصــادی اهداف و اندشــده متشــکل فناوری به 

خدمات مدیریتی،  ،رســانیاطالعخدمات آزمایشــگاهی، کارگاهی و  ،اجاره( صــورتبهمحل کار ) تأمینشــامل 

سترسی به   هایآموزش ،جدید، پروژه یابی و بازاریابی هایسرمایهاقوقی و اخالق پزشکی، مالی، اعتباری، د

 نامهآیینبر اساس  واادهای فناوریسایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقای و  تخصصی ویژه و مشاوره

آیین  )پیوستسالمت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود  یفناور

 .(نامه کشوری

 یردانشگاه و سا هایظرفیتدانشگاه بر آن است تا با استفاده از  یفناور یشورا: فناوريشوراي  -104 ماده

شیهمو  افزاییهممرتبط با  ینهادها ص یهکل اندی ص در  یبتواند نقش مالرر ینفعان،و ذ نظرانصااب ین،متخ

کالن وزارت بهداشــت، درمان و  هایبرنامهو  هاســیاســت یروشــورا پ ین. ایدنما یفاســالمت ا یتوســعه فناور

ــک ــالمت به عنوان ب یفناور هایزمینهدر تمام  یآموزش پزشــ ــمیممرجع  ینترا ســ  ،ریزیبرنامه ،گیریتصــ

 هایفعالیتل علم به رروت در یو چرخه تبد یدانشگاه در اوزه فناور هایفعالیتو نظارت بر  گذاریسیاست

ش ش ی،آموز شگاه  یو فناور یپژوه ساس دان سالمت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت  نامهآیینبر ا فناوری 

 .باشدمیبهداشت درمان و آموزش پزشکی 



 لرستانانشگاه علوم پزشکی دو مقررات تحقيقات و فناوری  آيين نامه

77 

 

  



 لرستانانشگاه علوم پزشکی دو مقررات تحقيقات و فناوری  آيين نامه

78 

 گاه:گروه توسعه فناوري سالمت دانش -25 بخش

زیر  هایقســمتکه شــامل  باشــدمیزیر مجموعه معاونت تحقیقات و فناوری دانشــگاه این گروه،  -105 ماده

 است:

 کمیته مالکیت فکری و نوآوری -1

 مرکز رشد فناوری سالمت -2

 دفتر ارتباط با صنعت و جامعه -3

 (TTOدفتر انتقال فناوری ) -4

یت فكري و نوآوري -106 ماده مالك ته  بهکمی عه از یکی عنوان :  عه گروه هایزیرمجمو ــ ناوری توســ  ف

 در متخصــص افراد کارگیری به با کمیته این .کندمی فعالیت فناوری و تحقیقات معاونت به وابســته ســالمت،

ــت دارد مالرر نقش تحقیقات معاونت فناوری رکن تقویت در اختراعات، اوزه ربت و ارزیابی  کتاب )پیوســ

 .(بهداشت و نوآوری وزارت یرمالکیت فک

 کلی زمینه دو در عمدتاً که انســـان فکری هایخالقیت از ااصـــل هایدارایی به: فكري دارایي -107 ماده

ــنعتی ــنعتی، هایطرح اختراعات، )نظیر صــ  مکتوب، آرار )نظیر هنری و ادبی و تجاری( هاینامو  عالئم صــ

 .شودمی اطالق باشدمی (سازیمجسمه و فیلم شعر، موسیقی، ،ایرایانه افزارهاینرم

 :باشدمی ذیل شرح بهمنابع  تأمیناز نظر  فکری انواع دارایی -108 ماده

 گذاریسرمایه از ناشی تجاری( هاینامو  عالئم صنعتی، هایطرح فکری )از جمله اختراعات، دارایی  -1 بند

 دانشگاه سوی از بودجه اختصاص یا و
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 بازپرداخت تسهیالت اخذ شده با دانشگاه سوی از تسهیالت اعطای از ناشی فکری دارایی  -2 بند

 هایدستگاه و هاسازمان جمله از دانشگاه از خارج اعتبار اختصاص و امایت از ناشی فکری دارایی  -3 بند

 ... و رشد مراکز نظیر خصوصی مالسسات و هاشرکت و امایتی و دولتی

ــی که فکری دارایی  -4 بند ــایر و افزارهانرم و هنری ادبی، ارر تولید از ناشــ  فوق بندهای در که مواردی ســ

 منابع مشمول موارد فوق باشد. تأمیند از نظر توانمینیز  ندارد وجود

محصــول محوری که محقق قصــد اســتقرار در مرکز رشــد و اســتفاده از  هایطرحدر خصــوص  -109 ماده

 مرکز رشد عمل خواهد شد. هاینامهآییناین مرکز را داشته باشد بر اساس  هایکمک

ته باشــد، محصــول محوری که محقق قصــد اســتقرار در مرکز رشــد نداشــ هایطرحدر خصــوص  -110 ماده

 خواهد بود و به صورت زیر عمل خواهد شد: 2تعهدات بر اساس جدول 

 هزینه تعلق گرفته به طرح تحقیقاتی محصول محور بر اساس تعهدات -111 ماده

 امتیاز دستاورد

 50 اخذ مجوز از وزارت بهداشت 1

 10 اخذ مجوز از دانشگاه علوم پزشکی 2

 10 اخذ مجوز از اداره کل استاندارد 3

 *5تا  اختراع داخلیربت  4

 *7تا  ربت اختراع خارجی 5

 # ISIچاپ مقاله در مجالت نمایه شده در پایگاه  6

 # Pubmedچاپ مقاله در مجالت نمایه شده در پایگاه  7
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 # Scopusچاپ مقاله در مجالت نمایه شده در پایگاه  8

 .گرددمی* امتیاز تعلق گرفته به هر ربت اختراع در کمیته مالکیت فکری تعیین 

 .شودمیمقاله محور عمل  هایطرحمربوط به  نامهآیینبر اساس #

وزارتی بدون درج نام دانشــگاه امتیاز اختراع به دانشــگاه تعلق گیرد،  هاینامهآیینمادامی که مطابق  -1 بند

اما ملزم به ارائه برگ اختراع به ؛ باشــدمیمحقق ملزم به درج نام دانشــگاه به عنوان مالک در گواهی اختراع ن

وزارتی موضــوع در شــورای فناوری مطرح و در  هاینامهآیینکمیته مالکیت فکری اســت. در صــورت تغییر 

 .کندمی گیریتصمیمخصوص آن 

 برداریبهرهفکری  هایداراییبا داوری شورای فناوری یا توافق با دانشگاه از  توانندمیپدید آورندگان  -2 بند

 مادی یا معنوی کنند.

کلیه افراد مســئول در بررســی مســتندات برای ارزیابی اختراع ملزم به رعایت قوانین مربوط به عدم  -3 بند

 .باشدمیافشاء نتایج 

موضـــوع به فکری دانشـــگاه،  تیمالک کمیتهآن در  ارباتصـــورت تخلّی از این تعهد و در  -1 تبصره

 انضباطی مربوطه دانشگاه ارجاع داده خواهد شد. هایکمیتهکمیته اخالق و در صورت لزوم به 

شود، -4 بند سط چند نفر ایجاد  صورتی که اختراع تو  مخترعین مجموعه توافق با افراد از یک هر سهم در 

 تائید از پس و مشخص را سهم راهنما اساتید یا استاد باشد نامهپایاناگر اختراع منتج از  که شودمی مشخص

اختراع منتج  کهیصورت در. نمایدمی اقدام ربت کار ادامه جهت (مشاورین و دانشجو) نفع ذی اعضاء توافق و

 را اختراع در (طرح همکاران) نفع ذی افراد ســهم پژوهشــی طرح مجریان یا مجری باشــد، پژوهشــی طرحاز 

 .نمایندمی اقدام آن ربت جهت مجموعه توافق و تائید از پس و مشخص

ــول هایطرحهدف امایت از  محور محصووول هايطرح -112 ماده به  دهیجهتدر واقع محور  محصــ

ست. طرح صولتحقیقات کاربردی ا شند.  یا روش ها باید ااتمال با یی برای تولید فناوری یا مح شته با را دا
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 ولیه فناوری و محصول خواهد بود.فناوری با هدف تولید نسخه ا هایطرحامایت از 

ـــد، با  -1 تبصره ـــیص یافته ش ـــول محور بیش از اعتبار تخص ـــورتی که هزینه انجام طرح محص در ص

 خواهد شد. گیریتصمیمدرخواست مجری طرح در شورای فناوری در خصوص افزایش آن 

 د کم یا زیاد گردد.توانمیه به هر طرح هزینه تخصیص یافتبا تصمیم شورای فناوری  -2 تبصره

 تصویبپژوهشیار ربت شده و پس از داوری، در شورای فناوری  در سامانه محور محصول هایطرح -1 بند

ــودمی ــاخت تجهیزات، اخذ مجوز تولید، نمونه تولید) آن برونداد و ش  تولید ربت اختراع، اولیه محصــول، س

ــورای داوری و ...( مورد افزارنرم  را برونداد این طرح، تصـــویب قبل از مجری .گرفت خواهد قرارفناوری  ـش

 .شودمیتصویب فناوری  شورای در آن اساس بر طرح و بینیپیش

اســت.  ضــروری جدول این از امتیاز یک اداقل کســب طرح، هزینه از ریال میلیون 10 هر ازای به -2 بند

 .شد خواهد ارزیابی 2 جدول مطابق برونداد از ااصل امتیاز طرح، تسویه جهت

 .باشدمیمرجع ارزیابی اختراع، کمیته مالکیت فکری و نوآوری دانشگاه  -1 تبصره

ــد، به  -2 تبصره اگر عالوه بر تعهدات طرح تحقیقاتی، موفق به اخذ برونداد فناورانه دیگری نیز شــ

 .گیردمیپاداش تعلق  3دستاورد جدید بر اساس امتیازات ذکر شده در جدول 

 طرح تحقیقاتی محصول محورپاداش بروندادهای اضافه بر تعهدات  -113 ماده

 امتیاز دستاورد

 200تا  سازیتجاری 1

 100تا  اخذ مجوز از وزارت بهداشت 2

 15تا  اخذ مجوز از دانشگاه علوم پزشکی 3

 15تا  اخذ مجوز از اداره کل استاندارد 4

 *5تا  ربت اختراع داخلی 5

 *7تا  ربت اختراع خارجی 
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 # ISIچاپ مقاله در مجالت نمایه شده در پایگاه  6

 # Pubmedچاپ مقاله در مجالت نمایه شده در پایگاه  7

 # Scopusچاپ مقاله در مجالت نمایه شده در پایگاه  8

 .گرددمی* امتیاز تعلق گرفته به هر ربت اختراع در کمیته مالکیت فکری تعیین 

 .شودمی گیریتصمیمدر خصوص امتیاز تعلق گرفته به هر برونداد در شورای فناوری 

 مقاله محور هایطرحگرنت اعطا شده به طبق  #

 

ــد هزار تومان پاداش تعلق  -1 تبصره ــافه مبلغ یک میلیون ریال معادل صــ به ازای هر امتیاز اضــ

 .گیردمی

 مربوطه خواهد بود.اعطای پاداش منوط به ارائه مستندات در خصوص برونداد  -2 تبصره

پاداش مختص افرادی اســت که با دانشــگاه رابطه اســتخدامی داشــته باشــند یا دانشــجو  -3 تبصره

 باشند.

شی  -4 تبصره شنواره پژوه سبت به مبلغ قرارداد طرح هایطرحدر ج ست آورد را ن شترین د ی که بی

فناوری  داشته باشند به عنوان طرح برتر انتخاب خواهد شد. مسئولیت انتخاب فناوران برتر با شورای

 .باشدمی

 طرف هایبانک از کم بهره هایوام فناور برتر، برای اخذ پاداش عنوان به دتوانمی دانشگاه -5 تبصره

 .صادر نماید نامهمعرفی طرف قرارداد هایصندوقکارکنان و یا  اقوق اساب

در صــورتی که طرح تحقیقاتی مقاله محور موفق به ربت اختراع یا تولید محصــول شــد، با  -6 تبصره

 معادل تعهدات وی محاسبه شود. 2د طبق جدول توانمیی پژوهشی راتصویب شو

ــورتی که طرح تحقیقاتی مقاله محور عالوه بر مقاله موفق به ربت اختراع یا تولید  -7 تبصره در صــ

 پاداش دریافت کند. 3د طبق جدول توانمیفناوری  شورایمحصول شد، با تصویب 

برونداد محصــول محور )ربت در صــورتی که طرح تحقیقاتی محصــول محور موفق به اخذ  -8 تبصره
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 گیریتصــمیمدرخواســت طرح در شــورای فناوری داده تا در مورد آن  بایســتمیاختراع و ...( نشــد، 

د از محقق درخواســت نماید که معادل آن مقاله ارائه دهد و یا تســهیالت دریافت توانمیشــود. شــورا 

 شده را بازپرداخت نماید.

تا  -9 تبصره ــورتی که طرح دهنده  به ماه پ 24در صــ ند  یان طرح نتوا پا یا  هایی و  س از گزارش ن

 شود. گیریتصمیمآن  خصوصتعهدات خود عمل کند در شورای فناوری در 

ت   زم محور محصــول طرح از مقاله اســتخراج صــورت در -10 تبصره یا  اول نویســنده افیلییشــناـس

 مسئول مربوط به دانشگاه علوم پزشکی لرستان باشد. نویسنده
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 جامعه دفتر ارتباط با صنعت و -26 بخش

 سفارش به که است پژوهشی صنعت( با دانشگاه ارتباط هایطرحمحور ) تقاضا کاربردی پژوهش -114 ماده

شگاه کارفرمای  در مشکل ال و خاص عملی کاربرد با جدید فنی و علمی دانش کسب منظور به خارج از دان

 شود. فنی دانش سازیبومی یا نوآوری کاربردی، محصول به منجر دتوانمی و گیردمی انجام کشور

ضا کاربردی هایپژوهشمسئولیت فرایندهای مربوط به  -115 ماده  صنعت با محور به عهده دفتر ارتباط تقا

 .باشدمی و جامعه دانشگاه

 موریتأم با همخوانی که و فنی تخصصی خدمات و ایمشاوره آموزشی، تحقیقاتی، هایطرح ۀکلی -116 ماده

 تأمین دولتی و خصوصی مالسسات صنایع، قبیل از دانشگاه از خارج از آن اعتباری منابع کل و داشته دانشگاه

 .خواهد بود نامهآیین این مشمول گردد

شگاه در تأمین هزینه -1 تبصره صورتی که دان سهیم بود اقوق در  صنعت  های انجام طرح ارتباط با 

 ذینفعان و کسورات و ... در شورای فناوری تعیین خواهد شد

اقدام  یکشــور نامهییناســاس آ( بر ی)مشــاهده گر یدوره فرصــت مطالعاتخصــوص در  -2 تبصره

  .)پیوست آیین نامه کشوری( شد خواهد

 پس و واریز دانشگاه اختصاصی درآمدهای اساب به منعقد شده، هایقرارداد به مربوط مبالغ کل -117 ماده

سر از سورات ک سر و قانونی ک شگاه، ک سط سهم دان  مربوطه پرداخت مجری به فناوری و تحقیقات معاونت تو

 .شودمی

بیمه و ... از کل مبلغِ دریافت شــده از صــنعت کســر  کســورات قانونی اعم از مالیات،کلیه  -1 تبصره
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 خواهد شد و از مابقی، سهم دانشگاه و مجری پرداخت خواهد شد.

ــنلی از درصـــد 10 معادل -118 ماده  پژوهشـــی، هایطرحاعم از ) هاکلیه طرح برای قرارداد هر هزینه پرـس

 وجه از که شوددر نظر گرفته می دانشگاه سهم به عنوان جامعهصنعت و  با ارتباط ای و ...(مشاوره آموزشی،

 گردد.می منظور 4ذکر شده در ماده  اساب به و کسر قرارداد

صنعت ارتباط دفتر سوی از طرح صورتی که در -119 ماده شگاهو جامعه  با   20 ،گردد واگذار مجری به دان

 .گیردمیاز سهم پرسنلی به دانشگاه تعلق  درصد

 از شــود،می منعقد فناوری و تحقیقات معاونت صــنعت با ارتباط دفتر در قراردادهایی که مورد در -120 ماده

 محیطی وااد ســهم درصــد 3 و فناوری و تحقیقات معاونت ســهم درصــد 7 ســهم دانشــگاه درصــد ده محل

 .باشد)مانند دانشکده یا مرکز تحقیقاتی محل خدمت مجری( می مربوطه

 ، ازگردد واگذار مجری به دانشــگاه و جامعه با صــنعت ارتباط دفتر ســوی از در صــورتی که طرح -121 ماده

صد 20 محل شگاه در صد 14 سهم دان صد 6 و فناوری و تحقیقات معاونت سهم در  محیطی وااد سهم در

 .باشدمربوطه می

در صــورتی که انجام طرح مســتلزم اســتفاده از تجهیزات، امکانات، فضــای فیزیکی و ... هر وااد  -122 ماده

ــتفاده از  ــد مجری ملزم به رعایت قوانین مربوط به آن وااد )مانند تعرفه اســ ــتگاهمحیطی باشــ و ...(  هادســ

 .باشدمی

به  توانندمیت ارتباط با صنع هایطرحکلیه واادهای محیطی در صورت ارائه خدمات به مجری  -123 ماده
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ــده را دریافت نمایند.  ــرط ارائه مقاله در قبال خدمات، هزینه خدمات ارائه ـش ــت مجری به جای ـش درخواـس

صورت پرداخت هزینه خدمات، مجری ملزم به ارائه مقاله و درج  ست در  شنبدیهی ا آن وااد نخواهد  افیلیی

 بود.

ــای  -124 ماده ــنعت و  هایفعالیته کلی اندموظیتمام وقت جغرافیایی  علمیهیئتکلیه اعضـ ارتباط با صـ

 جامعه را به اطالع دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه برسانند.

 پیشـــنهاد و منجر به عقد قرارداد با صـــنعت محیطی واادهای از طرف که قراردادهایی مورد در -125 ماده

صد 20 محل از شود،می شگاه، در صد 10 سهم دان صد 10 و معاونت تحقیقات و فناوری به در اساب  به در

 .یابدمی تخصیص مربوطه اختصاصی وااد محیطی

شد ریال میلیون 150 از کمتر آنها مبلغ که جامعهصنعت و  با ارتباط هایطرحدر  -126 ماده  یصورت در با

 دانشگاه سهم پرداخت از ،گردد استخراج ارشدیا کارشناسی ایارفهدکترای  نامهپایانیک  اداقل آنها از که

ــنعت و با ارتباط هایطرح خواهند بود. همچنین معاف  میلیون 300 تا 150بین  آنها مبلغ که ایجامعه صــ

 معاف دانشــگاه ســهم از پرداخت گردد اســتخراج PhD یک رســاله اداقل آنها از که یصــورت در باشــد ریال

 خواهند بود.

 د کم یا زیاد گردد.توانمیبا تصمیم شورای فناوری مبالغ فوق  -1 تبصره

 اداقل یک مقاله معتبر علمی نیز استخراج نماید. نامهپایانمجری باید در کنار  -2 تبصره

شد  هایطرحدر مورد  -3 تبصره شا نبا صنعتی که نتایج آن قابل اف صمیمارتباط با  به عهده  گیریت
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 شورای فناوری دانشگاه خواهد بود.

 ،هادســتگاه از اســتفاده در قصــور یا و هااجرای طرح در تعلل از ناشــی ااتمالی خســارات کلیه -127 ماده

شگ تجهیزات شگاه و کارگاهی و اهیآزمای سخگویی همچنین دان سبت به پا  در مرتبط تخلفات موارد تمامی ن

 باشد.میمربوطه  طرح مجری عهدۀ بر قانونی مراجع

ــنعت و  -128 ماده ــتفاده به مربوط هایهزینه کلیۀ باید جامعهمجری طرح ارتباط با صــ خدمات  از اســ

 کنند،می تعیین محیطی هایکه وااد هاییتعرفه اســاس بر را آزمایشــگاهی درون دانشــگاهی تخصــصــی و

 .کند پرداخت

 لرســتان پزشــکی دانشــگاه علوم جامعه مصــوب ارتباط با صــنعت و هایطرحکلیۀ مجریان  -1 تبصره

 تخصصی، آزمایشگاهی و ... درون دانشگاهی برخوردار شوند. خدمات تعرفۀ توانند از تخفیی درمی

سۀ با که صنعت سوی از شده پرداخت مبالغ کلیۀ -129 ماده ساب به صنعت با ارتباط شنا  درآمدهای ا

 کسر از پس مجری، درخواست اساس بر پرداخت، از هر مراله پس در گردد،می واریز شده اعالم اختصاصی

شگاه سهم و مالیات صول زمان از پس کاری روز 7 )اداکثر دان شگاه سوی از خزانه( طریق از و  مجری به دان

 .شد خواهند پرداخت

 جامعهصنعت و  با ارتباط دفتر به را پایانی و ایمراله هایگزارش اندموظی طرح مجریان -1 تبصره

 .نمایند ارسال دانشگاه

 صــنعت و با ارتباط طرح ااصــل که صــورتی در قرارداد در طرفین معنوی و مادی اقوق تعیین -130 ماده

بر مبنای مصوبات کمیته  شود اختراع یا محصول، دانش فنی تولید به منجرممکن است  دانش انتقال و تبادل
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 پس از بررسی با اضور نماینده قانونی طرف قرارداد دانشگاه یفناورشورای  تأییدو مالکیت فکری و نوآوری 

 .شودمیو سپس قرارداد مربوطه نهایی  شد خواهد تعیین دانشگاه و صنعت بین قرارداد مفاد

شگاه و صنعت منعق یمحور )طرح ها تقاضا جهت انجام پژوهش بایدپژوهشگران  -131 ماده د شده بین دان

 .لرستان عمل نمایند پزشکی علومارتباط با صنعت،  دانشگاه  یینامه اجرا یینوجامعه( طبق آ

صنعت و جامعه مبتنی بر آیین  -132 ماده شگاه در  ضای هیئت علمی دان صت مطالعاتی اع شرایط انجام فر

 که بر این مبنا تهیه شده اند.نامه و دستورالعمل هایی خواهد بود 

ــ طرح :دانش تبادل و فناوري انتقال -133 ماده نامه فناورانه از نظر  یانپا یاو  یطرح فناور ی،پژوهشــ

 یابیتوسط دفتر ارتباط با صنعت وجامعه ارز یساز یارائه و تجار یتقابل ی،(، دانش فنTRL) یسطح فناور

رآیند تجاری که ف یدر صورت یساز یشود. پس از آن، جهت تجار یربت اختراع م یندشده و سپس وارد فرا

سهم دانشگاه، مخترع،  یردتوسط دانشگاه صورت پذ یساز یتجار ینکها یاشود و  نجامسازی توسط محقق ا

 ید( تولlicensingمجوز ) یاعطا یمذاکره برا ینکها یاشــود  یم یینتع یفناور یو صــنعت در شــورا یاام

مشخص  یفناور یو صنعت در شورا یسهم دانشگاه، مخترع، اام یزن ینجاکه در ا یردگ یمحصول صورت م

 .گردد یم

 تغییری در دریافتی ناشی از نامه،آیین این موضوع صنعت با مرتبط هایفعالیت انجامدر صورت  -134 ماده

ایر و مطب از محرومیت اق وقتی، تمام امل اال مربوطه مقررات رعایت با که امتیازاتی ـس  تئهی اعضـای ـش

 صورت نخواهد پذیرفت. شود،می دانشگاه علمی
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صورت -135 ماده شد تا در وقت ادار یکه مجر یدر  صنعت و جامعه مجبور با ها و ساعت ی،طرح ارتباط با 

برگزاری  یامشــاوره، آموزش  ی،خدمات تخصــصــ ی،های پژوهشــرا جهت انجام امور مربوط به طرح ییروزها

ـــپرکارگاه ـــنعت س ـــاقت یهاتها، با توجه به توجزمان ینکند، ا یهای مربوط به طرح ارتباط با ص طرح،  ادیص

ــوب خواهد  یابا ینهو بدون هز یت)بدون فوق العاده مأمور یادار یتبه عنوان مأمور یبرای و و ذهاب( محسـ

ست که تأ یوجه مختل نگردد. گفتن یچبه ه یمجر یو پژوهش یآموزش ییوظا ینکهشد؛ منوط به ا  ینا ییدا

 .باشد یمربوطه م یطیوااد مح یسامر، وابسته به نظر رئ

 1/  7ه مورخ  38449ت /122به شماره  یرانوز یئته ۀنام یببا استناد به تصو یاز،در صورت ن -136 ماده

در  یو آموزشــ یها و مالســســات پژوهشــدانشــگاه یرؤســا یبا امضــا یضــمانتنامه کتب ۀبر ارائ یمبن 1387 /

نعت و با صــ تباطار یاســن انجام کار قراردادها ینتضــم یها، برابا دانشــگاه ییاجرا یهادســتگاه یقراردادها

ضمانتنام ضا یکتب ۀجامعه،  شد. همچن یسرئ یبه ام صادر خواهد  شگاه  صورت ن یندان جهت  یمجر یاز،در 

 .خواهد شد یبه بانک معرف یضمانتنامه بانک یافتدر
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 المللبین روابط توسعه و فناورانه پژوهشي اعتبار -27 بخش

شگاه یالمللبین علمی هایهمکاری توسعه منظور به اعتبار این -137 ماده جهت  پزشکی لرستان علوم دان

 .است شده فناورانه تعرییپژوهشی یا  هایطرح

خارج  با مشترکییا فناورانه  تحقیقاتی طرح دانشگاه علمی هیأت اعضای از یکی که صورتی در -138 ماده

خصــوصــی  نهاد یک یا خارجی مراکز معتبر تحقیقاتی و فناوری ســوی از طرح این و داشــته باشــد از کشــور

 در مطالعه از بخشی باشد که  زم صورتی در باشد، گرفته قرار امایت مالی و تصویب مورد یمعتبر خارج

این  ازشورای پژوهشی یا فناوری  تأییدبا  میلیون ریال 500ی سق تا دشو انجام پزشکی لرستان علوم دانشگاه

 .شودمی امایت پروژه

صمیم مرجع -1 تبصره شی یا  شورای اعتبار این اعطای شرایط مورد در گیریت ست. فناوریپژوه  ا

 کمیته و مربوطهشــورای  در تصــویب از پس یا فناورانه پژوهشــی طرح از امایت قالب در اعتبار این

 .گرددمی پرداخت اخالق

ــور در زمینه  -2 تبصره نه باید در چارچوب  هایطرحهمکاری با خارج از کشــ تحقیقاتی یا فناورا

 مقررات و قوانین جاری کشور باشد.

ــامانه طریق از باید اعتبار این برای هادرخواســت کلیه -139 ماده ــیار س ــال پژوهش  این در .گردند ارس

 مالی امایت توجیه و معنوی مالکیت شرایط پروژه، در طرفین از یک هر مشارکت متقاضی باید درخواست

ستندات کلیه و ارائه نماید را نیاز مورد ستندات و پروپوزال جمله از طرح م صویب م در  نامهتفاهمطرح یا  ت

 .نماید ارسال رامبنی بر پذیرش و امایت مالی از طرح توسط طرف خارجی  خارج از کشور
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 .است علمی هیأت اعضایگرنت سا نه  بر مازاد اعتبار این -140 ماده
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 و بازاریابي سازيتجاري -28 بخش

شگاه  -141 ماده  تحقیقاتی یا دستاوردهایسالمت محور محصول  سازیتجاری و د برای بازاریابیتوانمیدان

شوراهای پژوهشی یا فناوری داخل یا محصول سالمت محور یکی از  شگاه،  یهاشرکتمصوب  سته به دان واب

ــندوق، تبلیغات یا به هر نحو دیگری با افراد اقیقی یا اقوقی  در قالب جذب اامی، معرفی به بانک یا صــ

 داخل یا خارج از دانشگاه مشارکت کند.

شرکت وابسته به دانشگاه، شرکتی است که مستقر در مرکز رشد دانشگاه باشد یا اعضای  -1 تبصره

 یا سهامدار باشد. رهیمدئتیهدانشگاه در آن شرکت به عنوان عضو  علمیهیئت

 خواهد شد. گیریتصمیمدر خصوص نوع امایت در شورای فناوری دانشگاه  -2 تبصره

ـــگاه بر  -142 ماده ــورای فناوری در خصـــوص عواید مادی دانش ـــگاه در در ـش ـــارکت دانش ـــاس نحوه مش اس

 .خواهد شد گیریتصمیم سازیتجاری

 ادعایی خصــوص این در دانشــگاه نماید، اقدام شــخصــاً برند ربت برای پژوهشــگر که صــورتی در -143 ماده

 .ندارد
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 يقیتشو هیپا ياعطا دستورالعمل -29 بخش

مفاد  و بر اساس مالرر پژوهشی هایفعالیت به انجامعلمی دانشگاه  هیأتتشویق اعضای  منظوربه -144 ماده

تشویقی به شرح ذیل  هایپایهعلمی، همه ساله طبق مواد این دستورالعمل  هیأتاستخدام اعضای  نامهآیین

 .شودمیبه واجدین شرایط اعطا 

سال  3اعطای یک پایه به  -1 بند شی هر  صد نفرات برتر پژوه ساسدر شده از تمجموع ام بر ا سب  یازات ک

 ISI, Pubmed,Scopusی المللبیندر مجالت معتبر  )کارنامه پژوهشی( بخش چاپ مقاله

ــنعت هایطرحجذب منابع مالی از محل  -2 بند  پایه 1 میلیون تومان 50 ازای هر به و جامعه ارتباط با صــ

 پایه برای کل دوره خدمت 3به مجری اصلی تا سقی در هر سال 

 مجله برای مجالت علمی دانشگاه برای سردبیر Scopusیا  PubMedیا  ISIکسب نمایه  -3 بند

. پایه تشویقی تنها US Patentو یا  Japanese Patent, European Patent( در Patentربت اختراع ) -4 بند

ــتاد راهنمای اول که به عنوان مالک یا مخترع در اختراع نقش دارد، اعطا  و تاریخ اعطای پایه  گرددمیبه اـس

 در همان سال ربت اختراع خواهد بود.

 New England Journalیا  -Nature - Science – Lancet JAMAچاپ مقاله در یکی از مجالت  -5 بند

 به عنوان نویسنده اول یا مسئول.

 تاب که در اسکوپوس نمایه شده باشد.چاپ کتاب یا یک فصل از ک -6 بند

 ربت شرکت دانش بنیان -7 بند

ــویقی از کل این بندها در کل دوره خدمت  -1 تبصره ــقی اعطای پایه تش پایه  5د اداکثر توانمیس

 باشد.
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 مقاله چاپ گرنت -30 بخش

شد تولیدات علمی در  -145 ماده سنجش و ارزیابی  یاوزههمگام با روند رو به ر ضرورت  شکی و  علوم پز

شکی  شگاه علوم پز سعه تحقیقات و فناوری دان ستانتولیدات علمی، معاونت تو شویق  لر به منظور ترغیب و ت

سطح کیفی و ک ستای ارتقاء  شار مقاله و در را پژوهشی،  هایفعالیتمی پژوهشگران ارجمند به پژوهش و انت

 :نمایدمیگرنت تشویقی مقا ت به شرح زیر ارائه  نامهآییندر قالب  ایجایزه

ــندگانی تعلق  -1 بند ــای  گیردمیگرنت به نویسـ ــگاه )اعم از اعضـ ــاغلین این دانشـ علمی و  هیأتکه از ـش

کارشــناســان شــاغل( بوده و یکی از واادهای تابع این دانشــگاه را به عنوان آدرس خود در مقاله ذکر کرده 

 باشند.

را  لرستاندر صورتی که هریک از نویسندگان مقاله، نشانی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی  -1 تبصره

 .دشونمیننویسند از دریافت گرنت انتشار مقاله محروم صحیح به شکل  دقیقاً

شرایط تعلق  -2 بند شده و به افراد واجد  سبه  ساس جدول ذیل محا سندگان مقاله بر ا سهم هرکدام از نوی

 .گیردمی

 هر کدام از نویسندگان از جایزه مقاله سهم :1جدول شماره 

 تعداد همکاران
 درصد سهم هر یک از همکاران از جایزه مقاله

 بقیه نویسندگان نویسنده مسئول

1 70٪ - 

 .شودمی تقسیم مساوی نسبت به جایزه باقیمانده 60٪ 2

 .شودمی تقسیم مساوی نسبت به جایزه باقیمانده 50٪ 3

 .شودمی تقسیم مساوی نسبت به جایزه باقیمانده 40٪ 4

 .شودمی تقسیم مساوی نسبت به جایزه باقیمانده 35٪ 5
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 .شودمیباقیمانده جایزه به نسبت مساوی تقسیم  ٪30 با تر و 6

 .گیردنمیعلمی بازنشسته تعلق  هیأتگرنت به دانشجویان و اعضای  -1 تبصره

تحقیقاتی مصوب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، در قسمت  هایطرحبرای مقا ت مستخرج از  -3 بند

ی دانشــجویی هانامهپایانشــماره طرح باید قید شــود و در خصــوص  (،Acknowledgement)تقدیر و تشــکر 

صل  شود که مقاله اا شماره طرح، بیان  شجو(  نامهپایانعالوه بر ذکر  شجویی )با ذکر نام دان شدمیدان در  .با

 .گرددمیمبلغ تشویقی کسر  ٪30 صورت نیاغیر 

یاد شده است و نمایه شدن مجله در این  هاینمایهمالب سنجش نمایه، مشاهده مقاله مورد نظر در  -4 بند

سامانه، مقاله باید چاپ نهایی شده و شماره صفحه ضمناًمورد کافی نیست.  شته  در هنگام ربت مقاله در  دا

 Article) که دارای شماره شناسایی شودمینهایی تلقی  ایمقالهالکترونیکی،  منحصراًباشد. در مورد مجالت 

ID) .باشد 

ــماره  -5 بند ــده در مجالت با نمایه  2گرنت طبق جدول شــ با تر تعلق  یا Scopusبه مقا ت چاپ شــ

 .گیردمی

ــده در مجله هربال مد -1 تبصره معادل  یزدانشـــگاه ن یســـینتعهدات مربوط به مقا ت منتشـــر ـش

 .شودمیاسکوپوس در نظر گرفته 
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 : مبلغ پایه جایزه انواع مقاله )ریال( بر حسب نوع نمایه2جدول شماره 

 نمایه مجله

 نوع مقاله

 مروری پژوهشی اصیل

مروری 

سیستماتیک و 

 آنالیزمتا

 سایر انواع مقا ت

Lancet, Nature, 

Science, 
New England 

Journal of Medicine 
مشروط به نویسنده اول 

 مسئول بودن یا

 

000/000/150 

 ریال

 

000/000/200 

 ریال

 

000/000/300 

 ریال

 گرنتمشمول این 

و ویژه نیستند 

مشابه ردیی بعدی 

این جدول محاسبه 

 .شوندمی

Web of science  ISI 
 

000/000/ 20 

 الیر

تا سقی 

100000000 

000/000/20 

 سقی تا

100000000 

000/000/20 

 سقی تا

100000000 

 60 تا 25 بین

 درصد

پژوهشی  مقاله

اساس  بر اصیل

 3جدول 

PubMed/Medline 

000/000/17 

تا سقی 

000/000/70 

000/000/17 

 سقی تا

000/000/70 

000/000/17 

 سقی تا

000/000/70 

 60 تا 25 بین

 درصد

 پژوهشی مقاله

 اساس بر اصیل

 3 جدول
 

 

 نمایه مجله

 نوع مقاله

 مروری پژوهشی اصیل

مروری 

سیستماتیک و 

 متاآنالیز

 سایر انواع مقا ت

مقا ت مجالت 
Scopus 
 

000/000/15 

 تا سقی

000/000/50 

000/000/15 

 تا سقی

000/000/50 

000/000/15 

 تا سقی

000/000/50 

 60 تا 25 بین

 درصد

 پژوهشی مقاله
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 اصیل

 3 جدول اساس بر

به انتشــار مقا ت در مجالت  به منظور تشــویق پژوهشــگران دانشــگاه :ضرایب افزاینده گرنت -146 ماده

 :شودمیسطح علمی با تر، موارد زیر به عنوان ضریب افزاینده تشویقی مقاله در نظر گرفته 

 گزارش آخرین SNIP تعیین مالب. شــودمی ضــرب مجله شــاخص در الیر 4000000 مبلغ :SNIP -1 بند

 www.Scopus.com .است مقاله انتشار زمان در Scopus پایگاه شده اعالم

 SNIP ولی شــود، نمایه ISI Web of Science در ایمجله که صــورتی در(: IFمجله ) ریب تآریرضــ -2 بند

 پایگاه از مجالت IF.شــودمی اضــافه پایه ضــرب شــده و به مبلغ IFریال در  1500000 باشــد، مبلغ نداشــته

Journal Citation Report محاســبه مقاله انتشــار زمان در پایگاه این گزارش آخرین بر اســاس و اســتخراج 

 https:// jcr.incites.thomsonreuters.com .شودمی

سته آن به :Q1 مجالت -3 بند شر Q1 مجالت در که مقا تی از د  به ریال 000/000/5 ، مبلغشوندمی منت

 .شودمی اضافه پایه مبلغ

در مورد هر مقاله، با ترین مبلغ کسب شده بر اساس ضرایب فوق، مبنای محاسبه و پرداخت خواهد  -4 بند

 بود.

 

 (Original) لیاصپژوهشی  هایمقالهجایزه انواع مقاالت در مقایسه با  زانیم :3جدول شماره 

 میزان تشویقی مقاله مقالهنوع 

Short or Brief Communication/ Brief Report/Rapid 

Communication 
 نظر مورد نمایه اصیل پژوهشی مقاله 60٪

Case Series** 45٪ مقاله پژوهشی اصیل نمایه مورد نظر 

Research Letter- Case Report- Medical Hypothesis, Photo 

clinic 
 پژوهشی اصیل نمایه مورد نظرمقاله  35٪

Letter to Editor, Author reply, Editorial 25٪ مقاله پژوهشی اصیل نمایه مورد نظر 

 

http://www.scopus.com/
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ــیابی مالب -147 ماده ــپس و مقاله نهایی نســـخه اول وهله در مقاله، نوع ارزـش ــته ـس  در مقا ت بندیدـس

ست مجله فهرست شگاه سنجیعلم در اداره مقاله، نوع مورد در ابهام صورت در. ا صمیم آن درباره دان  گیریت

 کرد. خواهد

 استفاده از گرنت محدودیت زمانی جهت ارائه و استفاده ندارد. -1 تبصره

د برای جذب توانمی پژوهشگر میلیون ریال برسد 50درصورتی که میزان گرنت به اداقل  -2 تبصره

 .گرنت اقدام نماید

 قابل قبول گرنت: مصارف -148 ماده

 3ر تعهد مقاله در ایندکس نوع تحقیقاتی جدید با اداکث هایطرحهزینه انجام  -1 بند

 ی تحقیقاتیهانامهپایانافزایش هزینه مازاد بر سقی اختصاص داده شده به  -2 بند

 با ارائه مستندات کنندمیهزینه چاپ مقاله در مجالتی که هزینه چاپ دریافت  -3 بند

 ی با ارائه مستنداتالمللبین هایکنگرهو شرکت در  نامربتهزینه  -4 بند

 تخصصی با ارائه مستندات ارهایافزنرمهزینه خرید کتاب و  -5 بند

 ی با ارائه مستنداتالمللبینهزینه عضویت در مجامع تحقیقاتی و  -6 بند

 فناورانه و تولید محصول با ارائه مستندات هایطرحکمک هزینه  -7 بند

 ویراستاری انگلیسی مقا ت -8 بند

 کمک هزینه چاپ کتاب -9 بند

تخصــصــی شــورای پژوهشــی رگروه کا تأییدو فناوری با  مرتبط با امور پژوهشــی هایفعالیتســایر  -10 بند

 دانشگاه
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 يقاتیتحق هايفعالیتامور حقوقي مربوط به  -31 بخش

ــایر همکاران اجرایی طرح  -149 ماده  هایگزارشنتایج یا  در صــورت انتشــار اندموظیطرح دهندگان و س

( دانشــگاه، باید در قســمت Afilliationآدرس )عالوه بر ، هااینجز گزارش و ، مقاله، کتاب اعم ازطرح خود 

اینکه جهت انجام این طرح از اعتبارات پژوهشــی دانشــگاه علوم پزشــکی مبنی بر  ایجملهتشــکر و قدردانی 

 شماره طرح قید نمایند. لرستان استفاده شده است با زبانی که آن مقاله منتشر شده است همراه با ذکر

صل نتایج طرح تحقیقاتی  در -150 ماده شگاه  هااینجز  بر، گزارش وخ صورتبهمواردی که اا سوی دان از 

 .گرددمیقید  ،ترتیبی که در پرونده طرح آمده استه ، فقط اسامی طرح دهندگان بیابدمیانتشار 

آنچه در پرونده ذکر  جزبهطرح دهندگان ترتیب خاصــی برای ذکر نام خود ) کهدرصــورتی -1 تبصره

با امضای تمامی طرح دهندگان به  کتبی و صورتبهشده است( تعیین نمایند، ضروری است موضوع 

 .نماینددانشگاه اعالم  مدیریت پژوهشیاوزه 

با  -151 ماده یه امتیازات معنوی و علمی یک طرح بین طرح دهندگان و همکارانی که  همکاری  هاآنکل

تقســیم صــورت گرفته اســت،  هاآنو توافقی که بین به نســبت همکاری و مشــارکت در انجام کار  اندداشــته

و مرجع داوری  باشدمیها و مکتوبات کلیه همکاران طرح دادقرارچنین مواردی تشخیص در  مبنای. شودمی

 دانشگاه است. فناوریشورای 

ی اعضای وقتتمامیا کارکنان و یا جهت اق  علمیهیأتی که جهت ترفیع سالیانه اعضای امتیازات -152 ماده

مربوطه  هاینامهآیینبرابر  گیردمیدهندگان تعلق  تحقیقاتی به طرح هایطرحاز محل انجام  علمیهیأت

 .گرددمیبین طرح دهندگان تقسیم 
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تغییر  هرگونهو یا  گرددمیاز موارد استثنائی محسوب  ذکر نشده یا نامهآیینمواردی که در این  -153 ماده

ــالح در تمام مواد، بندها و  ــرهیا اصــ پس از طرح در  فناوریتحقیقات و با نظر معاون  نامهآییناین  هایتبصــ

 خواهد شد. گیریتصمیمبا اضور ریاست محترم دانشگاه دانشگاه یا فناوری شورای پژوهشی 

ــ 81 در اجرایی نامهآییناین  -154 ماده ــتمل ب 30 فحه وصــ  به .............. در تاریخماده،  153ر بخش مشــ

. باشــدمی ا جرا زم ...........رســیده اســت و از تاریخ  امنای دانشــگاه علوم پزشــکی لرســتان هیأتتصــویب 

 .گرددمیکنونی لغو و بال ارر اعالم  نامهآیینداخلی مغایر با  هایدستورالعملو  هانامهآیینکلیه  همچنین


