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 2 سرآغاز

 
 

 سرآغاز

 تعالیبسمه

 

گشاید، از قدرت هشگر رمزي را ميپژوهش، تالش براي کشف رموز هستي است. آنگاه که پژو

دنبال هاي بيشتري که بهاین کشف و شگفتي است و پرسش شود. لذتي که درزده ميخالق شگفت

 . نمایدتر ترغيب ميبه تالش بيشتر و اکتشافات گستردهگر را آید، پژوهشهر رمزگشایي پيش مي

 به بهبود دهد که دانستن آنالتي پاسخ ميئواهاي علوم پزشکي، به ساز طرف دیگر، پژوهش

، رودشمار ميترین نيازهاي بشر بهکه سالمت از ملموس يجایآن کند. ازسالمت در انسان کمک مي

بيوتيک کشف آنتيدنبال دارد. مانند تري بهبازخوردهاي عيني به این نياز نيز،پژوهش در راستاي پاسخ 

 ها در سراسر جهان شده است. ه نجات جان تعداد زیادي از انسانو واکسن که منجر ب

که پرداختن به  اندنان پيچيده و چندوجهي همت گماشتهمروزه دانشمندان به حل مسائلي آنچا

پذیر هاي مختلف امکانهاي علمي از دیسيپلينجز در قالب همکاري متخصصين و گروههها بآن

یابي به حداکثر کارآمدي در این هاي همکاري براي دستها و دستورالعملنامهباشد. تدوین آیيننمي

 رسد. نظر ميناپذیر بههاي همکار در این حوزه اجتنابنفعان و طرفذي يها و رعایت حقوق همهگروه

هاي موجود و نيز تدوین نامهعاونت پژوهشي دانشگاه براي مستندسازي و تکميل آیينمتالش 

قدیر ت يهاي پژوهشگران، شایستهالشحمایت دانشگاه از ت يهاي جدید براي روشن شدن نحوهنامهآیين

توان موجود، شاهد  يگيري از همهاز محققين، و با بهره ثرمؤضمن حمایت جدي و . اميدوارم که است

 هاي فراوان موجود در این زمينه در دانشگاه باشيم.ه بيشتر پژوهش و شکوفایي استعدادرونق هر چ

 

 التکالنتوفيق و عليهالاهلل و من

 دکتر غالمرضا حيدري

 يس دانشگاهرئ
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 مقدمه

 

رسالت اصلي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر فراهم کردن بستر مناسب براي انجام 

اي بوده، از کيفيت باالیي برخوردار هاي ملي و منطقههایي که در راستاي اولویتپژوهش است. پژوهش

یابد، یابي به آن، نه تنها اهداف تحقق نميیزي هوشمندانه براي دسترگذاري و برنامهباشد. بدون هدف

بسا کوشش بيهوده موجب سرخوردگي و نااميدي شود.  در گام بعد، راهبرد اصلي معاونت پژوهشي  چه

ي این حرکت پویا، ارتقاء کند. ثمرههایي است که در جهت این اهداف حرکت ميحمایت از فعاليت

با هدف حمایت از دانشمندان و پژوهشگران طراحي شده است و حاصل آن؛  فرآیندهایي است که

مندي پژوهشگران و نهایتاً بهبود ها، تسهيل فرآیند پژوهش، رضایتافزایش سرعت و کيفيت حمایت

ي کمتر تر و با هزینهکمي و کيفي محصوالت پژوهشي است. هر چند این روزها همه چيز را ساده

ها وظایف و مسئوليتها، شرحنامهاي از فرآیندها، آیينان ارائه کرد، اما مجموعهتوصورت آنالین ميبه

هاي اهل فن هاي موجود و تجارب و توصيهصورت یک کتاب، که با استفاده از قوانين و بخشنامهبه

ي همکاران شاغل در معاونت پژوهشي که جا دارد که از همهست. تدوین شده است، خالي از فایده ني

منظور ي حاضر بهاند، سپاسگزاري نمایم. مجموعهداشتهن مجموعه فعاالنه مشارکت ي ایتهيه در

اره طور طبيعي هموهاي پژوهش دانشگاه تدوین شده است و بهنامهتر به مقررات و آیيندسترسي آسان

هاي هحوزلذا معاونت پژوهشي، پذیرش نظر مخاطبين محترم باشد. در حال بازنگري و تنظيم مجدد مي

ها را بر خود فرض دانسته و از آن استقبال ندتر شدن فرآیمختلف دانشگاه جهت تدوین بهتر یا کارآمد

 کند. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.مي

 

 اي بهتربه اميد آينده

 دکتر افشين استوار

 معاون پژوهشی 

1332فروردين 



 

 

 

 

 
 

 معاونت پژوهشی دانشگاه معرفی
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 2 معرفي معاونت پژوهشي دانشگاه

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 (متخصص اپيدميولوژيدکتر افشين استوار )

 معاون پژوهشي دانشگاه، عضو هيئت علمي
email: a.ostovar@bpums.ac.ir 

 

 مهنوش خاکزاد

 رئيس گروه امور پژوهشي
email: m.khakzad@bpums.ac.ir 

 

 سميه حسينی

دانشجویي، مشاور آماريي تحقيقات سرپرست کميته  
email: s.hosseini@bpums.ac.ir 

 

 سيده فاطمه محمودي

هاي داخليها و همایشکارشناس مسئول کارگاه  

email: f.mahmoudi@bpums.ac.ir 
 

 پروانه رضايی
 کارشناس پژوهشي

email: p.rezaei@bpums.ac.ir 
 

 روزبه صفري پور

 التشویق مقاالت(حق )حق چاپ و کارشناس پژوهشي

email: r.safaripuor@bpums.ac.ir 
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 مريم اتابک زاده

 کارشناس پژوهشي

email: m.atabakzadeh@bpums.ac.ir 
 

 گلپاشايلدا کمال

 کارشناس فناوري اطالعات
email: y.kamal@bpums.ac.ir 

 صفدر کشاورز

 کارپرداز معاونت 
email: s.keshavarz@bpums.ac.ir 

 الهام صيدالی

المللمترجم و کارشناس روابط بين  
email: e.seydali@bpums.ac.ir 

 

 

حسينی يسيده صغر   

يدفتر معاونت پژوهش مسئول  

email: sa.hossaini@bpums.ac.ir  
 



 

 

 

 

 
 

 هاي فعاليت معاونت پژوهشیحوزه
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 8 هاي فعاليت معاونت پژوهشيحوزه

 

 بخش اول

 پژوهشیمعاونت شوراهاي  

 
 51تعداد مواد:  

 68تعداد بند:  

 9تعداد تبصره:  
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 22 هاي فعاليت معاونت پژوهشيحوزه

 

 دانشگاه پژوهشی شوراي -1 ماده

 هايسااياساات ها،اولویت ها،برنامه تدوین و تهيه منظوردانشااگاه، به در پژوهشااي شااوراي -2بند 

تشااکيل  تحقيقاتي هايطرح اجراي روند و جهت تصااویب الزم امکانات آوردن فراهم و پژوهشااي

 شود.مي

 زا پژوهش با امور مرتبط يکليه در گيريتصميم مرجع باالترین دانشاگاه پژوهشاي شاوراي -5 بند

 هاينامهينآی و اصالح تصویب و تدوین پژوهش، گذاريساياست تحقيقاتي، هايطرح تصاویب جمله

 .دنمای تفویض وابسته پژوهشي شوراهاي به را خود اختيارات از بخشي تواندمي بوده و و... پژوهشي

 

 دانشگاه پژوهشی شوراي اعضاي  -2 ماده

 اهدانشگ پژوهشي شوراي فرهنگي( انقالب ستاد مصوب(ها دانشگاه مدیریت ياسااسانامه اساتناد به

 :باشدمي زیر از اعضاي مرکب

 شورا رئيس عنوانبه دانشگاه يپژوهش معاون -2 بند

 شورا دبير عنوانبه دانشگاه پژوهشي امور مدیر -5 بند

 هادانشکده پژوهشي معاونين -0 بند

 دانشگاه مصوب مراکز تحقيقاتي سايؤر -0 بند

 يپژوهش هايفعاليت صاحب باليني، متخصصين یا علمي هيئت اعضاي از از چهار نفر دو الي -2 بند

 دانشگاه پژوهشي معاون موافقت و دانشگاه پژوهشي مدیریت پيشنهاد به ارزنده

 دانشگاه تکميلي تحصيالت مدیر -6 بند

 توسعه آموزش علوم پزشکي و مطالعات مرکز مدیر -7بند 

 دانشجویي ي تحقيقاتسرپرست  کميته -9بند 

 دعوت شوراي پژوهشي به مورد حسب را دیگري افراد تواندمي دانشاگاه پژوهشاي معاون -2تبصاره 

 حضااور در جلسااات يرأ حق بدون اخير کند. افراد اسااتفاده موارد بررسااي در آنها نظرات از تا نماید

 .یابندمي

دانشکده معاون آموزش و پژوهش  مستقل پژوهشي معاون شدن مشخص و تعریف زمان تا -5 تبصره

 .هستند دانشگاه پژوهشي شوراي عضو

 دانشگاه پژوهشي شوراي جلسات در رأي حق بدون دانشگاه پژوهشي کارشناسان حضاور -0 تبصاره

 .است بالمانع
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 دانشگاه پژوهشی شوراي اختيارات و ضوابط  -3ماده 

 .گرددمي تشکيل باریک هفته هر دانشگاه پژوهشي شوراي جلسه -2بند 

 رد مگر است پژوهشي دانشگاه معاون با جلسات يکليه در دانشگاه پژوهشي شوراي ریاسات -5 بند

 .نماید تفویض را شورا ریاست پژوهشي، معاون که مواردي

 .دارد عهدهبه را دانشگاه پژوهشي شوراي جلسات دبيري دانشگاه پژوهشي امور مدیر -0 بند

 به مدت و شورا رئيس عنوانبه معاون پژوهشي توسط دانشگاه پژوهشي شوراي اعضااي ابالغ -0 بند

 در پست ماندن باقي زمان تا ابالغ حقوقي اعضاي براي گردد.مي صادر حقيقي اشخاص براي سال دو

 .دارد اعتبار مربوطه

 

 دانشگاه پژوهشی شوراي وظايف  -4 ماده

 دانشگاه پژوهشي مشيخط و اهداف تعيين -2 بند

 تصميمات شوراي و مصوبات اجراي يزمينه ایجاد براي دانشگاه پژوهشاي معاون با همکاري -5 بند

 دانشگاه پژوهشي

دانشگاه، هماهنگي  در تحقيق موانع رفع و شرایط بهبود جمله از پژوهشي فرآیندهاي اصالح -0 بند

ر د خصوصي و دولتي بخش با دانشگاه، مشارکت پژوهشي و آموزشاي هايفعاليت بين تعادل ایجاد و

دانشگاه، بررسي  وخارج داخل تحقيقاتي مراکز با همکاري ينحوه وتعيين پژوهشاي هايطرح اجراي

 و کشااوري اسااتاني، نيازهاي برآوردن براي مختلف هايسااازمان به پژوهشااي خدمات يارائه ينحوه

 صنعتي  و علمي مراکز دیگر با دانشگاه همکاري چگونگي نيز و ايمنطقه

 پژوهشگر تربيت راستاي در هابرنامه تصویب و تدوین ،تهيه -0 بند

دانش،  جهان بيشتر هرچه شناخت منظوربه پژوهشي هايبرنامه پيشانهاد و تدوین بررساي، -2بند 

 علم انتشار و توليد

  دانشگاه پژوهشي و آموزشي کيفيت ارتقاي براي تحقيقات نتایج از استفاده چگونگي پيشنهاد -6بند 

تحقيقاتي،  مراکز ها،دانشااکده به ارائه جهت پژوهشااي مختلف هاينامهينآی تدوین و تهيه -7 بند

 ربطذي مراجع دیگر و درمان و بهداشت هايشبکه ها،بيمارستان

 اشور دانشگاه به پژوهشي معاون یا دانشاگاه شاوراي که مساائلي درباره نظر اظهار و بررساي -9بند 

 دهدمي ارجاع

 دانشگاه يمجموعه زیر پژوهشي مختلف شوراهاي از شده ارائه پژوهشي هايطرح تصویب -8 بند
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و  قيتحقي مقاالت نوشتن و کتب يوترجمه ليفتأ به علمي هيئت اعضاي تشویق و ترغيب -24 بند

ن تدوی و مخترعين و محققين علمي آثار ونشر چاپ در تساریع براي الزم تساهيالت و امکانات ایجاد

 علمي مقاالت و کتب چاپ تشویقي پرداخت ينحوه و ميزان اجرایي نامهآیين

پژوهشااي  شااوراهاي پيشاانهادي علمي هايکنگره و هاهمایش برگزاري تصااویب و بررسااي -22 بند

 هادانشکده

پژوهشااگران  و هاپژوهش انتخاب و دانشااگاه در یافته خاتمه تحقيقاتي هايطرح ارزشاايابي -25 بند

 آنها معنوي و مادي تشویق و سالمت گوناگون هايزمينه در سال هر در نمونه

 علمي هيئت اعضاي مطالعاتي هايفرصت ریزيبرنامه -20 بند

پذیرش  صااورت در کشااور از خارج و داخل هايکنگره به پژوهشااگران اعزام مجوز صاادور -20 بند

 آنها مقاالت

تحقيقات  علمي مراکز و هادانشااگاه با مشااتر  هاينامهتفاهم تدوین و گذاريسااياساات -22 بند

 الملليبين و کشوري

 

 1332 -اعضاي شوراي پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

 سمتنام اعضاءرديفسمتاعضاءنام رديف

احسان مستغني دکتر8دانشگاه پژوهشيمعاون دکتر افشين استوار2
 سرپرست دانشکده

 دندان پزشکي

علي فوالدوند دکتر مراد5

علمي مرکز  هيئتعضو 

فناوري تحقيقات زیست

فارس خليجدریایي 

مهنوش خاکزاد24
 دبير شوراي پژوهشي

 دانشگاه

جعفريسيد مجتبي 0
معاون آموزشي پژوهشي 

دانشکده پيراپزشکي
طيبه غریبي22

معاون آموزشي پژوهشي 

 مامایي و دانشکده پرستاري

دکتر مجيد اسدي0
معاون پژوهشي دانشکده 

پزشکي
سميه حسيني25

 تحقيقات يسرپرست کميته

 دانشجویي

2
مسعود محمدي 

باغمالیي

معاون آموزشي پژوهشي 

دانشکده بهداشت
 کارشناس پژوهشيمریم اتابک زاده20

20علمي دانشگاه هيئتعضو دکتر سعيد تاج بخش6
 دکتر عبدالرسول

انوري پور

علمي مرکز  هيئتعضو 

تحقيقات طب عفوني و 

 گرمسيري

کامران ميرزایيدکتر 7
سرپرست مرکز توسعه 

آموزش پزشکي
 علمي دانشگاه هيئتعضو دکتر نيلوفر معتمد 22

سينا دوبرادراندکتر 9
مدیر ارتباط با صنعت 

دانشگاه
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 دانشجويی تحقيقات يکميته پژوهشی شوراي  -1 ماده

 پژوهشااي شااوراي نظر زیر اساات مرجعي دانشااجویي تحقيقات يکميته پژوهشااي شااوراي -2 بند

 با طمرتب امور يکليه راسااتاي در که هایيتفویض و وظایف اجراي و پيگيري منظور به دانشااگاه که

 .گرددمي تشکيل شود،مي محول آن به دانشگاه پژوهشي شوراي توسط هاي دانشجویيپژوهش

 

 دانشجويی تحقيقات يکميته پژوهشی شوراي اعضاي  -6 ماده

 شورا رئيس عنوانهب دانشگاه پژوهشي معاون -2 بند

 شورا دبير عنوانهب دانشگاه دانشجویي تحقيقات يکميته سرپرست -5 بند

 دانشگاه پژوهشي امور مدیر -0 بند

 پزشکي علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز مدیر -0 بند

 شيپژوه هايفعاليت صاحب باليني، متخصصين یا علمي هيئت اعضاي از شش نفر چهار الي -2بند 

 دانشگاه پژوهشي معاون موافقت و دانشجویي تحقيقات يکميته سرپرست پيشنهاد به ارزنده

 دانشجویي تحقيقات يکميته دبير -6 بند

موافقت  و دانشجویي تحقيقات يکميته سرپرست پيشنهاد به اپيدميولوژي یا آمار متخصاص -7 بند

 دانشگاه پژوهشي معاون

سارپرست  پيشانهاد به ارزنده پژوهشاي هايفعاليت صااحب دانشاجویان از نفر چهار الي دو -9 بند

 دانشگاه پژوهشي معاون موافقت و دانشجویي تحقيقات يکميته

 يکميته شوراي پژوهشي به مورد حسب را دیگري افراد تواندمي دانشگاه يپژوهش معاون -2 تبصره

 در رأي حق اخير بدون کند. افراد اسااتفاده موارد بررسااي در آنها نظرات از تا نماید دعوت تحقيقات

 .یابندمي حضور جلسات

 جلسات در رأي حق بدون توانندمي دانشجویي تحقيقات يکميته پژوهشي کارشاناسان -5 تبصاره

 .نمایند شرکت دانشگاه پژوهشي شوراي

 

 دانشجويی تحقيقات يکميته پژوهشی شوراي اختيارات و ضوابط -7 ماده

 لتشکي باریک هفته دو هر حداقل دانشگاه دانشاجویي تحقيقات يکميته پژوهشاي شاوراي -2 بند

 .شد خواهد برگزار العادهفوق جلسات شورا، رئيس یا دبير دیدصالح به و لزوم صورت در شود ومي

از  اينسااخه اساات موظف دانشااگاه دانشااجویي تحقيقات يکميته پژوهشااي شااوراي دبير -5 بند

به  ت،اس رسيده اعضا امضاي به که را دانشگاه دانشجویي تحقيقات يکميته پژوهشي جلساتصورت
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 .نماید ارسال دانشگاه پژوهشي امور مدیریت

 از دهش تفویض مالي سقف يپایه بر دانشگاه دانشجویي تحقيقات يکميته پژوهشي شاوراي -0 بند

 مالي يکميته در تأیيد از پس را تحقيقاتي هايطرح تواندمي دانشااگاه پژوهشااي سااوي شااوراي

 .نهایي برساند تصویببه

ژوهشي پ شوراي به شده تفویض مالي سقف از بيشتر تحقيقاتي هايطرح مبلغ که صورتي در -0 بند

 یي،محتوا نظر از تأیيد و تصااویب طي از پس باشااد، باید دانشااگاه دانشااجویي تحقيقات يکميته

 مذکور، جهت شااوراي توسااط تأیيد و داوري مراحل طي و علمي ارزش و نبودن ضاارورت، تکراري

 .گردد ارسال دانشگاه پژوهشي به شوراي نهایي تصویب

 و عادي جلسات يکليه در دانشگاه دانشجویي تحقيقات يکميته پژوهشاي شاوراي ریاسات -2 بند

 ار شورا تواند ریاستپژوهشي مي معاون مواردي، است. در دانشگاه پژوهشي معاون با شورا العادهفوق

 .نماید تفویض دیگري فرد به

 عهدهبه را پژوهشي شوراي جلسات دبيري دانشگاه دانشجویي تحقيقات يکميته سارپرسات -6 بند

 .دارد

ط توس سال دو مدتبه دانشگاه دانشجویي تحقيقات يکميته پژوهشي شاوراي اعضااي ابالغ -7 بند

 .گرددمي صادر دانشگاه يپژوهش  معاونت

 )به صورت بار یک ماه سه هر دانشگاه دانشاجویي تحقيقات يکميته پژوهشاي شاوراي دبير -9 بند

 نماید.ميارسال  دانشگاه پژوهشي معاونت براي را شورا پژوهشي عملکرد از فصلي( گزارشي

 

 دانشگاه دانشجويی تحقيقات يکميته پژوهشی شوراي وظايف  -8 ماده

 ضتفوی اساس بر دانشجویان توسط پيشنهادي پژوهشاي هايطرح نهایي و تصاویب بررساي -2 بند

 دانشگاه پژوهشي شوراي از صادر شده

وراي ش به ارسال و دانشجویان پيشنهادي پژوهشي هايطرح ياوليه و تصویب تأیيد بررساي، -5 بند

 نهایي تصویب جهت دانشگاه پژوهشي

و  اهدانشگ پژوهشي مشيخط به توجه دانشجویان، با با مرتبط پژوهشي هايساياست تدوین  -0 بند

 نهایي تصویب جهت دانشگاه پژوهشي شوراي به ارسال

 پژوهش نمودن فعال جهت دانشجویان در عالقه و انگيزه ایجاد راهکارهاي پيشنهاد و مطالعه -0 بند

 طرح اجراي راستاي در دانشجویان براي الزم تسهيالت و امکانات نمودن فراهم  -2 بند

نتخاب ا و دانشگاه دانشجویي تحقيقات يکميته پژوهشاي هاينه فعاليتسااال گزارش تنظيم -7 بند
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 دانشگاه پژوهشي معاونت يحوزه به معرفي و دانشجویان ميان از برتر پژوهشگران

 داخلي ساامينارهاي در مقاالت يارائه و کتاب يترجمه و ليفتأ تدوین، جهت ریزيبرنامه -9 بند

 علم انتشار و توليد راستاي در دانشگاه پژوهشي معاونت يحوزه هماهنگي وخارجي با

 دانشجویان طرف از پيشنهادي هايکارگاه و هاکنگره سمينارها، مورد در نظر واظهار بررسي  -8 بند

و  کشور از خارج و داخلي هايکنگره در دانشجویان شرکت خصوص در اظهارنظر و بررسي  -24 بند

 نهایي تصویب جهت دانشگاه پژوهشي شوراي به ارجاع

 

 پژوهشی هاي طرح مالی يکميته  -3 ماده

 هک دانشگاه پژوهشي شوراي نظر زیر است مرجعي دانشگاه پژوهشي هايطرح مالي يکميته -2 بند

 توسط پژوهشي هايطرح مالي امور راساتاي در که هایيتفویض و وظایف و اجراي منظور پيگيريبه

 ايجهبود سقف تعيين وليتمسئ و گرددمي تشکيل شود،مي محول آن به دانشگاه شاوراي پژوهشي

 .دارد عهدهبه را هاي پژوهشيطرح

 

 پژوهشی هاي طرح مالی يکميته اعضاي  -11 ماده

 کميته رئيس عنوانهب دانشگاه پژوهشي معاون -2

 کميته دبير عنوانهب دانشگاه پژوهشي امور مدیر -5

 پژوهشي دانشگاه معاون ابالغ با دانشگاه علمي هيئت  اعضاي از نفر تا سه یک -0

 کميته عضو عنوانبه دانشگاه دانشجویي تحقيقات يکميته سرپرست -0

 کارشناس پژوهشي  -2

 

 پژوهشی هايطرح مالی کميته اختيارات و ضوابط  -11 ماده

 لزوم صورت در و شودمي تشکيل بار یک هفته دو هر حداقل پژوهشي هايطرح مالي کميته  -2بند 

 .شد خواهد برگزار العادهفوق جلسات کميته، دبير یا رئيس دیدبه صالح و

 .ایدنممي فعاليت پژوهشي هايطرح مالي يکميته دبير عنوانبه دانشگاه پژوهشي امور مدیر -5 بند

 صادر ساال دو مدتبه کميته رئيس توساط پژوهشاي هايحطر مالي يکميته اعضااي ابالغ -0 بند

 .گرددمي

 با کميته يالعادهفوق و عادي جلسااات يکليه در پژوهشااي هايطرح مالي کميته ریاساات -0 بند

 در جلسات دانشگاه پژوهشي معاون ينماینده ایشان غياب در و باشادمي دانشاگاهمعاون پژوهشاي 
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 . یافت خواهد حضور کميته

 مالي يکميته جلساتصورت از اينسخه است موظف پژوهشي هايطرح مالي يکميته دبير -2 بند

 .نماید ارسال دانشگاه پژوهشي شوراي به است، رسيده اعضا امضاي به که را هاي پژوهشيطرح

 و دارد عهدههب پژوهشي هايطرح بودجه تعيين وليتمسئ پژوهشاي هايطرح مالي يکميته -6 بند

 دانشااجوي، تحقيقات يکميته تحقيقات، مراکز ها،دانشااکده مصااوب پژوهشااي هايطرح يکليه

 باید درمان و بهداشت هايشبکه و درماني آموزشي مراکز دانشگاه، پژوهشي ، شاوراي HSRشاوراي

 .شوند داده ارجاع يبودجه جهت تعيين مالي يکميته به

یک  مدت ظرف حداکثر را ارسالي هايطرح اسات موظف پژوهشاي هايطرح مالي يکميته -7 بند

 .دهد قرار نظر اظهار و بررسي هفته مورد

 

 پژوهشی هاي طرح مالی کميته وظايف -12 ماده

 پژوهشي هايطرح ايبودجه سقف تعيين -2 بند

 پژوهشي هايطرح پرسنلي يالزحمهحق افزایش یا اصالح پيشنهاد  -5 بند

 نياز مورد مصرفي مواد يبودجه تعيين خصاوص در خصاوصاي هايشارکت از اساتعالم اخذ -0 بند

 تحقيقاتي هايانجام طرح

جمله  از تحقيقاتي هايطرح ايهزینه هايبخش از کدام هر جهت مناسااب چارچوب تدوین -0 بند

 تخصصي يهاآزمایش و تجهيزات خرید مصرفي، مواد مسافرت، تکثير، و تایپ پرسنلي، هايهزینه

ات، تحقيق مراکز ها،دانشکده مصوب پژوهشي هايطرح يکليه يبودجه تعيين و مالي بررسي -2 بند

، HSR شوراي دانشجویي، تحقيقات يکميته و درماني، آموزشي مراکز دانشاگاه، پژوهشاي شاوراي

 درمان و بهداشت هايشبکه

 دانشجویي هاينامهپایان يبودجه بررسي  -6 بند

 تحقيقاتي هايطرح داوران يالزحمهحق تعيين  -7 بند

 

 پژوهش در اخالق يکميته  -13 ماده

 منظوربه که دانشااگاه پژوهشااي شااوراي نظر زیر اساات مرجعي پژوهش در اخالق يکميته -2 بند

 انساني کرامت و نشأ حفظ و اخالقي واالي هايارزش و اهداف به یابيدست و موازین شرعي رعایت

 .است شده تشکيل پزشکي علوم انجام تحقيقات در
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 پژوهش در اخالق يکميته اعضاي  -14 ماده

 کميته رئيس عنوانبه رئيس دانشگاه  -2 بند

 کميته دبير عنوانبه دانشگاه پژوهشي معاون  -5 بند

 (شورا رئيس انتخاب به) مرتبط اساتيد یا و پزشکي اخالق مدرسين از یکي -0 بند

 شورا( رئيس انتخاب )به حقوقي امور مشاور یا لئومس -0 بند

 شورا( رئيس انتخاب )به حياتي آمار استاد یا و اپيدميولوژیست نفر یک -2 بند

 به پزشااکي و حقوقي موازین به آشاانا و فقهي مسااائل به مساالط مذهبي علماي از نفر یک -6 بند

 شورا انتخاب رئيس

 شورا رئيس انتخاب به پزشکي علوم در برجسته محققين از یکي -7 بند

 به عضویت سال دو مدتبه و دانشگاه پژوهشي معاون توساط بعد به 0 بند موضاوع افراد -2 تبصاره

 .شوندمي منصوب کميته

 که اعضااا جنس و ساان يعادالنه توزیع به حقيقي اشااخاص انتخاب در تواندمي کميته -5 تبصااره

 .باشد داشته توجه باشند جامعه نظرات نقطه و ي منافعنماینده

 نهاآ يویژه مهارت از استفاده منظوربه مستقل مشاورین از لزوم صورت در تواندمي کميته  -0 تبصره

 .کند استفاده تحقيقاتي هايطرح از برخي در بررسي

 

 پژوهش در اخالق يکميته اختيارات و ظوابط وظايف،  -11 ماده

يل قب از اخالقي و حقوقي شرعي، مالحظات حيث از پزشکي علوم تحقيقاتي هايطرح بررسي -2 بند

رعایت  تحقيق، احتمالي خطرات از آزمودني حفظ آزمودني، آزادي و حقوق رعایت آزمودني، رضااایت

انتخاب  در اسالمي هايارزش حفظ اطالعات، از صحيح ياساتفاده همکاران، حقوق مراعات رازداري،

 .و... تحقيق انجام روند و موضوع

و PhD مختلف  هايو دوره تخصصيفوق و تخصصي يدکتر يدوره هاينامهپایان يکليه -2 تبصاره

 ار پژوهش در اخالق ايمنطقه يکميته يمصوبه باید باشند،مي انساني هايسوژه داراي که پزشاکي

 .نماید اخذ

اي دار که هایيطرح و شودمي پذیرفته ملي طرح صورتبه که هایينامهپایان و هاطرح يکليه -5بند 

 حقوقي یا حقيقي مراکز یا و اشااخاص با (انساااني نيروي یا و مالي منابع مينتأ نظر از چه) همکار

 کشااوري يکميته يیهتأیيد باید اي،منطقه يکميته ينامهموافقت اخذ بر عالوه د،باشااخارجي مي
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 .نماید کسب نيز را پزشکي علوم هايدر پژوهش اخالق

 بر عالوه اساات الزم گيرد،مي رقرا پذیرش مورد چندمرکزي صااورتبه که هایيطرح يکليه -0 بند

 سایر اخالق هايکميته یا کميته از تحقيقاتي، مرکز یا دانشگاه اخالقي يکميته اخذ موافقت کساب

 .نماید اخذ نامه موافقت نيز پژوهشي همکار نهادهاي

 ای و مجري اطالع به دليل ذکر با و شاافاف طوربه را خود رأي ينتيجه باید اخالق، يکميته -0 بند

 به بازنگري جهت را پرونده نامبرده، تمایل و مجري، اعتراض صورت در و برسااند طرح ساازمان باني

 .نماید ارسال اخالق ي کشوريکميته

 هايطرح در همکار یا مجري عنوانبه ايمنطقه يکميته اعضاااي از یک هر کهصااورتي در -2 بند

 در ندارند، رأي حق کميته در مذکور طرح ارزیابي به مربوط يدرجلسااه باشااند، پژوهشااي مطرح

 .بود خواهد اعتبار مال  اعضا سایر مطلق اکثریت رأي صورتاین

 ته،کمي حقوقي جایگاه آن در که کميته، اجرایي ينامهشاايوه يتهيه به نساابت باید کميته -6 بند

 قبيل از) اخالقي ارزیابي براي الزم هايفرم آنها، انتخاب يوشيوه اعضاا شارایط آن، و وظایف اعمال

 مشخص آن در جلسات تشکيل و شرایط).. . و زیان و ضرر ارزیابي فرم رضاایت، فرم نامه،تقاضاا فرم

 ای دانشااگاه محققين به خصااوص همگان دسااترس در اطالعات این باید همچنين نمایند. اقدام بوده،

 گيرد. قرار تحقيقاتي مرکز

 

 1332 -اعضاي شوراي اخالق دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

 سمت نام اعضاء رديف

 رئيس دانشگاه دکتر غالمرضا حيدري 2

 معاون  پژوهشي دکتر افشين استوار 5

 مسئول نهاد رهبري دانشگاه حجه االسالم عباس دشتي 0

 علمي دانشگاه هيئتعضو  دکتر داراب مشتاقي 0

 علمي دانشگاه هيئتعضو  زکي عباسير محمددکت 2

 علمي دانشگاه هيئتعضو  دکتر مهرزاد بحتویي 6

 رئيس گروه امور پژوهشي و دبير شورا خانم مهنوش خاکزاد 7

 ي امور حقوقي دانشگاهنماینده پيآقاي منصور زنده 9

 علمي دانشگاه هيئتعضو  دکتر رحيم طهماسبي 8

 علمي دانشگاه هيئتعضو  دکتر گيسو حاتمي 24
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 بخش دوم

 هاطرح اجرايی ينامهآيين

 دهندگان طرح نياز  براي مورد شرايط و
 

 3ماده:  تعداد 

 9تعداد بند:  

 55تعداد تبصره:   
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 تحقيقاتی طرح  -1 ماده

 و لمع توليد به منجر که شودمي گفته هایيفعاليت یا مطالعات يمجموعه به تحقيقاتي طرح -2 بند

 ليدتو سازي،مجموعه اطالعاتي، بانک افزار،نرم يتهيه اطالعات، تدوین و تهيه مانند (شودوري ميفنا

در  جدید روش اندازي راه افزاري،نرم و سخت صاورت به خدمات يارائه افزار،ساخت صاورت ابزار به

 جدید، داروهاي اثربخشااي يمطالعه علمي، يناشااناخته موارد مطالعه علمي، مختلف هايزمينه

 آنها، سکانس تعيين و هاژن يمطالعه نوترکيب، ترکيبات و هاآنزیم سااخت جدید، سااخت داروهاي

 هايتکنيک از اسااتفاده ها،بيماري با آن ارتباط و نشااده انجام موارد در ژني مرفيساامپلي يمطالعه

ت شناخ داروها، عملکرد اصالح به منجر که فعاليتي هر و بيولوژي ترکيبات و داروها در ساخت جدید

 حو اصال سالمت بخش رفتارهاي و یندهاآفر اصالح جدید، پزشکي تجهيزات ساخت جدید، ترکيبات

 گردد( مردم سالمت فرهنگ

 Kضریب خدمت، متعهد پيماني، آزمایشي، رسمي )رسمي، شاغل از اعم علمي هيئت اعضاي -5بند 

 ردانيمدر  کا حداقل با دانشگاه پرسنل و پژوهشگران يکليه و دانشگاه يبازنشسته یا یک( ماده و

 .مطرح باشند دهنده طرح عنوانهب گروهي یا فردي طور به توانندمي دانشگاه دانشجویان يکليه و

 و دولتي هايدانشااگاه يجمله از هادانشااگاه سااایر علمي هيئت اعضاااي و پژوهشااگران -2 تبصااره

 کيپزش علوم دانشگاه طرح از مجریان از نفر یک حداقل اینکه شرطبه تحقيقاتي مراکز خصاوصاي و

 .بدهند را تحقيقاتي يپروژه انجام پيشنهاد مدیر اجرایي، یا دهنده طرح عنوانبه توانندمي باشد،

انجام  عدم صاورت در که نماید تعهد باید دارد، دانشاگاه با اساتخدامي يرابطه که فردي -5 تبصاره

 پژوهشي معاون ينامه با حقوقش از طرح محل از شده دریافت مبلغ شاده، تنظيم قرارداد برابر طرح

 .گردد برداشت دانشگاه

 حاصل معنوي یا مادي مالکيت از اعم تحقيقاتي طرح انجام از حاصل نتایج موارد، يکليه در -0بند 

طرح  و دانشگاه بين کند،مي تعيين دانشگاه که سهمي اساس بر و باشدمي دانشاگاه اختيار در شاده

 .شودمي تقسيم دهندگان

ذکر  و دانشااگاه آدرس ذکر با را تحقيق از حاصاال نتایج تا هسااتند ملزم دهندگان طرح -0 تبصااره

 لومع دانشااگاه پشااتيباني با پروژه این که نکته این ذکر و سااپاسااگزاري قساامت در پروژه يشااماره

 گرفتن به زنيا نتایج انتشار از قبل کهمواردي در مگر نمایند، منتشر است گرفته انجام پزشکي بوشهر

 .پتنت باشد

 



 هاها، فرآیندها و دستورالعملنامهآیين ي؛معاونت پژوهش 50

 

 

 دهندگان طرح  -2ماده 

ر د مستقيمي مسئوليت که هستند افرادي طرح( اصالي دهندگان پيشانهاد)طرح دهندگان  -2بند 

و  مادي امتيازات و دارند آن اتمام و طرح کل اجراي شده، حاصل نتایج طرح، علمي مساائل با رابطه

 .گرددمي تقسيم آنها مابين توافقي صورت به آنها سهم معنوي

 .باشند نفر 0 از بيشتر نباید شرایطي هر در دهندگان طرح -2تبصره 

 امانج قرارداد با دانشگاه دهندگان طرح از نمایندگي به که باشدمي کساي طرح مدیر اجرایي -5بند 

 به شااودمي دانشااگاه پرداخت ازطرف که طرح هايهزینه يکليه و نمایدميامضااا  تحقيقاتي طرح

 قوقيح مسائل و پيگيري باشدمي دانشگاه با دهندگان طرح رابط ایشان گردد.مي واریز ایشان حساب

 اجرایي مدیر عهدهاداري به و حقوقي مالي، نظر از طرح اجرایي ليتئومساا باشاادمي ایشااان با طرح

 .دارند ليتمسئو دهندگان طرح يهمه، طرح از حاصل نتایج و علمي مسائل قبال در ولي است طرح

طرح  اجرایي مدیر عنوانبه اول نفر از غير فردي بخواهند دهندگان طرح کهصااورتي در -5 تبصااره

 .دهند اطالع مربوطه واحد پژوهشي شوراي به کتبي صورتبه اينامه طي باید گردد، معرفي

 .باشد داشته اجرایي مدیر یک از بيش تواندنمي تحقيقاتي طرح هر  -0 تبصره

 زا دیگر یکي نماید نظر صرف کار ادامه از دليلي هر به طرح اجرایي مدیر کهصاورتي در  -0 تبصاره

پژوهشااي  معاونت يحوزه تشااخيص به توافق عدم صااورت در و توافقي، صااورتبه طرح دهندگان

 .شد خواهد وظيفه این دارعهده بعدي، نفرات ترتيب به دانشگاه

 

 طرح همکاران -0 ماده

 طرح اجراي در روند نحوي به علمي( که هيئت غير و علمي هيئت )اعضاااي يیاعضااا سااایر -2بند 

 تحت باشااد،آنها مي عهدهبه طرح اجرایي عمليات از بخشااي و بوده ثانوي هايليتئومساا دارعهده

 نفرات افزایش .دباشاا نفر 2 از بيش نباید طرح همکاران تعداد شااوند.مي خوانده طرح همکار عنوان

 .تاس پذیرامکان دقيق صورتهب افراد آن نقش ذکر و پژوهشي مدیریت يحوزه هماهنگي با بيشتر

دهندگان  طرح با توافقي صااورتبه طرح همکاران به معنوي و مادي امتيازات تخصاايص -2 تبصااره

ه جمل از طرح اندرکاران دست يهمه کتبي رضایت با نهایي حساب تسویه همچنين گيردمي صورت

 .است الزامي اجرایي مدیر توسط طرح همکاران و دهندگان طرح

مدیر  نماید، نظر صاارف کار يادامه از دهندگان طرح یا و همکاران از یکي کهصااورتي در -5بند 

 .نماید مطلع کتبي صورتهب را دانشگاه پژوهشي امور مدیر است موظف اجرایي
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 وامحت و مفاد در تغيير گونه هر ،توسط معاونت پژوهشي تحقيقاتي طرح تصاویب صاورت در -0بند 

 .باشدمي پذیرامکان طرح يکننده تصویب پژوهشي شوراي تأیيد با تنها

 که شوندمي ارائه نامهپایان صورتهب که شودمي گفته هایيطرح به نامهپایان قالب در طرح -5 تبصره

ارائه  تحقيقاتي طرح قالب در را آن راهنما اسااتاد و اساات نامهپایان مصااوب سااقف از بيش آن مبلغ

 .کندمي

و  مادي مزایاي از منديبهره ميزان باشند، یک نفر از بيش دهندگان طرح کهصاورتي در -0 تبصاره

و  مشااخص دهندگان طرح مشااارکت ميزان قبل از اینکه مگر باشااد،مي مشااتر  صااورتهب معنوي

 .گردد ارسال پژوهشي مدیریت به کتبي صورتبه

طور  هب کمتر و ریال ميليون پنج سقف تا را خود يتحقيقات هايطرح توانندمي دانشجویان -0 تبصره

 به يازن هاطرح برسانند. این تصویببه دانشاجویي تحقيقات يکميته پژوهشاي شاوراي در مساتقيم

 و اهدانشگ پژوهشي معاون که شرط این به ندارند مالي يکميته و دانشگاه پژوهشي شوراي ارجاع به

 باشند. داشته حضور مذکور يجلسه در حتماً جانشين عنوانبه پژوهشي مدیر یا

همکاران  دهندگان، اجرایي، طرح مدیر جمله از طرح ياجرای عوامل در که تغييراتي يکليه -0بند 

 کتبي، به صورتبه و طرح اجرایي مدیر وسيلهبه بایساتي دهد رخ آن اجراي حين در غيره و اصالي،

رد  یا قبول خصوص در مربوطه شاوراي شاود. ارجاع طرح يکننده تصاویب پژوهشاي شاوراي دبير

 داد. خواهند اطالع اجرایي مدیر به و کرده گيريتصميم مزبور تغييرات
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 سوم بخش

 تحقيقاتی طرح تصويب ينامهآيين

 

 3تعداد ماده:  

 42تعداد بند:  

 4تعداد تبصره:   
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 نویس طرح تحقيقاتيپيش -2ماده 

این کار  يویژه هايفرم قالب در را خود تحقيقاتي طرح نویسپيش باید دهندگان طرح -2 بند

 به شااوراي پژوهشااي پرینت شااده و wordفایل  صااورت دوبه  بعدي هايپيگيري جهت و تدوین

 .نمایند ارسال)گروه، دانشکده، مرکز تحقيقات و ...(  مربوطه

 دانشگاه پژوهشي يحوزه کارشاناساان نظارت تحت تحقيقاتي هايطرح نویسپيش هايفرم -5 بند

در  رتغيي گونهگيرند. هرمي قرار تحقيقاتي مراکز و هادانشااکده اختيار در و گردیده و تدوین طراحي

 دانشگاه به وابساته تحقيقاتي مراکز و هادانشاکده ساوي از هافرم ظاهري شاکل و کليات مندرجات،

 پذیرد. صورت دانشگاه پژوهشي معاونت اجازه و نظارت باید با

 

 قرارداد عقد زمان تا تحقيقاتی طرح ارزيابی مراحل  -2 ماده

 پژوهشي کارشناس باشد، آموزشي هايگروه با مرتبط هايطرح جزء پروپوزال موضوع چنانچه -2 بند

متخصص  نظر اخذ و طرح فرمت و محتوا بررسي از پس مربوطه پژوهشي شوراي دبير یا هادانشاکده

ن را آ هفته یک طي حداکثر باشد نداشته متدولوژي و فرمت ایراد کهصورتي در اپيدميولوژي، یا آمار

 داوري و شورا قرار خواهد داد.در دستور کار 

 تبطمر گروه به کارشناسي نظر براي طرح مربوطه دبير یا کارشناس طریق از بعد يمرحله در -5 بند

ضاارورت،  محتوایي، نظر از و کارشااناسااي را طرح هفته 5 مدت ظرف گروه و ارجاع طرح با موضااوع

 نماید.مي عودت مربوطه دبير یا کارشناس به و بررسي علمي ارزش و نبودن تکراري

 دانشکده پژوهشي شوراي شاده به تفویض مبلغ يمحدوده در که هایيطرح بعد يمرحله در -0 بند

 .گردندمي امتيازبندي و مطرح دانشکده پژوهشي شوراي در باشند

 در صورت نياز در پروپوزال تصویب، مراحل شدن نهایي جهت داوري، انجام یا تصویب از پس -0 بند

 به قرارداد عقد جهت و مطرح و تصویبي دانشکده شاورا در نهایت درپژوهش و  در اخالق يکميته

 .گرددمي ارسال پژوهش دانشگاه مدیریت

 دانشکده پژوهشاي شاوراي به شاده تفویض مالي ساقف از باالتر که هایيطرح خصاوص در -2 بند

 ردند.گمي ارسال دانشگاه پژوهشي شوراي به بررسي جهت مربوطه دبير یا کارشناس باشند، توسط

ک هر ماه ی حداکثر است موظف دانشکده و یا مراکز تحقيقاتي پژوهشي شوراي دبير یا رئيس -6 بند

 هايطرحعلمي،  ارزش و نبودن تکراري ضرورت، محتوایي، نظر از را شورا نظر و بررساي يبار نتيجه

 نماید. اعالم پژوهشي دانشگاه کارشناس به تحقيقاتي مصوب خود را



 هاها، فرآیندها و دستورالعملنامهآیين ي؛معاونت پژوهش 04

 

 

 به تشخيص و بررسي گردند دانشگاه پژوهشي شوراي توساط باید که هایيطرح خصاوص در -7 بند

 نظر اخذ نياز جهت مورد هايپيگيري و داور به ارسال دارند، داوري به نياز دانشگاه پژوهشي شاوراي

 کارشناس دهندگان توسط طرح يجوابيه مجدد ارسال و دهندگان طرح به داور نظرات ارسال و داور

 .شود انجام باید دانشگاه پژوهشي

پژوهشي  شاوراي یا دانشاگاه پژوهشاي شاوراي توساط شاده مطرح ایرادات داراي هايطرح -9بند 

 داوران توسط شده مطرح ایرادات یا ي معاونت پژوهشاي وزیرمجموعه ساایر شاوراهايو هادانشاکده

 دهندگان طرح و شااوند،مي داده ارجاع دهندگان طرح به پژوهشااي کارشااناس طریق از بالفاصااله

 . نمایند آماده مربوطه شوراهاي یا داوران جهت را خود يجوابيه هفته یک ظرف حداکثر موظفند

ه ب تا نمایدمي طي مختلف فرآیندهاي در تحقيقاتي طرح پروپوزال یک که زماني حداکثر -8بند 

زمان  مدت دانشگاه پژوهشي شوراي گروه زیر شوراهاي در باشاد.مي ماه ساه برساد نهایي تصاویب

این  در خيرتأ گونه هر مساائوليت و باشااد ماه از سااه بيش نباید نهایي تصااویب تا شااده طي یندفرآ

 .بود خواهد مربوطه شوراي رئيس عهده بر خصوص

اید ب دانشگاه پژوهشي شوراي يتابعه پژوهشي شوراهاي يکليه و دانشگاه پژوهشي شوراي -24بند 

 رد، ،تصویب صورتبه تحقيقاتي هايطرح خصوص در را خود نظر و بررسي نتيجه شورا دبير طریق از

 اطالع طرح به مستقيم يمکاتبه طریق از غيره و دیگر صاالحذي مراجع به ارجاع مشاروط، تصاویب

 .برسانند ()گان دهنده

 به را اولویت خاص یا فوریت باال، ضرورت داراي هايطرح تواندمي دانشگاه پژوهشي شوراي -22بند 

 .رد نماید یا تصویب ماهیک مدت طي در و نموده بررسي پژوهشي شوراي این در موردي صورت

 از دانشااگاه ايبودجه تحقيقاتي طرح یک اجراي جهت دهنده )گان( طرح کهصااورتي در -25بند 

 مي توان باشااد پژوهش در اخالق يکميته موافقت و دانشااگاه موافقت به نياز فقط و ننماید طلب

 .گيرد قرار دانشگاه پژوهشي شوراي دستور کار در آنها طرح معمول نوبت از خارج صورتبه

 یا شوراهاي دانشگاه پژوهشي شاوراي تشاخيص به چنانچه تحقيقاتي هايطرح بررساي در -20بند 

 از وانتميباشد  تخصصي و کارشناسي نظرات نيازمند دانشگاه، پژوهشي شاوراي گروه زیر پژوهشاي

 مود. ن طرح استفاده داور عنوانهب تحقيقاتي طرح موضوع به بسته متخصص و نظرصاحب افراد نظرات

 .شوندمي انتخاب خارج دانشگاه یا دانشگاه داخل از داوران -2تبصره 

 .شود انتخاب طرح همکاران یا دهندگان طرح بين از نباید داور  -5تبصره 

ا ی دانشکده پژوهشي شوراي دبير توساط تحقيقاتي طرح موضاوع اسااس بر داوران انتخاب -20بند 
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ه ب که هایيطرح يکليه و شودمي انجام دانشگاه پژوهشي شوراي يتابعه پژوهشاي شاوراهاي ساایر

یا  دهدانشک کدام به مربوط اینکه به بسته دارند، داوري به نياز دانشاگاه پژوهشاي شاوراي تشاخيص

شوراي  دبير یا دانشاکده آن پژوهشاي شاوراي دبير توساط داور انتخاب هساتند، پژوهشاي شاوراي

ر د را مربوطه داوران موافق نظر ابتدا در باید پژوهشي شاود. کارشاناس انجام باید مربوطه پژوهشاي

 .کسب کند مقرر زمان در طرح داوري جهت

 مشاخص و شافاف صاورت به هفته دو حداکثر مدت طي را خود نظر داوران کهصاورتي در -22بند 

 را يدیگر افراد است موظف مربوطه پژوهشي شوراي یا دانشکده پژوهشي شوراي دبير اعالم ننمایند،

 .شود انجام موقعبه داوري یندفرآ تا نماید جایگزین جهت داوري

 طي حداکثر داوران االتسئو و ایرادات خصوص در را خودي جوابيه موظفند دهندگان طرح -26بند 

 .دهند قرار مربوطه پژوهشي شوراي دبير یا دانشکده پژوهشي کارشناس اختيار در هفته مدت یک

به  مربوطه پژوهشي شوراي دبير توسط پروژه، اجرایي باید مدیر طرح نهایي تصویب از پس -27بند 

 .گردد دعوت قرارداد عقد جهت صورت مکتوب

 گيري درتصااميم پيگيري، روند در )گان( دهنده طرح یا طرح اجرایي مدیر کهصااورتي در -29بند 

 پژوهشي مربوطه شوراي طریق از را الزم و موقعهب اقدام دليلي هر به طرح اجراي یا و طرح خصوص

 سااه ماه از بيش آنها طرح خصااوص در گيريتصااميم زمان مدت و ننماید دریافت موجه دليل بدون

وهشي پژ شوراي دبير یا رئيس اطالع به مساتند صاورتهب را مراتب توانندنجامد، ميبي طولهب کاري

 را انجام الزم اقدام ،بررسي و پيگيري جهت پژوهشي شاوراي رئيس موارد این در برساانند. دانشاگاه

 دهد.مي

 

 دانشجويی تحقيقاتی هايطرح تصويب مراحل -3 ماده

 يکميته پژوهشااي شااوراي به شااده تفویض مبلغ يمحدوده در که هایيطرح خصااوص در -2 بند

 گردد.مي امتيازبندي و مطرح يکميته پژوهشي شوراي در باشند دانشجویي تحقيقات

 يمال يکميته به پروپوزال تصویب، مراحل شدن نهایي جهت داوري، انجام یا تصویب از پس -5 بند

 در اخالق کميته و در صااورت نياز در آن از پس )و ارسااال طرح ریالي مبلغ شاادن جهت مشااخص

 به قرارداد عقد جهت و انجام شااورا همان در نيز نهایي تصااویب نهایت و در پژوهش مطرح شااده(

 .گرددمي ارسال پژوهش دانشگاه مدیریت

 کميته پژوهشااي شااوراي به شااده تفویض مالي سااقف از باالتر که هایيطرح خصااوص در -0 بند

 وهشيپژ شوراي به امتيازبندي جهت دانشگاه پژوهشي مدیریت توسط باشاند تحقيقات دانشاجویي
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 .گردندارسال مي دانشگاه

به  و گردند امتيازبندي دانشااگاه پژوهشااي شااوراي توسااط باید که هایيطرح خصااوص در -0 بند

 نياز جهت مورد هايپيگيري و داور به ارسال دارند، داوري به نياز دانشگاه پژوهشي شوراي تشخيص

 دهندگان توسط طرح يجوابيه مجدد ارسال و دهندگان طرح به داور نظرات ارساال و داور نظر اخذ

 .شود انجام باید دانشگاه پژوهشي کارشناس



 

 

 چهارم بخش

 هاي پژوهشیطرح اجراي هايهزينه

 

 5تعداد ماده:  

 9تعداد بند:  

 5تعداد تبصره:  
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تعداد  و حجم ها،نامهآیين ها،العملردساااتو با مطابق تحقيقاتي طرح هايهزینه برآورد  -1ماده 

مصرفي  مواد ها،مساافرت نوع و تعداد تخصاصاي، يهاآزمایش تعداد تحقيقاتي، طرح یک يهانمونه

 پژوهشااي هايطرح مالي يکميته در دهندگان طرح پيشاانهاد به نياز مورد نياز و تجهيزات مورد

 يالزحمهحق شااامل طرح نوع به بسااته تحقيقاتي طرح یک هايهزینه. گرددمي و مصااوب تعيين

و  دهندگان طرح توسااط که تخصااصااي خدمات يالزحمهحق مصاارفي، مواد هايهزینه پرساانلي،

 و دولتي مراکز سایر توسط ناچار به که تخصاصي خدمات هايهزینه شاود، انجام باید طرح همکاران

 تایپ يهزینه مسافرت، يهزینه طرح، نياز مورد تجهيزات خرید يهزینه شود، انجام باید خصاوصي

 .باشدمي هاهزینه سایر تکثير و و
 لميع هيئت اعضاي براي شده گرفته نظر در التحقيقحق با مطابق طرح پرسانلي هايهزینه -2بند 

 هانامهينآی به توجه با تحصيلي مدر  اساس بر علمي هيئت غير افراد و دانشگاهي يرتبه بر اساس

 .گرددمي تعيين  دانشگاه هايو دستورالعمل

 و علمي هيئت اعضااااي محققين، مختلف، علمي هايرتبه با افراد به يالزحمهتعيين حق -5بند 

 .بود خواهد دانشگاه مالي يکميته مصوبات اساس سایرین بر

بر  است نياز مورد پرسنلي هايهزینه قسمت در تحقيقاتي طرح انجام براي که ساعاتي ميزان -0بند 

 .بود خواهد دانشگاه مالي يکميته مصوبات اساس

 طرح توسااط که تخصااصااي يهاآزمایش يالزحمهحق پرداخت جهت که ساااعتي ميزان -0بند 

 رحط پيشنهاد و بوده متغير آزمایشات و تعداد حجم و طرح نوع به بساته شاود، باید انجام دهندگان

 .گرددمي مصوب و بررسي مالي يکميته در دهندگان

 با توجه به  نياز مورد يهاآزمایش تعداد و حجم و طرح نوع به بسااته مصاارفي مواد مقدار -2بند 

 .گرددمي مصوب و بررسي مالي يکميته در طرح دهندگان پيشنهاد

 نجاما خصوصي یا و دولتي مراکز سایر توسط باید ناچار به که تخصصي يهاآزمایش يهزینه -6بند 

  يهاآزمایش یا آزمایش کهمواردي در مگر شااد خواهد پرداخت دولتي بخش يتعرفه شااود، معادل

  نباشد. انجام قابل دولتي توسط بخش مربوطه

 دریافت ویزیت حق طرح انجام جهت بيماران از که دهنده طرح متخصااصااين در مورد – 7بند 

 هک تخصصي کامالً روش یک اینکه مگر شد، نخواهد پرداخت طرح قالب ویزیت در يهزینه کنند،مي

 نآ براي مالي يکميته طریق از آن معادل که شود استفاده طرح شود، درنمي انجام روتين صورتهب

 .گرددمي لحاظ
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 شااده بينيپيش طرح در که ايساارمایه هايدسااتگاه و غيرمصاارفي تجهيزات خرید يهزینه -9بند 

خریداري  طرح براي دانشگاه پژوهشي اعتبارات محل از است نياز مورد ،طرح آن انجام و جهت است

هاي طرح اعتبارات ساارجمع به اما ،گرددنمي محاساابه مربوطه طرح اعتبارات ساارجمع در و شااده

در  را نياز مورد موارد و هادستگاه موظفند دهندگان طرح خصوص این شود. درمي اضاافه تحقيقاتي

 يپژوهش شوراي و مالي يکميته در تأیيد از پس تا نمایند وارد مصارفي وساایل و هادساتگاه بخش

 پژوهشي معاونت ينامه با دانشگاه پژوهشي اعتبارات محل از روز قيمت اساس بر صاورت جداگانههب

 .گردند معاونت خریداري مالي امور طریق از و دانشگاه

 دانشگاه پژوهشي اعتبارات محل از شده خریداري غيرمصرفي هايدستگاه و وساایل تمام -2تبصاره 

 دید معاونت پژوهشي دانشگاه به مراکز تحقيقاتيبایستي با صالح نامهآیين این تصاویب از بعد قبل و

 نخواهد را اعتراضااي گونههيچ حق خصااوص این در دهنده طرح ي معاونت تحویل داده شااود وتابعه

 .داشت

 مسافرت يها و هزینهپرساشانامه حجم و تعداد طرح، نوع به بساته تکثير و تایپ هايهزینه -8بند 

 دهندگان در طرح پيشاانهاد با توجه به نياز مورد هايمسااافرت نوع و تعداد و طرح نوع به بسااته

 .گرددمي مصوب و بررسي مالي يکميته
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 پنجم بخش

 تحقيقاتی هايطرح اقساط پرداخت ينحوه ينامهآيين
 

 

 

 4تعداد ماده:  

 6تعداد بند:  

 5تعداد تبصره:   
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 02 هاي فعاليت معاونت پژوهشيحوزه

 

 دبير توسط پروژه اجرایي مدیر دانشاگاه، پژوهشاي شاوراي در طرح نهایي تصاویب از پس -1 ماده

 .گرددمي دعوت قرارداد عقد جهت صورت مکتوبه ب شورا

 جمله از قرارداد امضاااي از پس مراحل و قرارداد عقد مراحل يکليه و قرارداد متن يتهيه -2 بند

 انجام دانشگاه پژوهشي امور مدیریت پژوهشي کارشناسان توساط ،پروژه اقسااط اداري پرداخت روند

 .شودمي

و  طرف یک از دهندگان طرح از نمایندگي به پروژه اجرایي مدیر بين تحقيقاتي طرح قرارداد -5 بند

 . گرددمي منعقد دیگر طرف از دانشگاه از نمایندگي به دانشگاه معاونت پژوهشي

 قرار پروژه اختيار مدیر در آن از نسخه یک و تنظيم نساخه شاش در تحقيقاتي طرح قرارداد -0 بند

 گيرد.مي

پروژه  اجرایي مدیر اختيار در قسط چهار در ،منعقده قرارداد مطابق طرح مصاوب اعتبارات -2 ماده

 .گيردمي قرار

 پرداخت قابل قرارداد عقد از پس بالفاصله طرح هايهزینه کل درصد 04 ميزان به اول قسط -2 بند

 .باشدمي

)آماده  پروژه درصد 24 حداقل پيشرفت گزارش يتهيه از پس درصد 52 ميزان به دوم قسط -5 بند

واحد  طریق از پژوهشااي معاون و کارشااناس تأیيد و دهندگان آناليز( توسااط طرحو  هادادهسااازي 

 .گرددمي پرداخت و محاسبه دانشگاه پژوهشي معاونت حسابداري

 و دهندگان طرح توسط پروژه نهایي گزارش يتهيه از پس درصاد 52 ميزان به ساوم قساط -0 بند

 .گرددمي پرداخت و محاسبه پژوهشي دانشگاه معاون امضاي و نيز  داوران یا داور تأیيد

حداقل یک مقاله حاصل از  يمبلغ کل قرارداد، پس از ارائه درصد54 به ميزان قساط چهارم -0 بند

یک مدر  اعالم پذیرش محصاااول طرح  يپژوهشاااي و یا ارائه -اجراي طرح در یاک مجلاه علمي

 واحد حسابداري طریق از پژوهشاي معاون و کارشاناس تأیيدو با  نفعپژوهشاي از ساوي مراجع ذي

 .گرددمي پرداخت و محاسبه دانشگاه پژوهشي معاونت

 يممکن است درصد کمتر یا بيشتر يدر موارد خاص بنا به شرایط و با نظر معاونت پژوهش -2تبصره 

 در هر کدام از مراحل انجام طرح پرداخت گردد.  

 هتسوی انجام و داوران یا داور تأیيد و دهندگان طرح توسط پروژه نهایي گزارش يتهيه از پس -2بند 

 یا مقاله تا دارند فرصاات ماه 29 طرح دهندگان دانشااگاه، پژوهشااي امور مدیریت با کامل حساااب

 پژوهشااي امور مدیریت تحویل را اندشااده آنها چاپ به متعهد که طرح محل از شااده چاپ مقاالت
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 گزارش تحویل زمان معيار، و آیدنمي حساااب به طرح تأخير عنوانهب مدت این و نمایند دانشااگاه

 .باشدمي مربوطه پژوهشي شوراي دبير به نهایي



 

 

 ششم بخش

 تحقيقاتی طرح اجراي ينامهآيين
 

 

 

 7تعداد ماده:  

 8بند:  تعداد 

 5تعداد تبصره:   
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 پژوهشي مدیریت هايواحد طرح سوي از قرارداد، باید متني و تهيه ،طرح تصاویب از پس -1 ماده

 امضاي و محقق يمراجعه براي هفته یک زمان و مدت شاود ارساال محقق به رسامي اينامهدعوت

 تعيين شود.  قرارداد

 

 مصوب، يبودجه اول قسط دریافت و قرارداد عقد ابالغيه، دریافت از پس طرح اجرایي مدیر -2 ماده

 .باشدمي طرح اجرایي عمليات شروع به موظف

کارشناس  اختيار در را پروژه پيشارفت و انجام گزارش فصالي صاورتهب باید دهندگان طرح -2 بند

 .دهند قرار پژوهشي

 پروژه نهایي گزارش خصوص در کارشناسي نظرات وجود پروژه، اتمام و حساب تساویه براي  -5 بند

 .باشدضروري مي

 

 را مراتب باید اجرایي مدیر نباشاااد، مقدور تحقيقاتي طرح یک اجراي يادامه چنانچه -3 ماده

چنين  در .نماید اعالم تکليف تعيين جهت طرح يکننده تصویب پژوهشي شوراي به کتبي صورتبه

نخواهد  جریمه مشمول باشد، نشده پرداخت اقسااط قالب در مبلغي اجرایي مدیر به چنانچه مواردي

 و يدریافت مبالغ اساس برجریمه  مبلغ، باشد شده پرداخت اجرایي مدیر به مبالغي چنانچه ولي شاد.

 پژوهشي شاوراي کشاور توساط جاري قوانين و بوده اجرایي مدیر نزد دریافتي مبلغ که زماني مدت

 اهدانشگ به حساب دریافتي مبلغ اصل با همراه اجرایي مدیر توسط باید وشاود مي مشاخص مربوطه

 .گردد واریز

 

 که به طرح بنديزمان جدول اساااس بر و قرارداد در مندرج مواد مطابق طرح اجرایي مدیر -4 ماده

 رفتپيش گزارش است است، موظف رسيده مربوطه پژوهشي شوراي یا دانشگاه پژوهشي شوراي تأیيد

 .دارد پژوهشي ارسال به کارشناس را طرح اجرایي و علمي

 جمله از تحقيقاتي طرح اجراي راسااتاي در شااده انجام اقدامات گزارش، يارائه از منظور  -2 بند

 ساااخت ها،تکنيک اندازي راه الزم،  يهاآزمایش انجام نمونه، يتهيه مواد، پرسااشااگري، يتهيه

 طرح یک انجام راسااتاي در که اساات یندهایيفرآ يکليه و هاداده نظر، آناليز مورد محصااوالت

 اجرایي مدیر درآید، راکد حالت به ياجرای نظر از دالیلي به طرح بنا اگر باشد.مي نياز مورد تحقيقاتي

 .نماید اشاره طرح نيازهاي مشکالت و به خود هايگزارش در بایستي
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 در مقرر که موعد در را طرح اجراي عمليات نتواند عللي به طرح مدیر اجرایي کهصورتي در -1 ماده

 ،برساااند پایان به ،اساات آمده مربوطه قرارداد در همچنين و گانت جدول عنوان تحت پروپوزال متن

 نماید. ياي را جهت مجري ارسال مي اخطار مهلت دو هفتهشناس پژوهشي نامهکار

 طرح انجام زمان مدت و است قرارداد در شده ذکر تاریخ طرح، اجرایي عمليات شاروع زمان  -1 بند

 قرارداد يامضا زمان از است، آمده گانت جدول قسمت در پروپوزال متن در دهندگان طرح که توسط

 .شوديم قيد طرح اتمام زمان نيز قرارداد متن در و گرددشروع مي

ي گزارش اخطار به مجري، ایشااان در خصااوص ارائه يپس از ارسااال نامه کهصااورتي در -5بند 

ي اخطار توقف ام ننمودند، کارشناس پژوهشي نامهاقد ،طبق زمان اعالم شده در نامه ،اي پروژهمرحله

 نماید.يهشي رسيده است، جهت مجري ارسال مطرح را  که به امضاي معاونت پژو

 ای و باليني هاينمونه برخيي هتهي در مشااکالت دليل به کهصااورتي در موارد برخي در  -1 تبصااره

 تأیيد طرح، اجرایي مدیر ينامه با شااودمي مواجه خيرتأ با طرح اجراي ،آزمایشااگاهي و وسااایل مواد

 معاون امضاي با خصوص این در موجود مشکالت دقيق ذکر با همراه پژوهشي مدیر امور و کارشناس

 .باشدمي بالمانع تحقيقات معاونت حسابداري سوي از اقساط پرداخت پژوهشي دانشگاه

 طبق طرح بعدي کارشااناس پژوهشااي، اقساااط توسااط کاري پيشاارفت گزارش تأیيد از پس -0 بند

 .گرددپرداخت مي طرح اجرایي مدیر به قرارداد

 

 ناظر توسااط که طرح تحقيقاتي هاي گزار دریافت از پس دانشااگاه پژوهشااي امور مدیریت -6 ماده

 اقدام قرارداد منعقده مفاد براساااس طرح يمانده اقساااط اختصاااص به نساابت اساات، شااده تأیيد

 .نمایديم

 

 اختيار دبير در را طرح نهایي قرارداد، گزارش اتمام از قبل اساات موظف طرح اجرایي مدیر -7 ماده

و  گرفت خواهد قرار کار مبناي ،نهایي گزارش تحویل تاریخ و دهد قرار مربوطه پژوهشااي شااوراي

 نخواهد گرفته نظر در طرح تأخير عنوانهب خواهد شااد، صاارف داوري گزارش جهت که زماني مدت

 شد.
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 فرآيند داوري، تصويب و پايش طرح تحقيقاتی
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 بخش هفتم
 تسهيالت پرداخت ينامهآيين

 کشور از خارج هايکنگره در جهت شرکت

 

 

 1مواد:   تعداد

 51بندها:   تعداد

 3ها:  تبصره تعداد
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لمي و ع هيئتموزشي اعضاي آالمللي و افزایش توان پژوهشااي و منظور گساترش تبادالت علمي بينبه

رایط متقاضيان واجد ش ابسته،، دانشکده ها و مراکز تحقيقاتي وعلوم پزشاکي بوشاهر محققين دانشاگاه

 .شرکت نمایند الملليهاي علمي بينتوانند با استفاده از تسهيالت مقرر در همایشنامه ميينیآاین 

 

ي علم هيئتعضو  دانشگاه، محققين غير يعلمي رسامي شاغل و بازنشسته هيئتاعضااي  -1 ماده

 دانشاجویان دوره دکتري تخصصيهاي وابساته، ساایر ساازمان وها دانشاکده دانشاگاه و شااغل در

(Ph.D.) جویيدانش تحقيقات يتخصصي و نيز دانشجویان فعال کميتهفوق و دساتياران تخصصي و 

در صورت احراز شرایط مربوطه و با رعایت مقررات مندرج در  )به تشخيص شوراي پژوهشي دانشگاه(

 .نمایندهاي علمي خارج از کشور شرکت توانند در همایشنامه ميينیآاین 

 

 شرايط و چگونگی شرکت در همايش -2ماده 

 .مدت زمان شرکت حداکثر ده روز خواهد بود -2بند 

 .شنایي کافي به زبان همایش علمي بنا به تشخيص دانشگاه داشته باشدآبایست متقاضي مي -5بند 

تقاضي م بایست بنا به تشخيص دانشگاه با مسئوليت، فعاليت و یا تخصصموضوع همایش مي -0بند 

 .مرتبط باشد

دانشااگاه علوم پزشکي  (Affiliation)پذیرفته شاده باید داراي وابساتگي ساازماني  يمقاله -0بند 

 بوشهر به شرح مندرج در پيوست کتاب باشد.

 

 تعداد دفعات مجاز شرکت در همايش -3 ماده

 بار در سال علمي یک هيئت ياعضا -2بند 

 ارزشيابي )بورد( حداکثر دوبار در سالهاي ممتحنه و هيئتاعضاي  -5بند 

رازي یا خوارزمي  يجشااانواره يعلمي و محققيني که موفق به اخذ جایزه هيئتي اعضاااا -0بند 

گردند، تا سه سال ساله توسط وزارت متبوع انتخاب و معرفي مي نمونه که هر اند و نيز اساتيدگردیده

 (هاي خارج از کشورهمایش ار در سال شرکت درباحتساب حق یک متوالي حداکثر دوبار در سال )با

 بارعلمي بازنشسته فقط هر دوسال یک هيئتي اعضا -0بند 

هاي و سایر سازمانبوشهر علمي شااغل در دانشاگاه علوم پزشاکي  هيئتمحققين غيرعضاو  -2بند 

 بار و درتحقيقاتي مصااوب هر سااه سااال یک يمقاله يوابسااته درصااورت وجود اعتبار و تهيه و ارائه
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 سال متوالي بار در سال تا دوخوارزمي یک هاي رازي یاجشنواره يصورت اخذ جایزه

دانشگاه در شوراي پژوهشي در علمي شاغل  هيئتعضاو  تحقيقاتي محققين غير يمقاله -2تبصاره 

خانه وزارتدانشاگاه بررساي و در صورت تصویب جهت تصميم نهائي به معاونت تحقيقات و فناوري 

 .پيشنهاد خواهد شدمتبوع 

تخصصي و نيز دانشجویان قفو دستياران تخصصي و( .Ph.D) دانشجویان دوره دکتري تخصصي -6بند 

رایط شدانشاجویي )به تشخيص شوراي پژوهشي دانشگاه( به شرط احراز سایر  تحقيقات يفعال کميته

توانند با بار ميود اعتبار فقط یکنامه در طول دوره تحصااايل خود در صاااورت وجينآیمربوطه در این 

 .نامه به پيشنهاد دانشگاه در همایش شرکت نمایندينیآاستفاده از تسهيالت مندرج در این 

فوق تخصصي تا  و دستياران تخصصي و (.Ph.D)دکتري تخصاصاي  يدانشاجویان دوره -5تبصاره 

 .ها شرکت نمایندتوانند در همایشدرصد تعداد دانشجویان مي 2سقف 

پژوهشي دانشجویي هر دانشگاه )به تشخيص  ياز دانشجویان فعال کميته هر سال یک نفر -0تبصره 

 .تواند در همایش شرکت نمایدشوراي پژوهشي دانشگاه( مي

 

 ی شرکت در همايشيراحل اجرام -4 ماده

به  پذیرش مقاله را بایساات درخواساات خود همراه با فرم ثبت نام در همایش ومتقاضااي مي -2بند 

 .معاونت پژوهشي دانشگاه تسليم نماید

بایسات از نظر علمي و متدولوژي تحقيق به تصاویب شاوراي پژوهشي مورد نظر، مي يمقاله -5بند 

 .دانشگاه برسد

ریال  444/444/2در خصااوص اختصاص  52/22/98شاوراي پژوهشاي تاریخ  يپيرو مصاوبه -0بند

درخواست  يهاي خارج از کشاور، نامهایشعلمي در هم هيئتپرداخت جهت شارکت اعضااي پيش

 واریز این مبلغ پيش از برگزاري همایش به امور مالي معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال مي گردد. 

 . کسر خواهد شد ،پرداخت در انتهاي برگزاري همایش ميزان است مبلغ پرداختي از يبدیه

 

 زمدارک مورد نيا -1ماده 

 پيش از برگزاري همایش -2بند 

 در خواست شرکت در همایش ينامه 

 همایش يپذیرش از دبيرخانه ينامه 
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 با  پذیرش شده )نسخه الکترونيک( يمقاله يچکيدهaffiliation :دانشگاه 

Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran 

 موزشيآمعاونت  موریت با امضايأفرم م 

 

 : دو هفته پس از اتمام همایش()حداکثر  پس از برگزاري همایش -5بند 

 اصل بليط هاي مسافرت 

 اصل رسيد مبلغ ثبت نام در همایش 

 با سربرگ همایشکپي مقاله یا پوستر ارائه شده ، 

 همایش کتاب مقاالت همایش یا کپي جلد و مشخصات 

 مقاله یا پوستر  يگواهي ارائه 

  اسالید( با فراخوان گزارش شارکت در همایش به صااورت کتبي )فرم( و شفاهي )همراه با

 قبلي
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 تمشبخش ه

 تسهيالت پرداخت ينامهآيين

 داخل کشور هايکنگره در جهت شرکت

 

 4مواد:   تعداد

 55بندها:   تعداد

 1ها:  تبصره تعداد
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 شرکت در براي دانشگاه دانشجویان و پژوهشاگران علمي، هيئت اعضااي تشاویق منظوربه -1 ماده

 اب تسهيالتي همایش، مدعوین و مقاله کنندگان ارائه به دانشاگاه کشاور، داخل هايکنگره و همایش

 د:نمایمي اعطا ذیل شرایط

 تاس شاده پذیرفته پوساتر یا ساخنراني به صاورت آنها مقاالت که علمي هيئت متقاضايان -2 بند

 پژوهشااي کارشااناس به را خود درخواساات با همراه مدار  گروه، مدیر موافقت اخذ از موظفند پس

 .قرار بگيرد يمورد بررس تا نمایند تحویل مربوطه

 .باشد پزشکي بوشهر علوم دانشگاه آدرس با باید شده ارائه يمقاله -5 بند

 در قبالً که مقاالتي پذیرش از اساات موظف يو همچنين کارشااناس پژوهشاا گروه مدیر -0 بند

 .دننمای خودداري هستند تکراري یا و اندشده ارائه خارجي یا داخلي هايکنگره

 از پس دبای است شده پذیرفته پوستر یا سخنراني صورتهب آنها مقاالت که دانشاگاه کارکنان -0 بند

 .دهند قرار دانشگاه پژوهشي امور مدیر اختيار در را خود درخواست ،مربوطه معاونت موافقت اخذ

 واستدرخ باید است شده پذیرفته پوستر یا سخنراني صاورتهب آنها مقاالت که دانشاجویاني -2 بند

 از پستا به دبير کميته تحویل نمایند  تحقيقات کميته پژوهشااي شااوراي در طرح جهت را خود

 نهایي قرار بگيرد. تأیيد جهت دانشگاه پژوهشي امور مدیر اختيار در يبررس

 

 :گرددمي پرداخت ذیل شرح به و همایش در شرکت ينحوه اساس بر تسهيالت -2 ماده

 دانشگاه مختلف هايمعاونت انکارمند شامل دانشاگاه محققين و علمي هيئت اعضااي براي -2 بند

 پرداخت بدون مأموریت حکم اساات شااده پذیرفته پوسااتر یا سااخنراني صااورتهب آنها مقاالت که

 روز یک و رفت براي روز یک يعالوههب( روز 0 حداکثر ؛کنگره روزهاي تعداد به مأموریت العادهفوق

 و رفت بليط بهاي همچنين و گرددمي صااادر حوزه آن مافوق مقام باالترین طرف از (برگشاات براي

 (ربستيغيرد و غيردولتي سواري) عمومي ينقليه يوسيله بهاي یا( قطار یا اتوبوس هواپيما،) برگشت

اولين مقاله یک ميليون به ازاي  که مقاله يارائه پاداش. عالوه بر موارد ذکر شده، شد خواهد پرداخت

 .است، پرداخت خواهد شد ریال هزار 244)به تعداد نا محدود( يمقاالت بعد يریال و به ازا

 .شودمي پرداخت سال، در بار دو همایش در شرکت يهزینه، داخلي هايهمایش مورد در -2 تبصره

 گيرد.به تعداد نامحدود مقاالت تعلق مي داخلي مقاالت تشویقي -5 تبصره

باشااد و آدرس ي چاپ شااده ميقاالت فقط آدرس درج شااده در مقالهمال  پاداش م -0تبصااره 

(Affiliation) باشد.نامه مال  نميهمندرج در نمای  
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، (Corresponding Author)مسااائول  يمقاله یعني نویسااانده يکه نگارندهرتيدر صاااو -5بند 

آدرس کامل دانشگاه  (Second Author)ه بعدیا نویسنده دوم بو  (First Author)اول  ينویسانده

 را به شرح ذیل درج نمایند پاداش به آنان تعلق خواهد گرفت.

 بوشهر، بوشهر، ایران ي: دانشگاه علوم پزشکيبه فارس

 “Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran”به انگليسي: 

اول از دانشگاه علوم پزشکي بوشهر  يمسئول و هم نویسنده يکه هم نویسنده: در صاورتي0تبصاره 

 گيرد.مسئول قرار مي يباشند پاداش در اختيار نویسنده

عضاو دانشگاه علوم  ،مسائول ياول و یا نویسانده يمقاله یعني نویسانده يچنانچه نگارنده -0بند 

رایط زشکي بوشهر با رعایت شپزشاکي بوشهر نباشند اما سایر نویسندگان مقاله عضو دانشگاه علوم پ

مسئول به یک نفر از نویسندگان )بنا به اولویت  ينویسانده %24باشاند، پاداش  2ذکر شاده در بند 

 گيرد.نویسندگان( تعلق مي

 التشویق شرکت در همایش:مدار  مورد نياز براي پرداخت حق -0بند 

 تصویر بليط هواپيما و اصل آن 

این  يبليط، هزینه يي زمان رفت و برگشت پس از تهيهجابجای ره: درصورت کنسل کردن و یاتبصا

 باشد.متقاضي مي يجابجایي و کنسل شدن به عهده

 تصویر گواهي شرکت در همایش 

 تصویر گواهي پذیرش پوستر، سخنراني و یا مقاله در همایش 

 مقاالت همایش يمقاله همراه با تصویر روي جلد خالصه يتصویر چکيده 

 التشویق مقاالت همایشدریافت حق يقاضاتکميل فرم ت 

 دانشگاه واصل ينهباشاد که قبل از ارزشيابي ساالميتساهيالت مذکور در خصاوص مقاالتي  -2بند 

چاپ شده و مال  تاریخ تقاضا، تاریخ  يشاده است. مال  تاریخ انتشار مقاله، تاریخ مندرج در مقاله

 باشد.تقاضا و مدار  مندرج در فرم تقاضاي تشویق مقاله مي يارائه

الزم اسات تقاضاي دریافت پاداش )با تکميل فرم مربوطه( بر اساس بندهاي ذکر شده توسط  -6بند 

 متقاضي ارائه گردد.
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 نهمبخش 

 یتشويقی معاونت پژوهش يهاسياست

 در خصوص چاپ مقاالت
 

 

 2مواد:   تعداد

 54بندها:   تعداد

 7ها:  تبصره تعداد
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در جهت گسترش  بوشهردرماني  شگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتيمعاونت پژوهشي دان -1ماده 

المللي و نيز افزایش اعتبار و توان علمي نشریات بين يدر عرصهحضاور و ایجاد بساتر مناساب براي 

داخلي و به منظور تشاااویق و قدرداني از محققين ارجمند و همچنين تساااریع و تساااهيل در امور 

 :نمایدمربوطه، تسهيالت مالي تشویقي ذیل را ارائه مي

 افراد مشمول پاداش:  -2بند 

 هخود نام و آدرس کامل دانشگاه را ب يعلمي و محققين دانشاگاه الزم است در مقاله هيئتاعضااي 

 به فارساااي یا به صاااورت "ندانشگگگگاه علوم پزشگگکی بوشگگهر، بوشگگهر، ايرا"صاااورت 

“Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran” .به انگليسي قيد نمایند 

باشااد و آدرس چاپ شااده مي يرس درج شااده در مقالهمال  پاداش مقاالت فقط آد -2تبصااره 

(Affiliation) باشد.مال  نمي نامهمندرج در نمایه 

، (Corresponding Author)مسااائول  يمقاله یعني نویسااانده يکه نگارندهدر صاااورتي -5بند 

آدرس کامل  (Second Author) دوم به بعد يیا نویساااندهو  (First Author)اول  ينویسااانده

درج نمایند پاداش به آنان تعلق خواهد گرفت و در  هقيد شاااد 2که در بند دانشاااگاه را به صاااورتي

اول از دانشگاه علوم پزشکي بوشهر باشند پاداش  يمسئول و هم نویسنده يصورتي که هم نویسنده

ا اول و ی ينویسااندهمقاله یعني  يگيرد. اما چنانچه نگارندهمساائول قرار مي يدر اختيار نویساانده

سایر نویسندگان مقاله عضو  يمسائول عضاو دانشاگاه علوم پزشاکي بوشاهر نباشاند ول ينویسانده

 ينویسنده %24باشند، پاداش  2دانشاگاه علوم پزشاکي بوشاهر با رعایت شارایط ذکر شاده در بند 

 گيرد.مسئول به یک نفر از نویسندگان )بنا به اولویت نویسندگان( تعلق مي

 ينهباشد که قبل از ارزشيابی سا میتسگگهيالت موکور در خصگگوا مقا تی  -2ره تبصگ

چاپ شده و  يدانشگگاه واصل شده است. مالک تاري  انتشار مقاله، تاري  مندر  در مقاله

تقاضگگا و مدارک مندر  در فرم تقاضگگاي تشگگويه مقاله  يمالک تاري  تقاضگگا، تاري  ارا ه

 باشد.می

قاضاي دریافت پاداش )با مراجعه به کارشناس مسئول و تکميل فرم مربوطه( بر الزم اسات ت -0بند 

 اساس بندهاي ذکر شده توسط متقاضي ارائه گردد.

مرکزي و با چندکه مقاله حاصااال از طرح ، در صاااورتيدر خصاااوص پرداخت پاداش مقاله -0بند 

س دانشگاه علوم پزشکي و آدر (International)هاي خارج از کشاور تهيه گردد مشاارکت دانشاگاه

مسااائول مقااله  يیاا نویساااناده (First Author)اول  يبوشاااهر نيز قياد شاااود و نویساااناده
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(Corresponding Authorاز د ) مقاله و در صد پاداش  درانشاگاه علوم پزشاکي بوشاهر باشاد صد

قرار درصااد کل پاداش مقاله در اختيار ایشااان  64که جزء یکي از سااایر نویسااندگان باشااد صااورتي

 گيرد.مي

 

 شرايط مقا ت قابل تشويه و ميزان پرداخت جايزه بر حسب نوع مقاله: -2ماده 

 هاي اطالعاتي معتبر:نمایه شدن مقاالت در بانک -2بند 

 (A&HCIو  SCI ،SSCI)شامل  ISI web of Scienceهاي اطالعاتي بانک :2ایندکس نوع  

براساس ضریب تأثير مجله  2ر بانکهاي اطالعاتي نوع مبلغ پرداختي به مقاالت تحقيقي نمایه شده د

 باشد.ریال مي 444/444/24حداقل  2مربوطه طبق جدول شماره 

بر  2هاي اطالعاتي نوع در بااناک Systematic Reviewو  Review Articleباه مقااالت مروري 

 یابد.يص مریال اختصا 444/444/22حداقل  2اساس ضریب تأثير مجله مربوطه طبق جدول شماره 

 

 ( مجله و نوع مقالهImpact Factor: ميزان پاداش مقا ت بر اساس شاخص ضريب تأثير )1جدول 

Impact Factor مجله
 مبلغ پاداش

 مروريپژوهشی

IF ≤ 2 444/444/24 ریال 444/444/22ریال 

5 < IF ≤ 3 444/244/24 ریال 444/244/22ریال 

0 < IF ≤ 4 444/444/22 ریال 444/444/25ریال 

0 < IF ≤ 5 444/244/22 ریال 444/244/25ریال 

2 < IF ≤ 10 444/444/25 ریال 444/444/20ریال 

IF > 10 444/444/26 ریال 444/444/26ریال 

 ریال  444/444/59ریال تا سقف  444/244باالتر مبلغ  IFبه ازاء هر یک 

 Science , Natureمجله 

 New Englandو

Journal of Medicine 

 ریال 444/444/59ریال 444/444/59

 

 Case Report, Case Series, Brief Report, Letterانواع مقاالت به صورت  يبقيه -2تبصاره 

to Editor, Short Communication,  شوند:به شرح ذیل تشویق مي 5مطابق با جدول شماره 
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 2جدول شماره 

 اساس شرايطمبلغ بر نوع مجله و مقالهرديف

2Short or Brief Communication/Brief 

Report/Rapid Communication 
 شرایط مجله مربوطه 64%

5Case Series 02% شرایط مجله مربوطه 

0Research Letter/Case Report/Medical 

Hypothesis 
 شرایط مجله مربوطه 02%

0Letter to Editor 52% شرایط مجله مربوطه 

 

منتشار شاده از سوي  Impact Factorنامه، اي آیين( مبناي محاسابهIFضاریب تأثير ) -5 تبصاره

جدول تعيين شااده از معاونت  ،و یا در صااورت عدم دسااترسااي به سااایت مربوطه ISI يمؤسااسااه

 باشد.( ميHBIتحقيقات و فناوري وزارت بهداشت )

باشد و در صورت چاپي مجله مي يچاپ شده در نسخه يمال  ارزشيابي نوع مقاله، مقاله -0تبصره 

معاونت  يعادم درج و یاا درج مواردي غير از انواع یاد شاااده فوق مال  تشاااخيص مقاله به عهده

 پژوهشي دانشگاه خواهد بود.

 (Index Medicus/Medline/Pubmedبانک اطالعاتي ) :5ایندکس نوع 

ریال و به مقاالت مروري  444/444/9فوق مبلغ هاي باه مقااالت تحقيقااتي نماایه شاااده در بانک

Review Article گيرد.ریال تعلق مي 444/444/8هاي فوق مبلغ نمایه شده در بانک 

 گيرد.پاداش تعلق مي 5به سایر مقاالت دیگر مطابق جدول شماره 

 هاي اطالعاتي بانک :0ایندکس نوع 

(Biological Abstract/Chemical Abstract/Cinhal/Current Content/Embase 

/ISC/Scopus) 

هاي فوق براي مجالت فارساااي )چاپ داخل( مبلغ باه مقااالت تحقيقااتي نماایاه شاااده در باانک

به مقاالت  وریال  444/244/6ریال و مجالت انگليسي زبان )چاپ داخل یا خارج( مبلغ  444/444/6

هاي فوق براي مجالت فارساااي )چاپ داخل( مبلغ نمایه شاااده در بانک Review Articleمروري 

ریال تعلق  444/444/7ریاال و مجالت انگليساااي زباان )چااپ داخال یا خارج( مبلغ  444/244/6
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 گيرد.پاداش تعلق مي 5گيرد. همچنين به سایر مقاالت دیگر مطابق جدول شماره مي

 .ههاي اطالعاتي معتبر بجز بندهاي ذکر شدسایر بانک :0ایندکس نوع 

شاااوند، مبلغ هاي اطالعاتي معتبر دیگري ایندکس ميباه مقااالت تحقيقي و مروري کاه در بااناک

به مقاالت منتشار شده در نشریات داراي رتبه علمي پژوهشي داخل کشور مبلغ  وریال  444/444/6

 گيرد.ریال تعلق مي 444/444/2

 رد.گيپاداش تعلق مي 5به سایر مقاالت دیگر بر اساس جدول شماره 

 مقاالت علمي ترویجي و ایندکس نشده: :2ایندکس نوع 

 گيرد.ریال تعلق مي 444/244/2به مقاالت علمي ترویجي داخلي و ایندکس نشده خارجي مبلغ  

 گيرد.پاداش تعلق مي 5به سایر مقاالت بر اساس جدول شماره 

مبلغ  پژوهشگگی چاپ داخل به زبان انگليسگگی -مقگا ت تحقيقاتی در مجالت علمی بگه

گيرد. )براي سگاير مقا ت جدول شماره ريال تعله می 111/111/7ريال و مروري  111/111/6

 شود.(اعمال می 2

 

 ه شدن مقاله در يک بانک اطالعاتیمالک نماي -3ماده 

ده از سااوي وزارت علمي پژوهشااي، ليساات نشااریات مصااوب اعالم شاا يمال  احراز رتبه -2بند  

باشد و صرف کميسيون نشریات وزارت مي يیهتأیيدي درمان و آموزش پزشاکي و یا نامه ،بهداشات

 ادعاي مجله و یا فرد کافي نيست.

ک مالک نمگايه شگگدن مقاله در يک بانک اطالعاتی، وجود مقاله مورد ندر در بان -2بنگد 

جستجو و موکور در بانک مورد ادعا قابل  يکه مقالهاطالعاتی ياد شگده اسگت به صگورتی

باشگگد. مجله در زمان انتشار مقاله بازيابی باشگد و صگگرد ادعاي مجله و يا فرد مالک نمی

موکور ايندکس شده باشد و چنانچه مقاله قبل از تاري  نمايه شدن در  يبايسگتی در نمايه

 بانک موکور منتشر شده باشد، قابل قبول نيست.

مصاوب معاونت پژوهشي دانشگاه باید در قسمت هاي تحقيقاتي براي مقاالت حاصال از طرح -0بند 

هاي نامه)کد( طرح قيد شااده و درخصااوص پایان( شااماره Acknowledgementتقدیر و تشااکر )

ر دانشجویي )با ذک ينامهي حاصل از پایانطرح باید بيان شود که مقاله يدانشجویي عالوه بر شماره

 باشد.نام دانشجو( مي

( Affiliationتحقيقات دانشجویي آدرس )ي هاي مصوب کميتهاز طرحبراي مقاالت حاصل  -0بند 
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 باید به صورت ذیل ذکر شود:

 و براي مقاالت انگليسي زبان "تحقيقات دانشجویي، دانشگاه علوم پزشکي بوشهر کميته"

"Student Research Committee, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, 

Iran" 

 

 ورد نياز جهت دريافت پاداش مقالهمدارک م -4ماده 

تقاضااااي کتبي جهت دریافت پاداش توساااط  يپرداخات پاداش مقاله، مشاااروط به ارائه -2بناد 

 باشد:مقاله به معاونت پژوهشي و طي فرآیند ذیل مي ينویسنده

 فرم درخواست پاداش مقاله تکميل و امضاي 

 تصویر نسخه مقاله چاپ شده در مجله 

 فایل  يارائهPDF مقاله 

 مقاله از بانک اطالعاتي مورد ادعاي نویسانده در صورت نمایه شدن مجله  يپرینت چکيده

 هاي اطالعاتي معتبردر بانک

 (Articles Inي چاپي پيش از انتشاااار مقالهپذیرش مقاله و یا نساااخه ينامه يارائه -2تبصاااره 

Press/Epub.قابل قبول نخواهد بود ) 

 يه نگردد، مقالهمایه شاادن مقاله توسااط نویساانده ارائکه مدار  مربوط به نصااورتيدر  -5تبصااره 

 شود و مطابق با مقاالت نمایه نشده مشمول پاداش خواهد شد.ذکور نمایه نشده در نظر گرفته ميم

تشاخيص شامول موارد ذکر شاده از نظر فهرسات شدن مجله در نمایه مورد نظر با معاونت  -5بند 

 ه شده توسطهاي رسيده، مدار  ارائباشد. بدیهي است مال  ارزیابي درخواستاه ميپژوهشي دانشگ

هاي گونه مسااائوليتي در قبال جساااتجوي مقاالت در بانکباشاااد و این معاونت هيچمتقاضاااي مي

 اطالعاتي و تکميل مدار  ناقص ندارد.

کار و نيز ل بهه و مشغوعلمي اعم از بازنشست هيئتن دساتورالعمل در مورد تمامي اعضاي ای -0بند 

و نيز تمامي پژوهشگران شامل دانشجویان  kرسمي، پيماني، قراردادي، طرح نيروي انساني و ضریب 

 و کارمندان دانشگاه علوم پزشکي بوشهر قابل اجرا است.
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 التشويه مقا تجدول کلی حه
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Impact Factor 
مجله

 هاتمام ایندکسشامل  5جدول شماره مبلغ پاداش

مروريپژوهشي
Short or Brief 

Communicatio

n/Brief 

Report/Rapid 

Communicatio

n 

شرایط مجله  64%

 مربوطه

IF ≤ 2 444/444/24ریال444/444/22ریال

5 < IF ≤ 3 444/244/24ریال444/244/22ریال

0 < IF ≤ 4444/444/22ریال444/444/25ریال

0 < IF ≤ 5444/244/22ریال444/244/25ریال

2 < IF ≤ 10444/444/25ریال444/444/20ریال

IF > 10444/444/26ریال444/444/26ریال
Case Series

شرایط مجله  02%

ریال444/444/59ریال تا سقف 444/244باالتر مبلغ  IFبه ازاء هر یک  مربوطه

، Scienceمجله 

Nature وNew 

England Journal 

of Medicine 

ریال444/444/59ریال444/444/59

Research 

Letter/ Case 

Report/Medica

l Hypothesis

شرایط مجله  02%

وع مربوطه
س ن
دک
این

5

Medline/Pubmed

/Index Medicus 
ریال 444/444/8ریال 444/444/9

ع 
 نو
س
دک
این

0

Biological 

Abstract/Chemic

al Abstract/ 

Cinhal/Current 

Content/Embase/ 

Scopus/ISC 

ریال )فارسي  444/444/6

 چاپ داخل(

ریال )انگليسي  444/244/6

چاپ داخل یا خارج(

ریال  444/244/6

 )فارسي چاپ داخل(

ریال  444/444/7

)انگليسي چاپ داخل یا 

خارج(

ع 
 نو
س
دک
این

0
هاي سایر بانک

اطالعاتي معتبر بجز 

بندهاي ذکر شده

ریال 444/444/6ریال 444/444/2

Letter to Editor
شرایط مجله  52%

 مربوطه

ع 
 نو
س
دک
این

2

مقاالت علمي ترویجي 

و ایندکس نشده
ریال444/244/2
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 همدبخش 

 یطرح تحقيقات يدر خصوص داورتشويقی  يهاسياست

 و گزارش پايان طرح

 
 5مواد:   تعداد

 8بندها:   تعداد

 0ها:  تبصره تعداد
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افزایش سااطح کيفي و هاي پژوهشااي و ظور ایجاد بسااتر مناسااب براي ارتقاي فعاليتبه من -1ماده 

هت ایجاد وحدت رویه نياز( و ج و یا گزارش پایان طرح در صااورت)هاي تحقيقاتي کمي داوري طرح

 2082/ 9/ 52داوري، موارد ذیل تعيين و در شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ يالزحمهدر پرداخت حق

 مورد بررسي و تصویب قرار گرفت.

ي متدولوژیک و علمي هاي تحقيقاتي در دو حوزهي داوري طرحالزحمهجهات پرداخت حق -2بناد 

 هاي دانشگاه قرار گرفت.امور قرارداد تأیيديم و مورد تنظقراردادي با چهارده ماده 

 گردد.مابين معاونت پژوهشي دانشگاه و داور طرح منعقد ميقرارداد مذکور في -5بند 

 هايشگران دانشگاه و یا سایر دانشگاهعلمي و پژوه هيئتتواند از ميان اعضااي داور طرح مي -0بند 

  .کشور انتخاب شود

 باشد.از زمان عقد قرارداد به مدت یک سال مي مدت قرارداد -0بند 

هاي علمي یکسااان براي تمام مرتبه متدولوژیک يدر حوزه هامبلغ قرارداد جهت داوري طرح -2بند 

 باشد.ریال )سيصد هزار ریال( به ازاي داوري هر طرح تحقيقاتي مي 444/044و به مبلغ 

هاي علمي مختلف به ازاي هر براي مرتبه علميي ها در حوزهمبلغ قرارداد جهت داوري طرح -6بند 

 باشد:طرح تحقيقاتي به شرح ذیل مي

 

 مبلغ به ريالي علمیمرتبه

 444/044استادیار و دانشيار

 444/044استادیار

 444/544مربي

 444/044داوري متدولوژیک
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 بخش يازدهم

 یدانشگاه علوم پزشک یسازمان يهاوابستگی

 بوشهر یدرمان یو خدمات بهداشت
Affiliation 
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 (Affiliations) وابستگی سازمانی

 درج آدرس غلط دانشاااگاه در مقاالت، باعث پایين رفتن کاذب جایگاه علمي دانشاااگاه در 

 شود.المللي ميهاي ملي و بينبنديرتبه

 صااورت صااحيح نام سااازمان به نهادسااته از مقاالت پژوهشااگران محترم که در آ فقط آن

ساليانه خواهد  يارتقا و ترفيع پایه ، شاده باشد مشمول امتياز درج Affiliationعنوان به

  بود.

  علمي، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه که حاوي  هيئتبه مقاالت اعضاايAffiliation 

، تسهيالت 7/22/99دانشگاه به تاریخ  يامنا هيئت يد مطابق با مصوبهنغلط یا ناقص باش

 رد.گيهاي خارج از کشور تعلق نميمقاالت یا تسهيالت شرکت در همایشتشویق و پاداش 

 مه ناشده از پایان منتشر يعنوان مقاله به ه واجد آدرس صاحيح دانشگاه نباشد،اي کمقاله

 گردد.براي دانشجویان مورد قبول واقع نمي

 دانشااگاه علوم : ت دارند، درج نامدر مجالتي که در تعداد کلمات مندرج در آدرس محدودی

 ,Bushehr University of Medical Sciencesیا  پزشااکي  بوشااهر، بوشااهر، ایران

Bushehr, Iran  باشد.الزامي مي 

 وند، شسي یا انگليسي زبان داخلي چاپ ميپژوهشي فار -در مقاالتي که در نشریات علمي

، الزاماً باید وابستگي اول مربوط به (Affiliation) در صاورت وجود دو وابساتگي سازماني

 .دانشگاه علوم پزشکي بوشهر باشد

 بایساات اي ميبوشااهر در هر مقطع و رشااته دانشااجویان دانشااگاه علوم پزشااکي يکليه

Affiliation هاااي تحقيقاااتي خود را در مقاااالت فااارساااي، انگليساااي و طرح ياوليااه

 صورت زیر رعایت نمایند: هاي، بنامهانغيرپای

Student Research Committee, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, 

Iran. 

د، رعایت باشاا هاي مصااوب کميته تحقيقات دانشااجویياي نيز جزء طرحنامهانهاي پایچنانچه طرح

 باشد.تحقيقات دانشجویي الزامي مي يآدرس کميته
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Research Centers: مراکز تحقيقاتی 

The Persian Gulf Nuclear Medicine Research 

Center, Bushehr University of Medical 

Sciences, Bushehr, Iran 
 اي خليج فارسمرکز تحقيقات پزشکي هسته

The Persian Gulf Tropical Medicine and 

Infectious Diseases Research Center, Bushehr 

University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.

و عفوني خليج  گرمساايريمرکز تحقيقات طب 

 فارس

The Persian Gulf Marine Biotechnology 

Medicine Research Center, Bushehr 

University of Medical Sciences, Bushehr, Iran 

ي پزشااک فناوري دریایيزیساات تحقيقاتمرکز 

 خليج فارس

 
 

University Schools هادانشکده 

Department of ………, School of 

Medicine, Bushehr University of 

Medical Sciences, Bushehr, Iran 

گروه ...، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي بوشهر، 

 بوشهر، ایران

Department of ………, School of 

Dentistry, Bushehr University of 

Medical Sciences, Bushehr, Iran 

پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي گروه ...، دانشاکده دندان

 بوشهر، بوشهر، ایران

Department of Social Medicine, School 

of Medicine, Bushehr University of 

Medical Sciences, Bushehr, Iran 

 پزشکي، دانشگاه علومگروه پزشکي اجتماعي، دانشکده 

 پزشکي بوشهر، بوشهر، ایران

Department of ………, School of 

Nursing and Midwifery, Bushehr 

University of Medical Sciences, 

Bushehr, Iran 

علوم گروه ...، دانشااکده پرسااتاري و مامایي، دانشااگاه 

 پزشکي بوشهر، بوشهر، ایران

Department of ………, School of Para-

Medicine, Bushehr University of 

Medical Sciences, Bushehr, Iran 

گروه ...، دانشااکده پيراپزشااکي، دانشااگاه علوم پزشکي 

 بوشهر، بوشهر، ایران

Department of ………, School of Public 

Health, Bushehr University of Medical 

Sciences, Bushehr, Iran 

گروه ...، دانشااکده بهداشاات، دانشااگاه علوم پزشااکي 

 بوشهر، بوشهر، ایران

THE PATTERN 

Department of (name), School of (name of school), Bushehr University of Medical 

Sciences, Bushehr, Iran 

Hospital: بيمارستان 

Department of …….., Fatemeh Zahra (s) 

Hospital, Bushehr University of Medical 

Sciences, Bushehr, Iran 

 علوم دانشگاهزهرا )س(،  فاطمهبخش .....، بيمارستان 

 ایران بوشهر، بوشهر، پزشکي

Department of …….., “The Persian Gulf 

Martyrs” Hospital, Bushehr University of 

Medical Sciences, Bushehr, Iran 

 لومع دانشگاه، خليج فارسبخش .....، بيمارستان شهداي 

 ایران بوشهر، بوشهر، پزشکي

http://medicine.tums.ac.ir/en/
http://dentistry.tums.ac.ir/En/framework.jsp?SID=1
http://medicine.tums.ac.ir/en/
http://fnm.tums.ac.ir/default.aspx?lang=En
http://sph.tums.ac.ir/
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Vice-Chancellors: معاونت ها 

Vice-Chancellor for Culture & Student 

Affairs, Bushehr University of Medical 

Sciences, Bushehr, Iran 

و  پزشکي علومفرهنگي، دانشگاه  معاونت دانشجویي و

 ایران بوشهر، خدمات بهداشتي درماني بوشهر،

Vice-Chancellor for Education, Bushehr 

University of Medical Sciences, Bushehr, Iran 
پزشکي و خدمات  علوممعاونت آموزش، دانشگاه 

 ایران بوشهر، بهداشتي درماني بوشهر،

Vice-Chancellor for Research, Bushehr 

University of Medical Sciences, Bushehr, Iran 
پزشکي و خدمات  علوممعاونت پژوهشي، دانشگاه 

 ایران بوشهر، بهداشتي درماني بوشهر،

Vice-Chancellor for Administration& 

Resources Development, Bushehr University 

of Medical Sciences, Bushehr, Iran 

کي پزش علوممعاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه 

 ایران بوشهر، و خدمات بهداشتي درماني بوشهر،

Vice-Chancellor for Public Health, Bushehr 

University of Medical Sciences, Bushehr, Iran 
پزشکي و خدمات  علوممعاونت بهداشتي، دانشگاه 

 ایران بوشهر، بهداشتي درماني بوشهر،

Vice-Chancellor for Food & Pharmaceutics, 

Bushehr University of Medical Sciences, 

Bushehr, Iran 

پزشکي و خدمات  علومغذا و دارو، دانشگاه معاونت 

 ایران بوشهر، درماني بوشهر،بهداشتي 

Vice-Chancellor for Medical Treatments, 

Bushehr University of Medical Sciences, 

Bushehr, Iran 

پزشکي و خدمات  علوممعاونت درمان، دانشگاه 

 ایران بوشهر، بهداشتي درماني بوشهر،

سازمانی بايد يکسان باشد، بر همين اساس عنوان المللی وابستگی هاي بينلطفاً توجه فرماييد در نمايه

گردد و ذکر عنوان در  نمی (and health servicesکامل )يعنی همراه با عبارت  يدانشگاه با ترجمه

Bushehr University of Medical Sciences .کافی و  زم است 
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 دوازدهمبخش 

 علمی دانشگاه هيئتي اعضاي استفاده ينامهآيين

 یمطالعات يهافرصتاز 

 

 50تعداد ماده: 

 4تعداد بند: 

7تعداد تبصره: 
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نوبت  هر در مطالعاتي هايفرصت از توانندمي دانشگاه موافقت صورت در علمي هيئت اعضاي -1ماده 

 .دنماین استفاده مقررات سایر رعایت و دانشگاه قبول مورد تعهد اخذ با سال یک اکثر حد و ماه سه حداقل

 ناوبیا مت جایک طوربه ،جغرافيایي وقتتمام علمي هيئت عضو براي مطالعاتي فرصت از استفاده -2 تبصره

 تمام براي اعضاي و کشور داخل براي باریک سال 0 هر و کشور از خارج براي باریک سال 0 حداقل ازاي به

 .باشدمي پذیرکشور امکان داخل براي باریک سال 0 هر و کشور از خارج براي باریک سال 6 هر حداقل وقت

 

ول قب قابل مطالعاتي فرصت براي کشور از خارج یا داخل در ميزبان يمؤسسه عنوان به ايمؤسسه -2 ماده

به  اندبتو علمي هيئت عضو که نحوي به باشد، علمي هيئت عضو خدمت محلدانشگاه  تأیيد مورد که است

 .یابد تدس نيست، آن به دسترسي امکان وي دانشگاهي يمنطقه در که تحقيقاتي و فني و علمي موضوعات

 بهداشت، وزارت پژوهشي یا آموزشي معاونت تأیيد به مورد حسب باید کشور از خارج يمؤسسه صالحيت

 .برسد پزشکي آموزش و درمان

 هيئت عضو همچنين و ميزبان تحقيقاتي مراکز یا مؤسسه پژوهشي هايفعاليت دانشگاه، است الزم -2 تبصره

 .دهد قرار توجه مورد را ميزبان سوي از شده معرفي راهنماي محقق یا و علمي

 

 مطالعاتي هايفرصت از استفاده جهت علمي هيئت اعضاي امتياز يمحاسبه و بندياولویت -3 ماده

 :است صورت زیرهب

 امتياز(22 )حداکثر کشور نيازهاي رفع جهت در داوطلب پژوهشي هايفعاليت با مطالعاتي فرصت ارتباط الف(

 امتياز(22 )حداکثر متبوع يمؤسسه پژوهشي و آموزشي هايبرنامه پيشبرد با مطالعاتي فرصت ارتباط ب(

تشخيص  به اجرایي و خدماتي پژوهشي، آموزشي، هايفعاليت در علمي هيئت عضو مشارکت ميزان (ج

 امتياز( 04 حداکثر )جمعاً امتياز 24 حداکثر کدام هر ارتقا، ينامهآیين اساس بر و مؤسسه

 امتياز( 04 حداکثر )جمعاً امتياز 24تحصيلي  سال هر ازاي به محروم مناطق در خدمت د(

ه ب مأموریت صورت به کشور محروم مناطق در خدماتي و توليدي ،صنعتي ،تحقيقاتي مراکز در خدمت ه(

 .امتياز( 54 )حداکثر شود مي محاسبه ماه تناسب به سال کسر امتياز، 2کامل  سال هر ازاي

 .ددگرمي لحاظ دهم دو و یک ضریب جغرافيایي وقت تمام علمي هيئت اعضاي براي فوق بندهاي تمام در و(

 .استفاده نمایند مطالعاتي هايفرصت از توانندمي دانشگاه علمي هيئت اعضاي %24 حداکثر سال هر در ز(
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وق حق کليه ،کشور از خارج یا و داخل مطالعاتي فرصت از استفاده مدت در علمي هيئت اعضاي به  -4 ماده

 و محروميت مدیریت هايلعادهافوق پرداخت و گرددمي پرداخت کارگزیني حکم آخرین در مندرج مزایاي و

 کشور، خارج از مطالعاتي فرصت از استفاده صورت در .باشدنمي مقدور ایام این در وقتيتمام و مطب از

 دو و حداکثر وي )همسر يخانواده و متقاضي کشور از خروج و گذرنامه عوارض برگشت، و رفت يهزینه

 باشد. مي پرداخت قابل (فرزند

 به مربوطه يهزینه ميزبان يمؤسسه سوي از نام ثبت يهزینه و شهریه درخواست صورت در -2 تبصره

 .است علمي هيئتعضو  يعهده

 

 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر تفصيلي يبودجه در مطالعاتي هايفرصت يبرنامه اجراي اعتبار -1 ماده

 .خواهد رسيد تصویب به ساالنه

 که نفر 0 تا وي )حداکثر يخانواده افراد و عضو مطالعاتي فرصت ارزي ریالي معادل التفاوتبهما -2 تبصره

 رداختپ دانشگاه علوم پزشکي بوشهر اعتبارات محل از شود،مي سنجيده علمي هيئت عضو مزایاي و حقوق با

 .گردد(مي

اعضاي  و علمي هيئت عضو براي دوره مدت با متناسب درماني يبيمه هايهزینهریالي  معادل -5تبصره

 .گردد(مي پرداخت دانشگاه علوم پزشکي بوشهر اعتبارات محل نفر از 0 وي )حداکثرتا يخانواده

 

 ماه شش هر را خود هايتحقيق و مطالعه گزارش موظفند مطالعاتي فرصت از کنندگاناستفاده -6 ماده

 .نمایند ارائه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر به دوره اتمام از پس ماه دو تا حداکثر و یک بار

م دانشگاه علو پژوهشي و آموزشي شوراي تأیيد به باید مطالعاتي فرصت نهایي و علمي گزارش -2 تبصره

 عديب مطالعاتي فرصت از استفاده تحقيقي، و علمي گزارش تأیيد عدم در صورت برسد، پزشکي بوشهر

 .دافتمي تعویق به پایه ترفيع استحقاق تاریخ ،مطالعاتي فرصت يميزان دوره به و شد خواهد منتفي

 

به  هک نمایند تعهد رسمي سند موجب به باید کشور از خارج مطالعاتي فرصت قبال در متقاضيان -7 ماده

 براي و نمایند خدمت متبوع علوم پزشکي بوشهر دانشگاه در مطالعاتي فرصت از استفاده زمان برابر 0 مدت

 در است قرار که ریالي و ارزي هايهزینه برابر دو ميزان به ملکي يوثيقه سند ،داوطلبان ،هدف این تحقق

 تعيين وعمتب دانشگاه علوم پزشکي بوشهر توسط آن مبلغ و دارند دریافت فرصت مطالعاتي از استفاده طول

 واندبت متبوع دانشگاه علوم پزشکي بوشهر تعهد، مفاد از صورت تخلف در تا نمود خواهند تعهد شد، خواهد
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 دورص طریق از صرفاً و دفترخانه به حتي اعالم یا و تخلف اثبات به نياز بدون و تشریفات گونههيچ بدون

 دیون بابت و التزام وجه بابت ریالي پرداختي و ارزي هايهزینه وجوه يکليه برابر دو ميزان به ،اجرایيه

 .نماید دریافت و وصول ضامن و متعهد از دولت خسارات

 

به  عنوان هيچبه تواندنمي مطالعاتي، فرصت براي شده مقرر زمان پایان در علمي هيئت عضو -8 ماده

ت فرص از بازگشت از پس همچنين و ایدنم استفاده حقوق بدون یا استحقاقي مرخصي از بالفصل صورت

 .ندارد را حقوق بدون مرخصي از استفاده حق آن تعهدات انجام پایان تا مطالعاتي

 

 .شد خواهد عمل 06 ماده مفاد برابر مطالعاتي فرصت از انصراف صورت در  -3ماده 

مطالعاتی  هايفرصت از استفاده علمی متقاضی هيئت اعضاي نياز مدارک مورد -11ماده 

 کشور خار 

 سفر: از قبل 

 مربوطه يدانشکده بخش و از نامهمعرفي يهئارا .1

 مربوطه دانشگاه طرف از پذیرش جهت متقاضي گواهي .2

3. CV متقاضي فرد 

  گروه شوراي موافقت يجلسهصورت .4

 مربوطه ضمائم همراه به تقاضا فرم تکميل .5

 کارگزیني حکم خرینآ .6

 متبوع وزارت المللبين روابط مدیریت هايفرم تکميل .7

 مت:عزی پس از 

 باریک ماه 0 هر صورت به گزارش سفر يهئارا .1

 قاتيتحقي يمؤسسه یا دانشگاه سوي از ،فرصت يدوره نمودن سپري بر مبني گواهي يهئارا .2

 کشور خارج

 گروه مدیر سوي بخش از در مربوطه يدوره موضوع عنوان کنفرانس با يارائه گواهي .3

 فرصت مطالعاتي دوره موزشيآ موریتمأ حکم کپي .4

 کشور از خروج و ورود تاریخ با همراه گذرنامه، صفحات کپي .5

 بليط يالشه بليط و تحویل کپي .6

 فایل الکترونيک مربوطه همراه به مبسوط صورت به سفر گزارش کلي يهئارا .7
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 اعضاي کميته فرصت مطالعاتی

 يس کميته(س دانشگاه )رئيرئ .1

 کميته(  دانشگاه )دبير پژوهشي معاون .2

 دانشگاه معاون آموزشي .3

 تحقيقاتي تابعه مراکز و دانشکده رؤساي .4

 يس دانشگاهرئ انتخاب به پایه علمي علوم هيئت اعضاي از نفر یک .5

 يس دانشگاهرئ انتخاب به داخلي باليني علمي علوم هيئت اعضاي از نفر یک .6

 يس دانشگاهرئ انتخاب به جراحي باليني علمي علوم هيئت اعضاي از نفر یک .7



 

 

 بخش سيزدهم

 دکتري تخصصی پژوهشی يدوره ينامهآيين

(Ph.D. By Research) 

 

 
 42تعداد ماده: 

 23تعداد بند: 

 55تعداد تبصره: 
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( یکي از باالترین مقاطع Ph.D By Research) دکتري تخصاصي پژوهشي يدوره :تعریف -1ماده 

( Ph.D By Research) تخصصي پژوهشي مدر  دکتريتحصيلي آموزش عالي است که به اعطاي 

 از فعاليت پژوهشي و آموزشي است.  اي هماهنگ،مجموعه انجامد ومي

سسات آموزش عالي داراي ؤم ها ومنظور رعایت اختصار به تمام دانشگاهنامه بهدراین آیين -2 تبصره

د لي فعاليت دارنهاي علوم پزشکي که در زمينه تحصيالت تکميمجوز از شاوراي گساترش دانشااگاه

 شود.گفته مي« سسهؤم»

 

 دکتري تخصااصااي پژوهشااي، تربيت افرادي اساات که ضاامن احاطه يهدف از ایجاد دوره -2ماده 

یابي به تحقيق و دست يهاي پيشرفتهاي خاص و آشانا شدن با روشیافتن به علوم مرتبط در زمينه

جدیدترین مباني پژوهشاي بتوانند ضمن فراهم آوردن بستري جهت حل مشکالت مبتال به جامعه و 

هاي نوین و پل زدن روش يارتقا و توسااعه يدر دساات گرفتن رهبري پژوهش، با نوآوري در زمينه

ایدار پ يشور و توسعهسالمت، گامي در جهت خودکفایي ک يبين علوم پایه و کاربردي با هدف ارتقا

خودباوري  يروحيه يها و احياعلمي مراکز تحقيقاتي و دانشگاه يو گساترش مرزهاي دانش و ارتقا

 هاي جهان دانش بردارند.یابي به تازهبراي دست

 

کسب دانش و مهارت از طریق  دکتري تخصصي پژوهشي، يهاي دورهمحور اصالي فعاليت -3ماده 

هاي برطرف کردن کاستي يوسيله ،خاص است و آموزش يونوآوري در یک رشتهمند پژوهش هدف

                      آموزشاااي دانشاااجویااان این دوره اسااات تااا راه را براي وصاااول بااه اهااداف دوره هموار ساااازد. 

 باشد:                                                                    این دوره شامل دو مرحله مي

طول مدت این دوره یک : M Phil (Master of Philosophy) عالي پژوهش ياول: دورهي مرحله

 آموزد. هاي نظري و عملي بنيادین پژوهش را ميمهارت باشد که در این دوره دانشجوسال مي

وره در شارایط خاص، به تشخيص شوراي تحصيالت تکميلي موسسه حداکثر تا طول مدت د -2بند 

 باشد. سال دیگر قابل تمدید ميیک نيم

توانند با دروس این دوره تطبيق درصد دورس گذرانده شده در مقاطع قبلي مي 24حداکثر تا  -5بند 

                                باشد.  عهده شوراي تحصيالت تکميلي موسسه ميداده شوند که این امر به

عالي پژوهش پس از اعالم رسمي قبولي داوطلب توسط  يزمان آغاز تحصيل دانشجو در دوره -0بند 

 باشد. موسسه مي
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هاي تحقيقاتي فعاليت يعالي پژوهش، مجموعه ينامه در دورهمنظور از واحادهااي پاایاان -0بناد 

ا توجه به اهداف تخصصي موسسه با نظر استاد راهنما و دانشاجو اسات که در راستاي هدف دوره و ب

 شود. تایيد شوراي تحصيالت تکميلي موسسه انجام مي

موفقيت  گردد که واحدهاي آموزشي را باعالي پژوهش به دانشاجویاني اعطا مي يگواهينامه -2بند 

تاد راهنما و شااوراي ایشااان مطابق مورد تایيد اساا ينامههاي تحقيقاتي پایانفعاليت سااپري کرده و

 تحصيالت تکميلي موسسه باشد. 

نامه واحد پژوهشي در قالب پایان 0واحد آموزشي و  54عالي پژوهش  يتعداد واحدهاي دوره -6بند 

 باشد. عالي پژوهش مي يدوره

درصد مابقي  04( بوده و Core) درصد واحدهاي آموزشي از دروس اختصاصي اجباري 74 -2تبصره 

 شود. ( طبق نظر استاد راهنما انتخاب و گذرانده ميNoncoreاختصاصي اختياري )از دروس 

سااال  0طول مدت این دوره : (Ph.D. By Researchدوم: دکتري تخصااصااي پژوهشااي ) يمرحله 

یک هدف تحقيقاتي یک یا چند  هاي کسب شده دراسات. در این دوره دانشاجو با استفاده از مهارت

دهد که از زمان پذیرفته شدن دانشجو پس تناسب با اهداف موسسه انجام ميتحقيقاتي را م يپروژه

 شود. از احراز شرایط الزم جهت ورود به دوره آغاز و با دفاع از پایان نامه، ختم مي

طول مدت دوره در شارایط خاص، به تشخيص شوراي تحصيالت تکميلي موسسه حداکثر تا  -7بند 

 باشد. سال دیگر قابل تمدید مينيم 5

دکتري تخصصي پژوهشي پس از اعالم رسمي قبولي  يزمان آغاز تحصايل دانشاجو در دوره -9بند 

 باشد. داوطلب توسط موسسه مي

دکتري تخصصي پژوهشي، طرح تحقيقاتي مصوب مورد اجرا  يدر دوره ينامهمنظور از پایان -8بند 

 باشد. صورت پایان نامه ميبه

 24تواند تا سقف دکتري تخصاصاي پژوهشي مي يدوره ينامهپایان دانشاجو ضامن اجراي -24بند

ارتباط با صنایع  يواحد به تشخيص استاد راهنما، از طریق واحدهاي عملي نظير کارورزي در عرصه

مختلف از جمله داروسااازي، توليد لوازم و تجهيزات پزشااکي و غيره با توجه به نياز جامعه و بازار کار 

 به کسب مهارت و تجربه در راستاي اهداف موسسه بپردازد. 

دکتري  يدوره ينامهپيشاانهاد واحدهاي آموزشااي اختصاااصااي بر اساااس موضااوع پایان -22بند 

 باشد. عهده استاد راهنما و تایيد شوراي تحصيالت تکميلي موسسه ميهب تخصصي پژوهشي و

دکتري تخصصي پژوهشي ضمن چاپ یا اخذ پذیرش حداقل سه  يدوره ينامهدفاع از پایان -25بند 
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 ياول یا نویساانده يعنوان نویسااندههاي تحقيقاتي در طي دوره بهمقاله پژوهشااي منتج از فعاليت

پژوهشااي معتبر که حداقل دو مورد از آنها در مجالت نمایه شااده در  -جالت علميمورد مکاتبه در م

 باشد. پذیر ميدو سمينار طي دوره امکان يالمللي نوع یک بوده و ارائههاي بيننامهنمایه

اکتشااااف مهم و یا توليد محصاااوالت  تحقيقاتي منجر به ثبت اختراع و ياگر انجام پروژه -20بند 

تواند به تشخيص شوراي تحصيالت تکميلي موسسه ي و دارویي شود، این موارد ميارزشامند پزشاک

  جایگزین یک یا دو مقاله گردد.

 24دکتري تخصاصاي پژوهشي با تشخيص استاد راهنما حداکثر تا  يتعداد واحدهاي دوره -20بند 

 يشااتهدکتري تخصااصااي پژوهشااي و ر يدوره ينامهواحد آموزشااي اختصاااصااي متناسااب با پایان

باشااد. مجموع واحدهاي آموزش و پژوهشااي نامه ميواحد پژوهشااي در قالب پایان 04تخصااصااي و 

 واحد بيشتر باشد. 04 از واحد کمتر و 04دکتري تخصصي پژوهشي نباید از  يدانشجو در دوره

امور آموزشاي و پژوهشاي دانشاجو تحت نظارت شوراي تحصيالت تکميلي موسسه  يکليه -22بند 

 باشد.مي

 

  :M Phil (Master of Philosophy) عالي پژوهش ياول: دوره يشرایط ورود به مرحله -4 ماده

 عالي داشتن شرایط عمومي ورود به آموزش -2بند 

عمومي براي داوطلبان  يتحصيل از لحاظ خدمت نظام وظيفه يعدم وجود منع قانوني ادامه -5بند 

 مرد. 

کتري عمومي، کارشااناسااي ارشااد)فوق ليسااانس( با باالتر از یکي از د ينامهداشااتن دانش -0بند 

دانشگاههاي داخل یا خارج کشور که حسب مورد به تایيد وزارتين بهداشت، درمان وآموزش پزشکي 

 و علوم تحقيقات و فناوري رسيده باشد. 

 باشند. این دوره نمي دارندگان مدار  معادل کارشناسي ارشد مجاز به شرکت در -0بند 

 Ph.D byانطباق ساااوابق آموزشاااي و پژوهش و دانشااانامه داوطلب با دوره پيشااانهادي  -2بند 

Research باشد. به عهده موسسه برگزار کننده مي 

یاري در ( یا دسااتPhDهاي دکتري تخصااصااي)زمان در دورهعدم اشااتغال به تحصاايل هم -6بند 

 .کشورها و موسسات آموزشي و تحقيقاتي دانشگاه يکليه

 باشد بنابراین هرگونه اشتغالي غيروقت ميتحصيل در مقطع دکتري تخصصي پژوهشي تمام -7بند 

  .از تحصيل براي دانشجو ممنوع است
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 موفقيت در آزمون زبان انگليساي مطابق با مصاوبات شاوراي عالي برنامه ریزي علوم پزشکي  -9بند 

 .ورودي توسط موسسه يموفقيت در مصاحبه -8بند 

نویسااي، دانشااجوي دوره عالي پژوهش داوطلب پس از دریافت پذیرش از موسااسااه و نام -24بند 

MPhil  ،(Master of Philosophy)  گردد.محسوب مي 

 شرایط اختصاصي:  -22بند 

  شارط الزم ورود و پذیرش در این دوره، داشاتن حداقل دو مقاله منتشار شااده در مجالت

در  منتخب يول به تشخيص کميتهئاول یا مس ينویسااندهعنوان معتبر ایندکس شاده به

 باشد. نام ميهنگام ثبت

 التحصيلي و ورود زماني بين فارغ يحداکثر فاصله؛ داوطلبان اساتعدادهاي درخشان و برتر

  .باشدسال مي 5به دوره 

  تحصيل استعدادهاي  يتسهيل ادامه ينامهآیين 5امتياز پژوهشي از فصل  9کسب حداقل

 %94شرط کسب حداقل هاي تخصاصي، بهدرخشاان، نخبگان و اساتعدادهاي برتر به دوره

 .تحصيلي يو نوآوري در طول دوره امتياز از مقاله

  امتياز از فصل آموزشي  04کسب 

  اجرایي  -امتياز از فصل فرهنگي 2کسب 

 هيئت علمي: ياعضا -25بند 

  شرط کسب سال گذشته به 5در مدت  ،ارتقا ينامهآیين 5 يامتياز از ماده 9احراز حداقل

 تحقيقي  يامتياز از مقاله %94حداقل 

  سال گذشته  0در مدت  ،ارتقا ينامهآیين 2 يامتياز از ماده 02احراز حداقل 

  سال گذشته 0در مدت  ،ارتقا ينامهآیين 0 يامتياز از ماده 9احراز حداقل 

 داوطلبين آزاد:  -20بند 

  .داوطلب این گروه باید مشمولين یکي از دوبند ذیل باشد 

  آن از مقاالت تحقيقي و  %94ارتقا که  ينااماهآیين 5 يامتيااز از مااده 2احراز حاداقال

 ارتقا.  ينامهمطابق آیين 0 يامتياز از ماده 54نوآوري بوده و احراز حداقل 

  آن از مقاالت تحقيقي  %94قا که حداقل ارت ينامهآیين 5 يامتياز از ماده 25احراز حداقل

 و نوآوري باشد. 

 شاارایط بورساايه اسااتفاده نمایند که شاارایط فوق را دارا باشااند.  توانند ازافرادي مي -2 تبصااره
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اساس شوراي گسترش  پذیرش برحسب نوع رشته و نياز از طریق یک یا چند روش فوق بر -5 تبصره

 .گيردهاي علوم پزشکي صورت ميدانشگاه

 

( موفقيت PhD by Researchدکتري تخصاصي پژوهشي ) مدو يشارایط ورود به مرحله -1ماده 

و کساب پذیرش از موسسه  M Phil (Master of Philosophy)عالي پژوهش  يدر گذراندن دوره

 ( PhD by Researchبرگزارکننده دوره )

 ،سپردن تعهد رسمي به موسسه نام در هر یک از مراحل، موظف بهدانشجو در هنگام ثبت -2تبصره 

باشااد که طي آن به پرداخت غرامت به موسااسااه در صااورت به اتمام نرساااندن آن طبق مقررات مي

 شود. مرحله در مدت مجاز تحصيل، متعهد مي

دکتري تخصاااصاااي  عالي پژوهش و يدوره يدانشاااجو ملزم به گذراندن هر دو مرحله -5تبصاااره 

جهت گذراندن در دو موسسه، کسب موافقت هر دو موسسه باشاد و پژوهشاي در یک موساساه نمي

 الزامي است. 

 

عهده هب هدایت و راهنمایي دانشجو تا پایان دوره را ياساتاد راهنما فردي اسات که وظيفه -6ماده 

 دارد.

لي تصویب شوراي تحصيالت تکمي موافقت کتبي استاد و با استاد راهنما به تقاضاي دانشجو و -2بند 

 گردد. دانشياري تعيين مي يت علمي موسسه یا خارج از آن با حداقل مرتبهئاعضاي هيموسسه از 

عنوان المللي بههاي بيننامهایندکس شده در نمایه يمقاله 2بایست حداقل اساتاد راهنما مي -5بند 

 سال گذشته داشته باشد.  5مسئول یا اول، در طول  يهنویسند

چه دانشجو هر دو باشاد و چنانضاروري مي M Phil ياز ابتداي دورهتعيين اساتاد راهنما  -0بند 

ليت وئدکتري تخصصي پژوهشي مس يمرحله را در یک موسسه بگذراند استاد راهنما تا انتهاي دوره

 عهده دارد. هراهنمایي دانشجو را ب

تواند از شجو ميدان دید استاد راهنما و شوراي تحصيالت تکميلي،به صاالح در صاورت نياز و  -0بند

 هاي حداکثر دو استاد راهنماي دیگر استفاده نماید. راهنمایي

ت علمي داخل موسااسااه انتخاب شااوند. در ئباید از بين اعضاااي هي اساااتيد راهنما ترجيحاً  -2بند 

توان مطابق صااورت ضاارورت با تصااویب شااوراي تحصاايالت تکميلي موسااسااه، اسااتاد راهنما را مي

ت علمي و متخصصين از ئساتفاده از خدمات آموزشاي و پژوهشاي اعضاي هيا يدساتورالعمل نحوه



 هاها، فرآیندها و دستورالعملنامهآیين ي؛معاونت پژوهش 86

 

 

 ها و مراکز تحقيقاتي رسمي انتخاب کرد. ها، یا پژوهشگاهسایر دانشگاه

بار گزارش مکتوب از پيشرفت کار خود را به استاد ارائه  ماه یک 6دانشاجو موظف اسات هر  -6بند 

مجري برنامه تقدیم شده و  يبه شوراي پژوهشي موسسهدهد. این گزارش پس از تایيد استاد راهنما 

شوراي تحصيالت تکميلي موسسه موضوع مورد ي در صاورت عدم ارائه، با حضور دانشجو در جلسه 

به پيشنهاد استاد راهنما و تایيد شوراي تحصيالت تکميلي موسسه، حداکثر تا  گيرد.بررساي قرار مي

عنوان اسااتاد مشاور تعيين نظران و محققان برجساته، بهبت علمي یا از صااحئدو نفر از اعضااي هي

 شوند. مي

 ي( و یا باليني با حداقل مرتبهPhDاسااتيد مشااور باید داراي مدر  دکتري تخصاصي) -2تبصاره 

کارشناسي ارشد و دکتراي عمومي  يحداقل در دوره ،سال تدریس یا تحقيق 0اساتادیاري با سابقه 

تحقيق  يسال سابقه 2ت علمي نيستند، داشتن ئني که عضو هييمحقق نظران وباشاند. براي صاحب

 ( الزامي است.PhDبا مدر  دکتري تخصصي)

 

هاي عاالي پژوهش( اساااتاد راهنما موظف اسااات فعاليت ياول )دوره يدر طي مرحلاه -7مگاده 

 هدایت نماید. واحد درسي را 0نامه در قالب صورت پایانتحقيقاتي مورد اجرا به

 

)دکتري تخصاصاي پژوهشاي( اساتاد راهنما موظف است حداقل شش  دوم يطي مرحله -8 ماده

 ساعت از هفته را به راهنمایي دانشجو اختصاص دهد. 

 ،طور همزمان هدایت نمایدهتواند بتعيين سقف تعداد دانشجویاني که هر استاد راهنما مي  -2 تبصره

شااوراي عالي  58/9/96مورخ  ين جلسااهپنجميومصااوب سااي PhD ينامهآیين 02 يطبق ماده

 باشد.ریزي علوم پزشکي ميبرنامه

 

اسااتاد راهنما الزم اساات با توجه به امکانات پژوهشااي موجود، کار تحقيقاتي دانشااجو را  -3ماده 

، در اسرع وقت نحوي هدایت کند تا در موعد مقرر به اتمام برساد. ضروري است مشکالت احتماليبه

 تکميلي موسسه گزارش شود. به شوراي تحصيالت

 

ي نامه دکترتحقيقاتي موضوع پایان ياستاد راهنما موظف است در تکميل و تدوین زمينه -11ماده 

منظور بررسي به شوراي تحصيالت تکميلي به تخصاصي پژوهشي، دانشجو را هدایت کند و نتيجه را
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 سسه ارائه نماید.ؤم

 

  :نامهتدوین پایان -11ماده 

هاي پژوهشي در بایست منطبق با اولویتدکتري تخصاصي پژوهشي مي ينامهموضاوع پایان -2بند 

 راستاي اهداف و عملکرد موسسه مجري باشد.

که دانشاجو به تشخيص استاد راهنما و تایيد شوراي تحصيالت تکميلي موسسه، در صاورتي -5بند 

ها اص داشته باشد، ملزم است این دورههاي آموزشي خ، نياز به گذراندن دورهM-Philعالوه بر دوره 

 ،هاي آموزشي مذکور جزء مدت زمان دورهماه ساپري نماید. مدت دوره 6را حداکثر تا ساقف مدت 

 گردد.محاسبه نمي

دکتري تخصاصاي پژوهشي به  ينامهتحقيقاتي و ثبت موضاوع پایان ياعالم تصاویب زمينه -0بند 

 باشد.سسه ميؤم يعهدهبهصورت کتبي دانشجو و استاد یا اساتيد راهنما، به

هاي آموزشاي و پژوهشاي دانشجو طي دوره دکتري تخصصي پژوهشي باید با هدایت و تمام فعاليت

هاي مقرر در هر نظارت اسااتاد یا اساااتيد راهنما صااورت گيرد. دانشااجو موظف اساات عالوه بر زمان

 به ایشان گزارش نماید. تحقيقات خود را يکنند، نتيجهکه استاد راهنما یا اساتيد تعيين ميزماني

 

تکميلي خارج از کشااور مطابق قوانين وزارت  ياز دوره ،ماه 6تواند حداکثر تا دانشااجو مي -12ماده 

 .متبوع برخوردار شود

 

ساسات ؤها یا متحصايل دانشاجویان ایراني متقاضاي انتقال از دانشاگاه يپذیرش و ادامه -13ماده 

دکتري تخصااصااي پژوهشااي داخل کشااور مطابق  يخارج از کشااور به دوره آموزش عالي یا پژوهش

نامه، تایيد اساتاد راهنما و تایيد شوراي تحصيالت تکميلي هاي مربوطه و شارایط این آیيننامهآیين

 باشد.سسه بالمانع ميؤم

 

دکتري تخصصي پژوهشي توسط دانشجو و تایيد استاد  ينامهبعد از تکميل و تدوین پایان -14ماده 

اي که زمان آن را نامه، دانشاجو موظف اسات در جلسهاتمام و قابل دفاع بودن پایان راهنما مبني بر

نماید، در حضااور داوران مطابق مواد مربوط در این سااسااه تایيد ميؤشااوراي تحصاايالت تکميلي م

 اید. خود دفاع نم ينامهنامه از پایانآیين
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 نامه درج شود. تایيد استاد یا اساتيد راهنما و مشاور باید در نخستين صفحات پایان -2بند 

دانشااجو باید قبل از دفاع، توسااط اسااتاد راهنما  ينامهکيفيت علمي و صااحت مطالب پایان  -5بند 

 سسه رسانده شود. ؤتایيد و به اطالع شوراي تحصيالت تکميلي م

دفاع با حضور اي تحت عنوان پيشجلسه تایيد اساتاد راهنما، دانشاجو موظف اسات پس از  -0بند 

 ت داوران داشته باشد.ئاعضاي هي

 

 ت داوران به شرح ذیل است: ئترکيب هي -11ماده 

  استاد یا اساتيد راهنما 

  استاد یا اساتيد مشاور 

 مربوط با درجه حداقل دانشياري، به  يت علمي مختصص در رشتهئچهار نفر از اعضاي هي

الذکر از سااسااه که حداقل دو نفر از اعضاااي فوقؤانتخاب شااوراي تحصاايالت تکميلي م

 هاي دیگر انتخاب شوند. سسهؤم

 نماینده علمي شوراي تحصيالت تکميلي موسسه 

 

ل قسسه و حضور حداؤعلمي شوراي تحصيالت تکميلي م يجلسه دفاع با ریاست نماینده -16ماده 

ت داوران )یکي از اسااتيد راهنما، یکي از اساتيد مشاور، یکي از داوران ئهي يتن دیگر از اعضاا چهار

یابد. دانشجو موظف است در این جلسه سسه( رسميت ميؤسسه و یکي از داوران خارج از مؤداخل م

  اید.دکتري تخصصي پژوهشي خود را ارائه نموده و از آن دفاع نم ينامهگزارشي از پایان

 

ت داوران، در پایان جلساه دفاع، پس از شاور و بررساي در خصاوص اصالت و صحت ئهي -17ماده 

 کند. بندي مينامه، امتياز آن را با تاکيد بر رتبه به شرح زیر سطحپایان

 نمره                            رتبه

 54-28                         عالي

 88/29-29                بسيارخوب

 88/27-2/26                        خوب

 08/26-22                   قابل قبول

 22 از کمتر              غيرقابل قبول
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 در معدل کل تاثير دارد.  و شودکارنامه ثبت مي نامه درپایان يرتبه و نمره -2بند 

دکتري تخصصي پژوهشي، به شرح زیر  ينامهپایان يگيري در خصاوص نمرهمال  تصاميم -5بند 

 است: 

 درصد 54    اساتيد راهنما

 درصد 54    اساتيد مشاور

 درصد 54    داوران خارجي

 درصد 54    داوران داخلي

 درصد 54  نماینده علمي تحصيالت تکميلي

تشااخيص از جهاتي ناقص  نامه رادفاع یا دفاع، پایانپيش يت داوران در مرحلهئچنانچه هي  -0بند 

که از حداکثر ساانوات خواهد در مدتيراي خود ذکر نموده و از دانشااجو مي دهند، موارد نقص را در

ز ا دکتري تخصصي پژوهشي خود را کامل و مجدداً  ينامهمجاز دوران تحصيل وي تجاوز نکند، پایان

 آن دفاع نماید.

 

 عالي پژوهش يجهت گذراندن واحدهاي دوره ،دانشجو يدانشجو یا واحد حمایت کننده -18ماده 

(MPhilموظف به پرداخت شهریه به م )باشد.سسه ميؤ 

 

دکتري تخصصي  يتحقيقاتي و ساایر مزایاي دانشاجویي در دوره يدریافت کمک هزینه -13ماده 

وقت و انجام ( در پایان هر ماه منوط به صاادور گواهي حضااور تمامPhD by Research) پژوهشااي

تحقيقاتي به دانشجویان در  يباشاد. پرداخت کمک هزینهمحوله از ساوي اساتاد راهنما مي وظایف

( با نظر اسااتاد راهنما و تایيد شااوراي پژوهشااي تحصاايالت تکميلي  PhD by Researchدوره )

 شود.بيني شده طرح تحقيقاتي تامين ميسسه از محل اعتبارات پيشؤم

 

 دکتري تخصاااصاااي پژوهشاااي يتحصااايلي به دانشاااجویان دوره يپرداخت کمک هزینه -21ماده 

(PhD by Research ،)باشد وليکن اگر بر اساس راي سسه ميؤمطابق نظر شوراي تحصيالت تکميلي م

نامه اضافه شود، تحصيلي اضافه بر سقف مجاز در این آیين يسسه، طول دورهؤکميسايون موارد خاص م

و در طول این مدت ممنوع است و اخذ شهریه از دانشجو یا تحصايلي به دانشااج يپرداخت کمک هزینه

 باشد. سسه ميؤعدم اخذ شهریه از او در طول این مدت با توجه به نظر شوراي تحصيالت تکميلي م
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 يمربوطه متعهد به پرداخت هزینه يسسهؤدر خصاوص دانشاجویان بورسايه چنانچه م  -2تبصاره 

 مربوطه ممانعتي نخواهد داشت. يسسهؤعهد از سوي مباشد، انجام این ت نامهآیينمندرج در 

 

دوره نباشااد یا به هر دليلي از  يکه به دليل غيرموجه دانشااجو قادر به ادامهدر صااورتي -21ماده 

سسه ؤخسارات طبق تعهدات اخذ شده به م يدوره منع یا محروم شود ملزم به پرداخت کليه يادامه

 باشد.مربوطه مي

 

که دانشجو ظرف حداکثر مدت مجاز تحصيل و در موارد خاص در مدت تمدید صورتيدر  -22ماده 

دکتري تخصااصااي پژوهشي خود را  ينامهآن به تشاخيص شاوراي تحصايالت تکميلي، نتواند پایان

 شود.تحصيل در آن رشته محروم مي يتکميل و از آن دفاع نماید، از ادامه

 

بار از حداکثر  تواند یکطول مدت تحصيل خود مي دانشجو دکتري تخصصي پژوهشي در -23ماده 

 سال تحصيلي مرخصي تحصيلي استفاده نماید. دو نيم

ساال اول تحصيلي مجاز نيست. در موارد استثنایي، اخذ اخذ مرخصاي تحصايلي در نيم  -2تبصاره 

 باشد. سسه ميؤشوراي تحصيالت تکميلي م تصميم به عهده

 شود.سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي ءمدت مرخصي تحصيلي جز -5تبصره 

 

وقت به تحقيق و تحصيل طور تمامهدکتري تخصاصاي پژوهشي باید ب يدانشاجوي دوره -24ماده 

 دکتري تخصصي پژوهشي برخوردار شود. يبپردازد تا بتواند از مزایاي دانشجویي دوره
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 دهمچهاربخش 

 ياکتشاف يا نوآور ثبت اختراع، يآيين نامه
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معاونت پژوهشي دانشگاه به شکل مورد اشاره در فلوچارت وري در فرآیند ثبت اختراع، اکتشاف یا نوآ

پذیرد. قوانين و مقررات کشاوري مربوط به ثبت اختراع در سند در مندرج در این بخش صاورت مي

  صفحه و به شکل پي دي اف در وبگاه معاونت موجود است. 220
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 بخش پانزدهم

 هاي پژوهشیي برگزاري کارگاهآيين نامه

 

 50تعداد ماده: 

 0تعداد بند: 

 4تعداد تبصره: 
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آموزشاي فشارده است که با هدف انتقال دانش و کسب  يتعریف کارگاه: کارگاه یک برنامه -1ماده 

 شود.کننده برگزار ميصورت عملي و با مشارکت تعداد معيني شرکتبهمهارت در موضوعي خاص 

 

موضوع کارگاه: موضوع کارگاه بایستي در راستاي رشته و تخصص مجري و ترجيحاً منطبق  -2ماده 

 با دانش و فناوري جدید باشد.

 

کارگاه  اي که دبير علميباشااد به گونهمجري کارگاه: مجري کارگاه معاونت پژوهشااي مي -3ماده 

 باید عضو هيئت علمي یا دستيار شاغل در دانشگاه علوم پزشکي باشد.

در صاورت نياز دانشاگاه به آموزش موارد خاص، اسااتفاده از سااایر مدرسين به تشخيص  -2تبصاره 

 پذیر است.صورت موردي امکانشوراي پژوهشي استان/ سازمان مرکزي و به

 

 شرايط برگزاري کارگاه -4ماده 

 نفر باشند. 0و حداکثر  22ت کنندگان در یک کارگاه باید حداقل شرک

 کارگاه باید به شکل عملي اجرا شود. يبيش از نيمي از ساعات برنامه

 شرکت کنندگان کارگاه باید عضو هيئت علمي یا شاغل در دانشگاه علوم پزشکي باشند.

 شد. ي کارگاه باید در قالب نمایش اسالید و توزیع جزوه آموزشي باارائه

 

ي شااوراي عهدهمبلغ قابل پرداخت: موافقت با مبلغ پيشاانهادي هر کارگاه در اسااتان به  -1ماده 

 شوراي پژوهشي دانشگاه است. يپژوهشي استان و در سازمان مرکزي به عهده

ر اي در بها براي اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر هزینهشرکت در کارگاه -2تبصره 

 گيرد.نمي

 

بررساي و تصویب: دبير علمي کارگاه بایستي درخواست برگزاري کارگاه علمي یک  ينحوه -6ماده 

ها به تایيد رئيس مرکز یا واحد آموزشي محل استخدام ماه قبل از برگزاري کارگاه تکميل و در استان

بایستي حسب بعد، فرم مزبور  يخود و در ساازمان مرکزي به تایيد واحد پژوهشي برساند. در مرحله

مورد به تایيد شاوراي پژوهشاي اساتان محل برگزاري و یا شوراي پژوهشي سازمان مرکزي برسد و 

 شود.سپس با دبير کارگاه، قرارداد منعقد مي
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ها از قبيل صااادور مکاتبات و دیگر فعاليت يضاااوابط اجرایي کاارگاه :مسااائوليت کليه -7مگاده 

مجري کارگاه اساات. مجري کارگاه موظف اساات هنگام  يشاارکت در کارگاه، به عهده يگواهينامه

یا جزوه آموزشي را به شوراي پژوهشي مربوط  CDتساویه حسااب نهایي، گزارش برگزاري کارگاه و 

 ارائه دهد.

 

پرداخت هزینه کارگاه: پرداخت مبلغ کارگاه حساب مورد به عهده اساتان تصااویب  ينحوه -8ماده 

 است. کننده و یا معاونت پژوهشي دانشگاه

 

 244444زحمت هر کارگاه به مبلغ زحمت همکاران علمي: ميزان حق  حق يمحاسااابه -3مگاده 

 ساعت است. 24باشد. حداکثر ساعت اجراي کارگاه در هر روز ریال به ازاي هر روز مي

 

شااوراي  يبيني نشااده در این دسااتورالعمل به عهدهموارد پيش يگيري در زمينهتصاميم -11ماده 

 پژوهشي دانشگاه است.
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 220 معاونت پژوهشيهاي فعاليت حوزه

 

زیر نظر معاونت آموزشي و  2072بوشهر از سال تحقيقات دانشجویي دانشگاه علوم پزشکي  يکميته

هم اکنون به ساارپرسااتي خانم سااميه هاي خود را آغاز کرد. این کميته تدانشااگاه فعالي پژوهشااي

 باشد. حسيني و زیر نظر معاونت پژوهشي دانشگاه مشغول به فعاليت مي

 

 اهداد

ایجاد بساتر مناسب براي رشد و اعتالي علمي و پژوهشي دانشجویان و تربيت پژوهشگران  (2

 کشور يو مدیران آینده

 ترویج و ارتقاي مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشگاه (5

هاي علمي مادي و معنوي دانشگاه از فعاليت هايي مناساب به منظور حمایتایجاد زمينه (0

 علمي اساتيد و دانشجویان يدانشجویان و بهبود رابطه

 ترویج و ارتقاي مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشگاه (0

اي علمي ههاي مادي و معنوي دانشگاه از فعاليتي مناساب به منظور حمایتایجاد زمينه (2

 دانشجویان

 علمي پژوهشي اساتيد و دانشجویان يبهبود رابطه (6

 

 ارکان

 .باشدي، شوراي پژوهشي و مجمع عمومي ميارکان کميته شامل سرپرست، دبير، شوراي مرکز

 

 وظايف سرپرست

 بنا به پيشنهاد شوراي مرکزي حکم انتصاب دبير صدور (2

 نظارت بر حسن اجراي امور و هدایت علمي و عملي کميته  (5

 ایجاد ارتباط با اساتيد و مسئولين دانشگاه در جهت اهداف کميته (0

 ظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي پژوهشي دانشگاه و کميتهن (0

 پيگيري امور مربوط به ارتباط کميته با نهادهاي داخل و خارج دانشگاه (2

 شوراي مرکزي و معاون پژوهشي دانشگاهزارش عملکرد کميته به گ (6

 هاي عضو شبکه همکارتعامل و همکاري با کميته (7

 عضویت در شوراي پژوهشي دانشگاه (9
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 وظايف دبير

 انجام امور اداري و اجرایي داخلي کميته (2

 اجراي مصوبات شوراي مرکزي (5

 هاي کميتهواحد انتصاب مسئولين (0

 هاي شوراي مرکزيستي کميته بر اساس سياسالهیک يبرنامه يارائه (0

 هاي کميته به سرپرست و شوراي مرکزيي فعاليتماهه 6گزارش عملکرد  يارائه (2

 هاهاي واحدهاي کميته و نظارت بر فعاليتهماهنگي بين واحد (6

 

 شوراي مرکزي

گيري کميته در گذاري و تصااميممنتخب از اعضاااي کميته که مرجع سااياساات يشااورای :تعریف

 .دانشگاه است وهاي وزارت متبوع چهارچوب سياست

 :انتخاب

  شوندسال انتخاب ميمرکزي توسط مجمع عمومي به مدت یکاعضاي شوراي. 

 دانشجویان هر دانشگاه با نظر ها و مرکزي با توجه به تعداد دانشکده تعداد اعضااي شوراي

عداد تسرپرست به نحوي تعيين شود که حداقل یک نفر از هر دانشکده عضو آن و حداکثر 

 نفر باشد. 22اعضاي شورا 

 حضور سرپرست در جلسات  عهده سرپرست است لذا ریاسات جلساات شاوراي مرکزي به

 شوراي مرکزي ضروري است.

 گيري رأي ابد وجلساات شاوراي مرکزي با حضاور نصاف به عالوه یک اعضا رسميت مي ی

 موارد و پيشنهادات مخفيانه است.

 وظايف 

 هبيني نشده در اساسنامو نيز موارد پيش مسائل مربوط به کميته يبارهگيري درتصميم (2

 هاي وزارت متبوع و دانشگاهي کميته در چهارچوب سياستنهگذاري ساالسياست (5

 پيشنهاد انتخاب دبير به سرپرست (0

 پيشنهاد انتخاب سرپرست به معاون پژوهشي (0

 کميته بر اساس شرایط دانشگاه يهاي زیرمجموعهتعيين واحد (2

مجمع عمومي و در صورت ضرورت به پيشنهاد شوراي مرکزي  ياري جلسات ساليانهبرگز (6

 در هر موقع
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 شوراي پژوهشی

شااوراي پژوهشااي کميته، شااورایي اساات تحت نظارت شااوراي پژوهشااي دانشااگاه که در  :تعریف

ربوط به بررسي، تصویب و امور م شده از طرف شوراي پژوهشي دانشگاهاختيارات تفویض  يمحدوده

 هاي تحقيقات دانشجویي را به عهده دارد.پایش طرح

اخالق در  يبایست از خدمات کميتهحساب ضرورت و نياز با هماهنگي الزم ميشاورا بر  -2تبصاره 

 مند شود.ها، بهرهه براي بررسي اخالقي برخي از طرحپژوهش دانشگا

  

 ترکيب شوراي پژوهشی

علمي  هيئتاز اعضاي  نفر 0انتخاب شوراي مرکزي، نفر از دانشجویان به  0 شاامل سارپرست، دبير،

 به انتخاب معاون پژوهشي

 احکام اعضاي شورا توسط معاون پژوهشي دانشگاه صادر ميشود. 

  ي یک اعضا رسميت ميابد.نصف به عالوهحضور جلسات شورا با  

 ي دبير کميته است.سرپرست کميته و دبيري آن به عهده يریاست شورا به عهده 

 

 پژوهشی شوراي

شااوراي پژوهشااي کميته، شااورایي اساات تحت نظارت شااوراي پژوهشااي دانشااگاه که در  :تعریف

ي اختيارات تفویض شده از طرف شوراي پژوهشي دانشگاه، امور مربوط به بررسي، تصویب و محدوده

 عهده دارد.هاي تحقيقات دانشجویي را بهپایش طرح

ي اخالق در بایست از خدمات کميتههماهنگي الزم ميشاورا بر حساب ضرورت و نياز با  -2تبصاره 

 مند شود.ها، بهرهپژوهش دانشگاه براي بررسي اخالقي برخي از طرح

 

 ترکيب شوراي پژوهشی 

نفر از اعضاي هيئت علمي به  0نفر از دانشجویان به انتخاب شوراي مرکزي،  0شامل سرپرست، دبير،

 انتخاب معاون پژوهشي

  توسط معاون پژوهشي دانشگاه صادر ميشوداحکام اعضاي شورا. 

 یابد.ي یک عضو رسميت ميعالوهجلسات شورا با نصف به  

 ي دبير کميته است.عهدهي سرپرست کميته و دبيري آن بهعهدهریاست شورا به 
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 مجمع عمومی

  باشد.ماه از عضویت آنها در کميته گذشته  0متشکل از تمام دانشجویان دانشگاه که حداقل :تعریف

ي شااوراي مرکزي ي معاون پژوهشااي و نمایندهنفره متشااکل از ساارپرساات، نماینده 0ايکميته

  دارند. عهدهاي انتخابات شوراي مرکزي جدید بهمسئوليت برگزاري مجمع عمومي را بر

 گردد.صورت ساالنه و به ریاست سرپرست، تشکيل ميجلسات مجمع عمومي به

 

 وظايف مجمع عمومی

 شوراي مرکزيانتخاب  (2

 .گردددریافت گزارش عملکرد یک سال گذشته که توسط دبير ارائه مي (5

 

 ي تحقيقات:مسئولين واحدهاي کميته

 آقاي دکتر شهرام سرافرازیان )رزیدنت پزشکي اجتماعي( دبير کميته تحقيقات دانشجویي (2

 مسئول واحد پژوهش (:پزشکي)خانم الناز امين فر  (5

مسئول  (:کارشناسي ارشد کتابداري و اطالع رساني پزشکي)آقاي محمد جواد منصاورزاده  (0

 واحد آموزش

مسئول واحد  (:کارشاناساي ارشاد کتابداري و اطالع رسااني پزشاکي)خانم طيبه فتاحي  (0

 روابط عمومي

ایت سمسئول  (:کارشناسي ارشد کتابداري و اطالع رساني پزشکي)خانم فاطمه تصادیقي  (2

 ي تحقيقات دانشجویيکميته

روایي )کارشااناسااي ارشد کتابداري و اطالع رساني پزشکي(: مسئول تورهاي  آقاي ساعيد (6

 ي تحقيقاتعلمي کميته
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 228 ي مرکزي عالمه بالديکتابخانه

 

 يمرکز يکتابخانهپرسنل  معرفی

 

 دکتر علی حميدي 

 علمي دانشگاه( هيئتکتابداري، عضو  h.DP) پژوهش يمدیر اطالع رساني پزشکي و شبکه

email: a.hamadi@bpums.ac.ir 
 

 زهرا صفايی 

 رئيس کتابخانه

email: z.safaei@bpums.ac.ir 

 

 ملکی رضايی حقيقی 

 کتابدار بخش امانت

email: m.rezaei@bpums.ac.ir 

 

 سيده سميه موسوي نژاد 

 نویسيکارشناس فهرست

email: s.moosavinegad@bpums.ac.ir 

 

 محسن زارعی 

 نویسيکارشناس فهرست

email: m.zareei@bpums.ac.ir 
 

 خديجه شبانکاره

 کارشناس اطالع رساني

email: kh.shabankareh@bpums.ac.ir 

 

 آنيتا اسالمی 

 کتابدار مرجع

email: a.eslami@bpums.ac.ir 
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 ياقمار يهاکتابخانهپرسنل معرفی 

 

 ريحانه فقيهيان علويجه 

 السالم(ي امام محمدباقر )عليهکتابدار کتابخانه

email: r.faghihian@bpums.ac.ir 
 

 مريم ملک محمودي 

 کتابدار بيمارستان شهداي خليج فارس

email: m.maleklahmoodi@bpums.ac.ir 
 

 منيرالسادات خليلی 

 ي دانشکده پزشکي و دندانپزشکيکتابدار کتابخانه

email: m.khalili@bpums.ac.ir 
 

 سهيال اصالنی 

 الهديکتابدار بيمارستان بنت

email: s.aslani@bpums.ac.ir 
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 يمرکزي عالمه بالد يکتابخانه يريخچهتا
به اتمام  2082سااال شااروع و در مهرماه  2098مرکزي از سااال  يجدید کتابخانه يساااخت پروژه

افزاري با رمنترین امکانات مدرن دانشگاهي است که از پيشرفته يرسيد. این کتابخانه اولين کتابخانه

امانت و بازگشاات  ، RFIDحفاظت ساايسااتم و( آذرخش) ازي منابعسااهاي دیجيتالزیرساااخت

 .باشدمي خودکار

 

 
 

 ويژگيهاي کتابخانه

 

)کاربران بدون نياز به کارمند و در هر د کتاب و تمدی هاي هوشاامند امانت، بازگشااتسااتمسااي (2

 (نمایندو یا تمدید دهند ، بازگشت بگيرند ساعت مي توانند کتاب خود را امانت

 بخش اطالع رساني مجهز به کامپيوترهاي پيشرفته و امکانات چاپ (5

 dlib.bpums.ac.ir وب آذرخش به آدرس اي تحتنرم افزار دیجيتال کتابخانه (5-2

 نام، جستجوي منابع، تمدید و رزرو کتاب به صورت اینترنتي بتت ثامکانا (5-5

 سایت کتابخانه ق وبپرسش و پاسخ از طری (5-0

 سایت کتابخانهق وبها از طریتازه جستجوي (5-0

 منابع دیجيتالي يبارگذاري عکس، فيلم و کليه (5-2
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 در منابع کتابخانه بخش مجزا جهت جستجو  (0

 ارشد علمي و دانشجویان کارشناسي هيئتاعضاي  يکامپيوترهاي مجزا جهت استفاده (0

 

 
 

 

 آذرخش يافزار کتابخانهنرم هاي کلیويژگی

 رساني تحت وباي و اطالعخدمات کتابخانه يارائه (2

 و بازیابي اطالعات انواع منابع به صورت پویا يذخيره (5

 Z39.50و  ISO2709پشتيباني از استانداردهاي  (0

 SMSو Emailرساني از طریق ارسال پيام و آگاهي (0

 ترمنظور دستيابي به نتایج مرتبط و دقيق شنهادات جستجو بهپي يارائه (2

 هاي ثابت و پویانتایج جستجو براساس رتبه يارائه (6

 نتایج جستجو براساس سطوح دسترسي کاربران يارائه (7

 هاي صوت، فيلم و متن گذاري بر روي فایلتگ (9

 گذاري شده و امکان مدیریت آنهاي متني تگاز فایل پشتيباني (8

 وارهبندي ساختاري و یا موضوعي و امکان پيمایش و جستجو در قالب درختگروه (24

 برداري در منابع متنيفيش (22
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 دهنده( )سرویس Z39.50ها از طریق پروتکل اطالعات به سایر کتابخانه يارائه (25

 اطالعات به موتورهاي جستجو  يارائه (20

ازي سکارگيري استانداردها در امر ذخيرههها به صورت استاندارد )بمل با ساایر کتابخانهتعا (20

 اطالعات( 

 پزشکي(  ياي از منابع دیجيتال در زمينهدیجيتال )ایجاد مجموعه يایجاد کتابخانه (22

 اطالعات به کاربران  يتقویت بازیابي و ارائه (26

 پيوند به کنسرسيوم محتواي ملي  (27

 هاي علوم پزشکي اي از کتابخانهایجاد شبکه (29

  (هاي آموزشيها )مانند فيلمایجاد و مدیریت گالري (28

 هاي موضوعي وارهها و درختایجاد گروه (54

 نامه( ( منابع )مقاله، کتاب، پایانOnline) برخط يامکان مشاهده (52

 امکان جستجو در محتواي منابع (55

 زمان به موجودي و فایل دیجيتالي امکان دسترسي هم (50

 هاي موضوعي وارهها و درختایجاد گروه (50

 هاي جستجو تعریف مدخل (52

 تعریف قالب نمایش اطالعات به فراخور نوع منبع  (56

 بندي نتایج جستجو رتبه (57

 ها به منظور بهبود خدمات مانند نظرسنجي، گزارشات جستجو و . . . تحليل گزارش (59
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 هيئتاعضاي  غيبو تر ویقمنظور تشابوشاهر به کيشاوراي انتشاارات دانشاگاه علوم پزشا -1ماده 

هاي ویژه رشااتهگوناگون، به هايانتشااار آثار ارزنده در رشااته و دانشااوران براي ورزاناندیشااه، ميعل

 شود.مي لکي، تشکيعلوم پزشمربوط به 

 

 : وظایف شورا -2ماده 

 :باشد که شاملهاي مؤسسه مينامهتصویب ضوابط و آیين و هاتعيين اولویت

 تعيين خط مشي انتشاراتي مرکز -2

 هاي اجرایي براي پيشبرد اهداف مؤسسه ها و دستورالعملنامهن و تصویب آیينتدوی -5

تاران ، ویراسين، مترجمفينمابين مرکز و مؤلبه انعقاد قراردادهاي فيهاي مربوط نامهتصویب آیين -0

 خدمات چاپي و انتشاراتي يحقيقي و حقوقي ارائه دهنده و اشخاص

 

 اهداف شورا: -3ماده 

 ویژه علوم پزشکيهاي مختلف بهون در زمينهترویج علوم و فن اشاعه و (2

افراد جامعه  یرساو ان یشمنداندیان، ، دانشاجوميعل هيئتدانش اعضااي  یشکمک به افزا (5

 ایراني غيرو  یرانيان ایشمندپژوهشگران و اند ينشر آثار ارزنده یقاز طر

رها از کشو یران سایشمندبه اند ایرانيپژوهشگران  شيو پژوه ميهاي علشناساندن توانایي (0

 هاق چاپ و انتشار آثار مربوط به آنیطر

 بوشهر کيانتشارات دانشگاه علوم پزش ميو ک کيفيهاي رشد مينهفراهم کردن ز (0

 و ساايعنوان کتاب در، بهشاايآموز و هاي مرجعآثار قابل نشاار مانند کتاب يليهانتشااار ک (2

 جيخار یا سيدانشگاه به زبان فار شيهاي مختلف آموزرشته سيدرکمک

مقررات عمومي شاامل انجام امور انتشاراتي، مالي و اداري است که تابع  وظایف مرکز نشار -4ماده 

  .گرددهاي مصوب شورا تعيين مينامهدر چارچوب آیين و دانشگاه است

 شورا:  اعضاي -2بند 

 نفر عضو به شرح زیر و با ابالغ ریاست دانشگاه تشکيل مي شود: 8از  در کلشورا          

 معاون آموزش دانشگاه  (2

 مدیر پژوهش (5

 دبير شوراي انتشارات دانشگاه  (0
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الغ و اببا پيشنهاد معاونت پژوهشي  ساان آشنا به امور نشر و تحقيق کهاتعدادي از کارشان (0

 گردند.  ریاست دانشگاه انتخاب مي

  .یابدي یک نفر از تعداد کل اعضاي شورا رسميت ميجلسات با حداقل نصف به اضافه  -2 تبصره

هاي بعد ورهد و انتخاب مجدد اعضااا  براي دمدت عضااویت در شااورا دو سااال خواهد بو  -5تبصااره 

 مانعي ندارد.

 مقررات اجرایي شورا:   -5بند 

 گيرد:زیر در شورا مورد بررسي قرار مي آثار متقاضيان به صورت آثار: يروش ارائه

، دانشااجویان و سااایر پژوهندگان به شااوراي انتشااارات علمي هيئتآثار ارسااالي اعضاااي  (2

 شود.ي مرکزي ارجاع داده ميدانشگاه مستقر در کتابخانه

ه شوراي انتشارات ارجاع علمي ب هيئتنظر یکي ازاعضاي  ده باآثار دانشاجویان هر دانشک -2 تبصاره

 شود.داده مي

ليف به شوراي أتوانند کتب مورد نياز را با ذکر اهداف مشخص جهت تمعاونين دانشگاه مي (5

 يميتهد و شااورا با ارسااال فراخوني موارد یاد شااده به کنانتشااارات دانشااگاه ساافارش ده

الت الزم ي تسهينسبت به تعيين نویسنده و ارایه ،مراکز تحقيقاتيها یا انتشاارات دانشکده

یي خواهد بود که منطبق بر هاقادام نماایاد. )اولویات چااپ باا کتااببراي چااپ کتااب ا

 (هاي پژوهشي دانشگاه باشداولویت

 :پذیرش براي چاپ و  نشر آثار (0

نویساااندگان به  و مترجمينگردآورندگان،  آورندگان،پدید ليفي،تاأ -آثاارتحقيقي الف(

 د.دار ترتيب براي چاپ و نشر در اولویت قرار

در کتابش استفاده  ،در مجالت معتبر خود ي)فردي که از مقاالت ثبت شده مؤلف -محقق -2 تبصره

 (نماید

ن اما ای ،خود بياورددر کتاب  مطلبي ي)فردي که موضاااوعي نو و یا قالبي نو براي ارائه آورنده پدید

 (ي ثبت ویا درج نشده باشدموضوع به شکل مقاله ویا اشکال دیگر در جای

سااهمي از منابع دیگرتهيه نموده باشااد و خود هيچ  )فردي که مطالب کتاب خود را کامالً گردآورنده

 (در محتوي مطالب نداشته باشد

کتابي از زبان بيگانه تهيه کرده  ي)فردي که مطالب کتاب خود را به شاااکل مطلق از ترجمه مترجم

 د.باشه صورت مشارکتي ميباشد( هزینه چاپ کتاب ترجمه بسته به تصميم  شوراي انتشارات ب
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 ،شااورا قرار گيرد تأیيداب او مورد وکتنباشااد  مؤلف -محقق ،که نویساانده در صااورتي -5 تبصااره

)مشارکت مالي دانشگاه از ده تا  .بسايد مالي دانشاگاه استفاده نمایدتواند از ساوباتصاميم شاورا مي

 هشتاد درصد(

یا  ليف و، قبل از آغاز تأپزشااکي ينشاار در زمينه يشااود عالقمندان حوزهپيشاانهاد مي -0تبصااره 

 .  هاي الزم مشورت نمایندجهت راهنمایي ،، با دبير شوراترجمه

ي علوم پزشک صاحبان آثاري که مایلند اثر خود را در ردیف سلسله انتشارات دانشگاهب( 

نيک الکترو يي تایپي همراه با نسخهمنتشر کنند، شایسته است دو نسخه چاپ و بوشهر

word))،ي  ایه فراهم نمایند و به همراه نامههاي الزم و نمفهرساات مراجع، ، با ذکر منابع

اي از فرستادن نسخه ترجمه باشد ،براي شاورا ارسال دارند. در صورتي که اثردرخواسات 

 ()فرم درخواست در شورا موجود است کتاب اصلي به شورا ضروري است.

هاي ناشي از آن ي مسئوليتب موافقت صاحب امتياز اثر و کليهدر آثار ترجمه شاده، کس -2 تبصاره

 مترجم خواهد بود. يبر عهده

انتشار  به منابع ،درصد از کل استنادات 2تأليفي خواهد بود که حداقل  ،در صورتي کتاب -5تبصاره 

 . این کتاب مشمول امتياز خواهد بود خود نویسنده باشد. قبليِ يیافته

شورا بررسي و گردید، در تأیيدکه کليات آن جهت چاپ  پس از آن ،دریافت شده آثار ج(

، نمایدنظر که شاااورا تعيين ميصااااحب افراداوليه براي ارزیابي و داوري به  تأیيدپس از 

 .فرستاده خواهد شد

براي رعایت کيفيت علمي انتشاارت دانشاگاه بر اسااس سياست کلي و اهداف مورد نظر،  -2 تبصاره

به  ادنو نيز اولویت د اندکه پيشتر انتشار یافته -شورا اختيار دارد هر اثر را با مقایسه با آثاري همانند

و  تي مردودپس از بررسي مقدما -گيردهاي گوناگون قرار ميي گروهآثاري که بيشاتر مورد اساتفاده

انه به مو نتيجه را به صورت محرلسله انتشارات دانشگاه تشخيص دهد غير قابل انتشاار در ردیف سا

 . نویسنده کتاب اطالع دهد

 ریافت اثر، تصميمکنندگان و داوران  باید حداکثر در مدت یک هفته پس از دبررسايد( 

و نتيجه داوري را، حداکثر دهند ارزیابي اثر به شورا اطالع ي تمایل خود در خود را درباره

 پس از یک ماه به شورا اعالم نمایند.

 شود:ارش داوران، به ترتيب زیر عمل ميپس از دریافت گز و(

 گاه داور نظر مثبت داده باشد، اثر با تصویب شورا قابل چاپ و انتشار خواهد بود.هر (2
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شورا  يدبيرخانه، اي اصاالحات و تغييرات در متندر صاورت نياز به اعمال پاره (5

مراتب را به صاحب اثر اعالم خواهد نمود و صاحب اثر یا مطابق پيشنهاد داوران 

کند و اثر ننده براي داور و شاورا  ارائه ميکیا توضايحي قانع عمل خواهد کرد و

راي بررسااي مجدد به شااورا تجدیدنظر شااده، به همراه توضاايحات  نویساانده ب

گيري از از طریق کسب نظر داوران تصميمشاود و شاورا بر حسب نيارساال مي

 خواهد نمود.

دامات بعدي به صااااحب اثر اعالم نظر پایاني شاااورا در صاااورت پذیرش اثر، جهت اقه( 

داور، به صاحب اثر بازگردانده همراه با اظهار نظر ، اصل اثر شاود و در غير این صورتمي

 شود.مي

 در صورت اعتراض صاحب اثر، موضوع تنها یک بار مورد بررسي قرار خواهد گرفت.  -2تبصره 

ي صاحب و سایر مندرجات کتاب، بر عهده درستي مطالبهرگونه مسئوليت در مورد ( ي

 اثر خواهد بود.

 اثر براي چاپ، با نظر شورا خواهد بود. تعيين شمارگان هر  -2 تبصره

 صاحبان اثرسال، موکول به توافق شورا و صاحب یا پس از پنج  کساب امتياز انتشاار آثار -5تبصاره 

 خواهد بود. 

 

 داخلی شورا: ينامهآيين -1ماده 

به دعوت رئيس شورا برگزار  ي،اطالع قبلبندي و با هاي شاورا به صورت برنامه زماننشاسات -2بند 

اده العیابد. جلسات فوقميیک نفر از اعضاا( رساميت نصاف   ) گردد و با حضاور اکثریت نسابيمي

 شود.  با اعضا برگزار مي د با هماهنگيبرحسب مور

ساعت پيش از  50هاي شورا حضور یابند و یا در نشستاعضااي شورا موظف هستند پيوسته  -5بند 

نکردن  شرکتنمایند. ) تشکيل نشست، عدم حضور خود را با بيان دليل به ریاست یا دبير شورا اعالم

ورا ش ضویت دراز ع ست متناوب بدون دليل در یک سال، خودداريپياپي یا پنج نش ساه نشاست در

 عضو جانشين برگزیده و منصوب خواهد گردید.(تلقي خواهد شد و 

 گردد.  بيش از آن به عنوان غيبت تلقي ميشود و ير تا سقف سي دقيقه تذکر داده ميتأخ -2 تبصره

 مشاود و در خصوص تصویب و یا عدنسابي آرا پذیرفته ميمات کلي شاورا با اکثریت تصامي -0بند 

 شود. تصویب آثار، رأي مخفي گرفته مي
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 انتشارات دبير شوراي وظايف -6ماده 

شر از هاي علمي نشده توسط کميته تأیيدتشاکيل و تکميل پرونده و بررسي آثار  ،دریافت (2

 يته تخصصي نشر نظر داشتن شرایط پذیرش آثار و رعایت ضوابط نشر و ارائه در کم

 نویس مکاتبات به هر اثر و تهيه پيش اي مصوبات کميته تخصصي نشر مربوطاجر (5

 توليد یا سازي پيش از چاپ مراحل آمادهنظارت کارشناسي بر  (0

هاي ساااازي جهت معرفي به کميتهو آماده دانشاااگاه آورندگان خارج ازآثار پدید دریافت (0

 کارشناسي علمي نشر 

ه در کميته ئمنتشاار شااده براي انتخاب کتاب سااال و کتاب برتر جهت اراامتيازدهي آثار  (2

 تخصصي نشر 

هاي کارشااناسااي علمي نشاار، کميته مشااارکت و همکاري در ارزشاايابي عملکرد کميته (6

 تخصصي و سایر فرآیندهاي مرکز نشر دانشگاه

 نظارت بر رعایت ویراستاري مورد نظر کتاب کميته تخصصي نشر در آثار قابل نشر  (7

و مدار   هادریافت مجوز چاپ کتاب از اداره کل فرهنگ و ارشاااد اسااالمي و تکميل فرم (9

 مورد نياز آن اداره

 فيپا« نویسي پيش از انتشارفهرست»و دریافت تکميل  (8

به اداره فرهنگ و دریاافت اعالم وصاااول کتاب و تکميل مدار  مورد نياز براي هر کتاب  (24

 ي و خانه کتاب ایرانارشاد اسالمي و ارسال به کتابخانه مل

 هامورد نظر مرکز نشر در چاپ کتابنظارت بر رعایت نکات  (22

ي در پایان هر سااال و تنظيم برنامه فراهم کردن گزارش ساااالنه مربوط به فعاليت شااورا (25

 هاي سال بعد با همکاري شورا و تسليم آن به معاونت پژوهشي دانشگاهفعاليت

به دانشااگاه، پنج سااال تمام از تاریخ ثبت اثر اساات و مدت واگذاري حقوق صاااحب اثر  -2تبصااره 

دانشگاه مجاز است در این مدت با رعایت حقوق صاحب اثر، نسبت به هر تعداد تجدید چاپ و به هر 

شمار که الزم بداند، اقدام کند. صاحب اثر در مدت پنج سال و یا چهار چاپ مجدد مجاز نخواهد بود 

نشاگاه یا مؤساساه یا شخص دیگر واگذار نماید. بدیهي است چاپ که حق چاپ و انتشاار اثر را به دا

 چاپ قبلي است.  %94موکول به فروش بيش از  ،مجدد یا واگذاري امتياز چاپ مجدد به ناشر دیگر
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 هاتعريف واژه -7ماده 

 باشديمنهادي است که متولي کليه فعاليتهاي حوزه نشر و انتشار به هر شکل آن : دانشگاه انتشارات

هاي کارشناسي علمي آن شامل اداره انتشارات، کميته تخصصي نشر، کميته يو مجوز نشر دارد. اجزا

 د. باشينشر م

 کند. هاي مناسب عرضه مينشر: فرآیندي است که آثار فکري خلق شده را در قالب

ه کشور المللي کينفرد در سطح باي است منحصربهالمللي کتاب( شمارهشابک: )شماره استاندارد بين

 کند. ناشر عنوان و ویرایش خاصي از اثر را مشخص مي

ا ردار براي انتشار که مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اي حقوقي و صالحيتمؤسسه ناشر:

 دریافت کرده است. 

يت آنها حصال تأیيدش تضمين علمي آثار تدوین شده و اشورایي که وظيفه شواري انتشارات دانشگاه:

هاي کارشناسي علمي نشر و کميته تخصصي وظایف این شورا هم اکنون به کميته .باشدبراي نشر مي

 نشر واگذار گردیده است. 

 (CD)ابزار الکترونيک مانند لوح فشااردهنشاار الکترونيک: به فرآیند توليد و پخش اطالعات از طریق 

،Website Web based Information, Web based book  ,Ebook web  و موارد مشااابه آن

 شود. گفته مي

 شود. نشر چاپي: به فرآیند تبدیل آثار فکري خلق شده بر صفحه کاغذ گفته مي

شود که شامل موارد ساختاري، هاي الزم براي انتشااار یک اثر گفته ميضاوابط انتشاارات: به حداقل

 باشد. محتوایي، فني و موارد مشابه مي

 نشر پيروي ياري هساتند که ضوابط انتشارات را داشته و از نظامات حقوقي حوزهآثار قابل نشار: آث

 کنند. مي

ن آن و براي توجيه متوليان ها است که براي معرفي اثر، مخاطبااي از پرسشپروپوزال کتاب: مجموعه

 گردد. در حمایت از نشر آن، توسط پدیده آورنده اثر پاسخ داده شده و تکميل مي مربوط

 باشد. صفحه مي 09اي یا گردآوري کمتر از هاي تأليفي، ترجمهاي از نوشتهجزوه )رساله(: مجموعه

و  ه صاافحه معمولي بود 09اي یا گردآوري بيش از هاي تأليفي، ترجمهاي از نوشااتهکتاب: مجموعه

 ساختار ویژه کتاب را دارا است. 

 اير دانشگاه براي آموزش دانشجویان رشتهد هادرسانامه: کتابي اسات که شوراي آموزشي دانشکده
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 گيرد. و امتحانات دانشجویان براساس آن انجام مياست خاص آن را تصویب کرده 

نفر از  7ه آموزشااي یا حداقل علمي یک گرو هيئت يگروهي: کتابي اساات که تمامي اعضااا کتاب

 اند. علمي یک یا چند گروه آموزشي آن را تدوین کرده هيئت ياعضا

وزش مداوم پزشاااکان و هاي آمبازآموزي: کتابي اسااات که صاااالحيت علمي آن براي برنامه کتاب

 صالح رسيده است. مراجع ذي تأیيدپيراپزشکان و... به 

کتاب درسااي: کتابي اساات که مدرس براساااس آن، درس مربوطه را به دانشااجویان آموزش داده و 

 گيرد. امتحان مي

 دهد. هاي خواننده را در رشته یا موضوعي خاص افزایش ميکتاب کمک آموزشي: کتابي که آموخته

 ترجمه: برگرداندن کامل یک کتاب یا جزوه از زبان نوشته شده آن به زباني دیگر را گویند. 

تأليف: به آفرینش فکري یک کتاب یا جزوه در موضااوعي خاص گویند که در نوشااتن آن از دانش و 

 . تجربيات نویسنده هم استفاده شده باشد

 ناشاااي از آن که متعلق به خالق آن التاأليف: هماان مالکيت معنوي هر آفرینش فکري و حقوقحق

 است. 

 پردازد. آورنده: به آفرینش فکري در موضوعي خاص که در، قالب مناسب آن عرضه شده ميپدید

 ن گردآوري: تدوین و تهيه مطالب منتشر شده از منابع گوناگون براي عرضه در قالب مناسب آ

ه با شود کها و ضوابط و قوانين نشر در جمهوري اسالمي ایران گفته ميحدود قانوني نشر: به سياست

قانون اسااسي، مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي و مصوبات وزارت فرهنگ و  50اساتناد به ماده 

 باشد. جرا ميارشاد اسالمي الزم اال

  گذاري مشترسرمایه انتشارات دانشگاهبا ، چاپ کتابر خصوصي یا دولتي که در ناشار همکار: ناش

 دارد. 

هاي حقوقي و اخالقي و الزاماتي که هر اثر ها و دستورالعملنامهينیضاوابط نشار: به کليه مقررات، آ

ر نشر در کشو يگویند و شاامل ضاوابط انتشار، رعایت حدود قانوني حوزهبایساتي داشاته باشاد مي

 باشد. ایران و مصوبات شوراي انتشارات دانشگاه مي

ضرورت ترجمه: کليه الزاماتي هستند که در مصوبات شوراي انتشارات دانشگاه براي ترجمه کردن یا 

 باشند. االجرا ميهاي خارجي الزمترجمه نکردن آثار منتشر شده از زبان

شود مانند قالب چاپي )کتاب، ات آثار قابل نشر گفته ميانتشاار و عرضه اطالع يقالب نشار: به نحوه

 ( و موارد مشابه Web site, ebook ,CDکتابچه، جزوه( فرمت الکترونيکي ) 
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هاي اداري و اجرایي هر یک از اداري: کليه مالحظاتي که به تساااهيل روند فعاليت -يیفرآیناد اجرا

 کند. هاي دانشگاه کمک ميمعاونت

 گيرد. تي که ترجمه یک اثر توسط دانشجو و با نظارت استاد وي انجام مينظر: وقترجمه زیر

 از جداهاي ایران )علمي هر یک از دانشااگاه هيئتي که همگي اعضاااي نيمترجمطراز: مترجمين هم

)یا دسااتياري( یا  PhDمقطع یا دانشااجویان دوره التحصاايالن همرتبه، رشااته و مقطع آنها( یا فارغ

 تر باشند. یينالتحصيالن مقاطع پادانشجویان و فارغ

 يقالهم گيرد و تصحيحشده را به عهده مي وليت اعتبار یک اثر ترجمهئویراستار علمي: فردي که مس

آن را براي حفظ امانت در ترجمه و در  صااحيح مطلب انجام داده اساات. ویراسااتار کسي است که 

 کند.مي ویرایش

به دو  Editorهاي مختلفي دارد. در صاانعت نشاار، در زبان فارسااي معادل Editorانگليسااي  يواژه

 .دبيرشود: ویراستار و معادل با کارکرد معنایي جداگانه ترجمه مي

 

وظایف دبيران و ویراستاران در ميان ناشران مختلف متفاوت است و ناشران کوچک، تفاوت  -8ماده 

یش هاي مختلف ویراشوند. ویراستار کسي است که به بخشچنداني ميان ویراساتار و دبير قائل نمي

 يوظيفاه مادیریتي دارد. دبيران وظيفه دارند در کليه تحریریاه هيئاتپردازد و دبير معموالً در مي

هاي تبليغاتي و بازاریابي نيز با دبيران مراحال تولياد و فروش، کتاب را همراهي کنند و اجراي برنامه

توایي را هاي نگارشي، امالي کلمات و خطاهاي محخطاهاي فني و ناهماهنگي، غلط ،اسات. ویراستار

 کند:کند و چهار هدف اصلي را دنبال مياصالح مي

  وضوح 

 متني ارتباط منطقي درون 

  ثبات و هماهنگي در متن 

  صحت 

 (:ویرایش)انواع ویراستار  -2بند 

 یا ادبي  بانيویراستار زCopyeditors گذارينظر امالیي، دستوري، نقطه ویرایش متن از 

 دارد. عهده  بهغيره را  و

 Content Editor  ویراستار محتوایي  

 Line Editor  ویراستار علمي  
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 ک اثر است که از نظر کيفيت به سه صورت زیر انجام مي پذیرد:: انجام هر گونه اصالح در یشویرای

: هر گونه اصااالح علمي شااامل بررسااي موضااوعي و تخصااصااي محتواي اثر، ویرایش علمي

، تحقيق و بررسااي علمي رفع اشااکاالت و ابهاماتدرصااورت ترجمه( )متن با اصاال،  يمقابله

 .و تعيين ميزان مستند بودن منابع منابع و مآخذ متن

 شاااامل اصاااالحات دساااتوري و سااابکي متن،ک و اصاااالح چیرایش ادبي: انجام هرگونه و

 ها، تصاویرها، فهرستگذاري، خط، یکدست کردن پانوشتها، ارجاعات، نمودارها، جدولنشاانه

 بندي مطالب.نامه در صورت ضرورت و پاراگرافه، بازبيني واژو...

ي آن در تمامي متون بر شااماره نشاار، تعيين نوع قلم و ينامهویرایش فني: بر مبناي شاايوه 

هاي چاپي و ها و...( کنترل غلطها، فرمولاساس زیبایي )شامل متن اصلي و فرعي، زیرنویس
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 ترجمهو  هاي تأليفیساختار کتاب -3ماده 

 مطالب بر روي کاغذ  يتهيهA4 يتایپ شده با برنامه Word  

 عنوان و نام پدیدآورندگان )نویسندگان یا مترجمين(  يفحهص 

 م ضمای و عناوین مطالب، فهرست 

 بندي منظم و منطقي فصل 

 نویسي در پایان فصل یا کتاب مرجع 

 ( مرجع 2داخلي در کتب تأليفي الزامي است )حداقل  هايتحقيق از استفاده 

 تن فهرست موضوعي در اول کتاب داش 

 سال از انتشار آنها گذشته باشد( 2 از کمتر) منابع بودن جدید 

 هامنحني و تصاویر و جداول فهرست  

 مقدمه و مترجم و مؤلف پيشگفتار  

 (  آن تحقق صورت در) ادبي یا علمي ویراستار معرفي 

 ر شروع هر فصل د اهداف داشتن 

 هاي درسي االت مطرح شده در پایان هر فصل براي کتابسئو داشتن 

شود. هدف از آن طول و عرض کتاب و هر نوع نشریه، قطع گفته مي يبه اندازه :)کتاب(قطع -2بند 

 ست.اتر یا متناسب با نوع کاربرد کتاب منظور استفاده آسانهاي مختلف براي کتاب، بهرواج اندازه

تا  54×20ترین قطع براي کتاب، در همه جا، قطع وزیري اساات که ابعاد آن از حال حاضاار، رایجدر 

متر سانتي 2/26×22و قطع جيبي با ابعاد  55×22متر متغير است. قطع رقعي با ابعاد سانتي 56×54

ع رحلي و هاي هنري و نفيس از قطشااود. معموال در چاپ کتابهاي رایج محسااوب مياز دیگر قطع

شاود. باید توجه داشت ابعاد ذکر شده براي هر هاي کودکان از قطع خشاتي اساتفاده ميبراي کتاب

  هاي متفاوتي ارائه شده است.قطع تقریبي است و در برخي منابع اندازه

 (:)تيموري قطع سلطاني

هاي خطي در کتاب اي از قطع کتاب است که در اواخر عصر مغوالن و اوایل عهد تيموریان براياندازه

 04×04طول و عرض تقریبي آن . گویندایران رواج یافت که به این جهت آن را قطع تيموري نيز مي

 متر است.سانتي

 :قطع رحلي

ي گوینااد کااه هنگااام خواناادن کتاااب قطع رحلي، آن را بر رواین قطع را بااه این جهاات رحلي مي
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 هاي تقریبي زیر است:اند. قطع مزبور داراي اندازهدادهقرار مي ،یعني رحل -چوبي يهچهارپای

 مترسانتي 57، عرض 05رحلي کوچک: طول  

 مترسانتي 04، عرض 24متوسط: طولرحلي  

 متر سانتي 04، عرض 64رحلي بزرگ: طول  

س و فردوسي که در مجال يشاهنامه و هایي چون قرآن مجيد، مثنوي مولويهاي کتابعموماً نسخه

 شده ، با این قطع بوده است.محافل قرائت و خوانده مي

 :قطع رقعي

 مترسانتي 24×28اندازه قطعي است به طول و عرض تقریبي 

 :قطع وزیري

و  26×50متوسااط  ،22×52به طول و عرض تقریبي کوچک ) این قطع در گذشااته داراي سااه اندازه

 ( بوده است.54×04بزرگ 

 :قطع خشتي

 هاي خطي است به طول و عرض همسان و برابرنسخه هايترین قطعاز کهن

 :قطع بياضي

بندي آن از طرف عرض اوراق بوده و شيرازه شدهمي هایي است که از جانب طول آن باز و بستنساخه

و  قطع بياضااي منسااوب .اسااتسااازان به بياض شااهرت داشااته نویسااان و کتابکه در ميان نسااخه

غرض اشخاص  هاي ادبي )که بهبيشاتر کتب ادعيه، زیارات و مجموعه وها به بياضاسات مخصاوص 

 .شده استمذکور صحافي و جلد مي هيئتآمده( به فراهم مي

 :قطع بغلي

متر سااانتي 2×7داراي طول و عرض تقریبي  این قطع که معادل قطع جيبي بزرگ در روزگار ماسات

 .بااااااااااااااااااااااااااااااوده اساااااااااااااااااااااااااااااااات

 :قطع جانمازي

 مترسانتي 7رضو ع 25با اندازه تقریبي طول 

 :قطع حمایلي

این قطع به حمایلي، این است که  يهمتر. وجه تسميسانتي 6×25عرض قطعي بوده است به طول و 

 .اندآویختههاایي را که درقطع مزبور بوده اسااات به صاااورت حمایل روي لباس زیرین مينساااخاه

و براي تنظيم متون در هر الزم به ذکر اسات که اندازه هاي داده شده اندازه طول و عرض جلد است 
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ساااانتي متر براي برش و 5پایين و چپ و راسااات هر کدام  ،یک از ابعاد فوق باید از هر سااامت باال

 28در 25باید مثال در قطع وزیري سااایز متن  .صااحافي کم نمود و متن را در آن ابعاد تنظيم نمود

 باشد.

ر هاي زیداراي برخي از بخش ناشر ينویسانده، موضاوع کتاب و شايوه يبساته به ساليقه کتابهر 

 است:

 هاي آن به داخل کتاب تا شده و شود و لبهرو و رنگي چاپ ميصورت یکهموالً بمع: روکش جلد

ها توضايحاتي در خصوص نویسنده و خود کتاب گيرد. اغلب روي همين لبهپشات جلد قرار مي

 هاي زیر است: شود. روکش جلد معموالً شامل بخشداده مي
 هاي روکش جلد نوشته (2

 لب برگردان جلو  (5

 برگردان متن لب (0

 طرح جلد  (0

 نویسنده  ينامهزندگي (2

 برگردان عقب لب (6

 عطف  (7

 / ستایش تقریظ/ نقل قول (9

 قيمت پشت جلد  (8

 جلد 

گيرد و از کتاب محافظت یک پوشش مقوایي ضخيم است که کل صفحات کتاب را دربر مي

 کند. مي

  آستر بدرقه 

 صفحات آغازین کتاب:  

 صفحه عنوان کوچک  (2

 اي است که حاوي اطالعات زیر است صفحه: صفحه عنوان (5

  عنوان کتاب 

  عنوان فرعي 

  لفؤمنام  

  نام ناشر 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81
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 تاریخ انتشار 

  
 نویسي پيش از انتشار( فيپا )فهرست 

 حقوقي(  يشناسنامه )صفحه 

  تقدیم نامه 

 همراه  گرفتن در کتاب به هاي کتاب به ترتيب قراریک فهرساات از بخش: فهرساات مندرجات

  مربوطه است. يشماره صفحه

  فهرست تصاویر 

  سپاسگزاري 

 پيشگفتار  

  مقدمه 

  متن کتاب 

  صفحات انتهایي کتاب 

  پسگفتار 

  پيوست / ضميمه 

 نامه واژه 

 نامهکتاب  

 

 

 نوار روي جلد - 2

 لب برگردان - 5

 آستر بدرقه - 0

 روکش جلد - 0

 لب باال - 2

 

 لب جلو - 6

 لب پایين - 7

 صفحه سمت راست - 9

 مت چپسصفحه  - 8

 حاشيه عطف - 24

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4_%D8%AC%D9%84%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4_%D8%AC%D9%84%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Bookinfo.svg
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 200 مراکز تحقيقاتي

 

 

 

 مرکز تحقيقات طب گرمسيري و عفونی خليج فارس
The Persian Gulf Tropical Medicine Research Center, Bushehr University 

of medical sciences, Bushehr, Iran 
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 202 مراکز تحقيقاتي

 

قات يت خود را در قالب تحقيفعال 2070ج فارس از سال يخل يو عفون يريقات طب گرمسيمرکز تحق

و خدمات بهداشتي  ي)ع( وابساته به دانشاگاه علوم پزشکدر درمانگاه حضارت ابوالفضال يدانشاگاه

  .آغاز کردبوشهر درماني 

کشاااور (Community-based)  محورجامعه يهان پروژهين مرکز از اولیا يهااز پروژه ياريبسااا

 يعروق-يقلب يهايماريابت، بیر مانند ديرواگيغ يهايمارياز ب يقيدق يالگو ه استو توانست باشدمي

 يهاستميگزاران ساساتيرا ارائه دهد که مورد اساتفاده سانه يسارطان سا آن وسااز و عوامل خطر

ابان امام يواقع در خ يدر ساختمان مستقل 2090ن مرکز از سال ی. اه استساالمت کشاور قرار گرفت

 ن مرکزیبوشهر در ا يدانشگاه علوم پزشک يقاتيتحق يهاتي)ره( مستقر شد. امروزه عمده فعالينيخم

و  يانشااکده پزشاااکان دیدانشااجو يعموم يمقطع دکترا يهانامهانیپا يرد و حاميگيصااورت م

و  يپزشک يهیعلوم پا يهن مرکز در هر دو گساتریباشاد. ايم يعلم هيئت يکالن اعضاا يهاپروژه

 .ت دارديفعال يو بهداشت ينيبال يعلوم کاربرد
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 207 تحقيقاتيمراکز 

 

 

 خليج فارس فناوري دريايیمرکز تحقيقات زيست
The Persian Gulf Marine Biotechnology Research Center, Bushehr 

University of medical sciences, Bushehr, Iran 
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 208 مراکز تحقيقاتي

 

 مرکز معرفی

ده و پتانسيل تحقيقاتي دانشگاه، عمتوجه به مجاورت دانشاگاه علوم پزشکي بوشهر با خليج فارس با 

مندان دارویي خليج فارس و استخراج مواد فعال تهاي این بخش معطوف به شاناساایي زیسافعاليت

هاي سالمت خليج فارس هاي مرکز پژوهشن بخشتریباشاد. این بخش از قدیميزیساتي از آنها مي

ن توانسته تاکنو و استشگاه کشت سلول باشد که مجهز به آزمایشگاه بيوتکنولوژي دریایي و آزمایمي

هاي مّلي فراواني را اجرا ج فارس، پروژهتنان خليهاي دارویي و نرمجلبک شناسایي ياسات در زمينه

نماید. این بخش همکاري نزدیکي را با مراکز تحقيقاتي دریایي و دانشاااگاهي کشاااور دارد و دومين 

 مرکز بيوتکنولوژي دریایي ایران است.

 

 اهداد

 يیپزشکي دریاستفناوري و زیستعلم زی يهنکارگيري دانش بشري در زميوسعه و بهت (2

 فناوري دریایي پزشکي در خليج فارسزیست يههاي بنيادي در گسترانجام پژوهش (5

 هاي زیستي فعال از زیستمندان خليج فارستوليد فرآورده (0

ي زیست يههاي اصالح شدک و پروتئوميک جهت توليد فرآوردههاي ژنوميکارگيري روشبه (0

 در زیستمندان خليج فارس

ت هاي دریایي جهت حفاظبراي مدیریت اکوسيستم پزشکياي زیستهکارگيري تکنيکبه (2

 از سالمت انسان و محيط زیست

سااارطان دریایي، داروهاي اروهاي ضااادهاي باليني بر روي دسااانتز و انجاام کاارآزمایي (6

 هاي فعال زیستي از دریادرد دریایي و آلکالوئيدضدالتهابي و ضد

 دریایي در پزشکي کاربرد توکسيکولوژي (7

 فناوريهاي زیستهاي غذایي دریایي نوین با تکنيکوري فرآوردهافر (9

محيطي باه کمک هااي زیساااتکنترل آلودگي يههااي بنياادي در زميناانجاام پژوهش (8

 زیستمندان دریایي خليج فارس

ي با المللهاي بينسایر کشورها و سازمان پزشکياري علمي با مراکز تحقيقاتي زیساتهمک (24

 رعایت قوانين و مقررات دولت جمهوري اسالمي ایران

 فناوري دریایيزیست يهتربيت نيروي انساني محقق در زمين (22

 هاي دارویي خليج فارسانک اطالعاتي و کلکسيون ارگانيسمتشکيل ب (25
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 هاي دریایي خليج فارسهاي زیستي از ارگانيسمتوليد ردیاب (20

  هاي زیستي از زیستمندان دریایيکشتوليد آفت (20

 

 عوايد حاصل از بيوتکنولوژي دريايی 

حال رشاد است که با کمک آن، از موجوداتي مانند ماهي،  هاي درولوژي دریایي یکي از حوزهبيوتکن

 شود. مهمترین فواید بيوتکنولوژيطور مساتقيم و غيرمسااتقيم اسااتفاده ميها بهجلبک و یا باکتري

 ریایي به شرح زیر است:د

 شدههاي جدید و اصالحتوليد فرآورده (2

با توجه به پتانسيل باالي موجود در دریا و تنوع موجودات آبزي، تاکنون محصوالت فراواني 

هاي ها، مواد مولکولي بيولوژیک، کيتاز آنها استحصال شده است. مانند مواد دارویي، آنزیم

اکثر این  بيوماس جهت توليد انرژي و غيره. هاي زیساااتي، توليدکشتشاااخيصاااي، آفت

توان مشااابه آن را از ید( هسااتند و نمي ها، مانند ترکيبات هالوژنه )ترکيبات برم وفرآورده

هاي دریایي، منبع غني از مسآورد. عالوه بر این، ميکروارگانيدست زي بهموجودات خشکي

هاي بيولوژیک داروها و فرآوردهتوان از آنها براي توليد هااي جادیدي هساااتند که ميژن

 جدید و دسترسي به اهداف دیگر مانند مانيتورینگ استفاده کرد.

 

هااي جادیاد جهات ردیاابي، ارزیاابي، ذخيره، حفااظت و مدیریت فراهم آوردن تکنياک (5

 :هاي دریایياکوسيستم

 اي وثبت تنوع ميکروبي موجود، ارزیابي دقيق گونه يهارهاا در زمينایکي از مهمترین کا

دهد که بررساي تغييرپذیري موجودات حاضار در هر محيط ویژه است. برآوردها نشان مي

هاي توان از طریق روشهااي دریایي را ميمسااادرصاااد از ميکروارگاانيدهمر از یاککمت

دریایي(  هايمسکروارگانيم )بازیافت مياستاندارد تکنيک کشت بافت، بازیافت کرد. این مه

ر را هاي نشاااانگکارگيري آناليزهاي فيلوژنتيکي مولکولي تقویت شاااود. ژنتواناد با بهمي

هاي ميکروبي جداسااازي کرد و از آنها توان با اسااتفاده از ابزارهاي مولکولي، از جمعيتمي

  هاي مختلف بهره برد.براي شناسایي سویه

ها، اميد زیادي را براي حل با استفاده از ميکروب (Bioremediationپاکساازي زیساتي )

وجود آورده است. از پروري بههاي دریایي و همچنين آبزيمسایل مرتبط با آلودگي محيط
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راني و سکوهاي نفتي هاي نفتي در بندرها و خطوط کشتيها، وجود لکهجمله این آلودگي

ند در تواناند که ميیي شناسایي شدههاي دریامسنياست. تاکنون تعداد زیادي از ميکروارگا

ر هاي دریایي عالوه بر استفاده دمسميکروارگاني پاکسازي زیستي مورد استفاده قرار گيرند.

. زیست سازگار هستندکنند که با محيطپاکساازي زیستي، اغلب مواد مفيدي را توليد مي

ها و بالهز يهتصفي ه در مدیریت وهاي زیستي غيرسمي کپليمرهاي زیستي و سورفاکتانت

ها در هایي از این مواد هسااتند. از این ميکروبشااود، نمونهها از آنها اسااتفاده ميفاضااالب

کنش شااود. شااناخت بيشااتر از برهمها نيز اسااتفاده ميحذف تعفن ناشااي از فاضااالب

تواند به افزایش استفاده از مي Radionuclideهاي دریایي با فلزات سانگين و یا ميکروب

(، Bioprecipitation) زیساااتي دهيرساااوب (،Biosorptionآنها در جذب زیساااتي )

هاي آلوده ( و حل مسااایل و مشکالت آبBiocrystalisationساازي زیساتي )کریساتاله

 منجر شود.

گيري از موارد بهره ( نيز از دیگرBioproccessing) وري زیساااتيافرآینادهاایي چون فر

وري زیسااتي، در واقع انوظهور مهندسااي فر يهزمين ریایي اساات؛هاي دمسااميکروارگاني

هایي همچون مواد دارویي اساتفاده از بيوتکنولوژي در صنعت است که براي توليد فرآورده

مل از وري زیساااتي نيازمند در  کاارود. مهندساااي فرکار ميزیساااتي به و عوامل فعال

دریایي(، جداسازي و  مورد اسااتفاده )مثاًل یک موجود يهسايساتم بيولوژیکي موجود زند

تخليص یک فرآورده و تبدیل آن به یک شاکل پایدار، مؤثر و مناسب است. در این زمينه، 

اي براي توليد مواد شيميایي نامعمول هاي دریایي، پتانسيل ویژهها و قارچبرخي از باکتري

 زي یافت.توان آنها را در موجودات خشکياما مفيد دارند که نمي

 

 ( به صورت پایدار و مطمئنAquacultureش آبزیان )شيالت و پرور (0

صورت مطمئن و پایدار، یکي از ملزومات صيد ماهي از دریاها اساتفاده از منابع شيالتي به

هاي دریایي شده و حتي به از بين رفتن رویه باعث صدمه یافتن اکوسيستماسات. صيد بي

د جمعيت و نياز به منابع دریایي، انجامد به همين دليل و با افزایش رشاااها ميبرخي گونه

هاي ها از گونهپروري نيز فزوني یافته اساات. از طرفي چون در این سيستمرویکرد به آبزي

شود، این افزایش مصنوعي یک نوع جمعيت، نتایج منفي نيز خاصاي از ماهي اساتفاده مي

يري کارگمشکالت، بهزند. براي اجتناب از این به دنبال دارد و تعادل اکوسيستم را برهم مي

هااي مولکولي و تحقيق بيشاااتر در خصاااوص ایجاد و حفاظت از منابع ژنتيکي، تکنياک
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 گشا و مفيد باشد.تواند راهمي

تواند غذایي با کيفيت باال و در فرمي پایدار در اختيار انساااان پروري مينظر به اینکه آبزي

مدنظر قرار داد که عبارتند از: تثبيت هاي خاص را در اکوواکالچر قرار دهاد، لذا باید زمينه

هاي کشااات شاااده، مقاومت به ها، تغذیه بهينه، بهداشااات و ساااالمت جمعيتتنوع گونه

 ها و کاهش اثرات سوء محيطي.بيماري

اند که عبارتند از: انتخاب به کمک مارکر، ها ایجاد شااادههاي مؤثري در این زمينهتکنيک

ه منظور استفادي، شاناسایي مارکرهاي مولکولي جدید بهاهاي انتخاب فاميلي و تودهبرنامه

ید نساال و اي، اسااتفاده از تریپلوئيدها در ازدیاد نساال و تجددر آناليزهاي والدي و شااجره

ها در اکوواکالچر که باعث حفظ هاي دریایي همچون پروبيوتيکمساستفاده از ميکروارگاني

هاي بيولوژي مولکولي همراه از تکنيک گيريشوند. بهرهساالمت و افزایش توليد ماهي مي

 تواند باعث بهترشدن فرآیند بازیافت موجودات دریایي شود.هاي سنتي اصالح، ميبا روش

 

هاااي بيوتکنولوژي، امياادهاااي زیااادي را براي تولياادکنناادگااان و اساااتفاااده از روش (0

تکنولوژي مهندسي وجود آورده است. هاي حاصل از اکوواکالچر بهکنندگان فرآوردهمصرف

هاي ( با دارا بودن ویژگيGMOژنتيک و توليد موجودات دریایي اصااالح شاادت ژنتيکي )

مفيدي همچون رشاااد ساااریع، مقاومت در برابر پاتوژن و مقاومت در برابر درجه حرارت 

گذاران این صنعت پروري نصايب سارمایهاي را در آبزيتواند بازده قابل مالحظهپایين، مي

 افزایش ميزان يهواسط ه برتر، کارایي توليد را بهاده از موجودات مهندسي شدکند. اساتف

ود ها بهبرشااد، ضااریب تبدیل مواد غذایي، مقاومت به بيماري و کيفيت و ترکيب فرآورده

ي هاي وحشتواند ما را در حفظ گونهپروري، ميبخشد. استفاده از بيوتکنولوژي در آبزيمي

نظير، جهت تحقيقات بيومدیکال، هاي بيها و روشآوردن مادل و مناابع ژنتيکي و فراهم

 یاري بخشد.

صل زمان چند گونه و ایجاد یک سيستم ادغامي که در آن مواد زاید حاعالوه بر موارد فوق، کشت هم

دیگر را فراهم آورد، فيلتراساايون آب، جداسااازي مواد آلي و توليد  يهتواند غذاي گوناز یک گونه مي

هاي غني از هاي دریایي و فيتوپالنکتونها، جلبکايهااي مفياد همچون دوکفهگر فرآوردهموازي دی

 دنبال داشته باشد.پروري را بهتواند افزایش توليد و راندمان آبزيپروتئين نيز مي
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 دستاوردها و افتخارات مرکز

 

ان جانب بنياد ملي نخبگ استادان و محققان برجسته( از يمرحوم عالمه طباطبایي )ویژه يکسب جایزه

 2084توسط پروفسور ایرج نبي پور در سال 
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درماني در سااال  - اي خليج فارس فعاليت خود را به عنوان مرکز تحقيقاتيهسااته مر کز پزشااکي

ي از شاوراي گسترش وزارت اصاول موافقت مجوز کساب به موفق 2099 ساال در آغاز کرد و 2096

سال  5بعد از گذشت کمتر از  2084بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گردید. این مرکز در دي ماه 

اي و تههس ي پزشکينهاز فعاليت به صورت موافقت اصولي به تصویب قطعي رسيد. این مرکز در زمي

مختلف از جمله سارطان و قلب و عروق فعاليت چشمگيري دارد به هاي بيماري درمان و تشاخيص 

داشاااته و در  الملليني چاپ شاااده در مجالت معتبر بيمقاله 04لغ بر با 98طوري که در ساااال 

ن مرکز مجهز به اکنون ای داشاااته اسااات. هم ايت گساااتردهجااري نيز در این زمينه فعاليساااال

، دستگاه BMDاسکن، دستگاه سونوگرافي، دستگاه تييسا يل دساتگاهقب از هاي پيشارفتهدساتگاه

SPECTگر بتا و گاما، دستگاه تست ورزش،نگ، دستگاه گاماپروب، شمارش، دساتگاه الکترواسپيني 

 باشد.هاي مختلف در این زمينه ميشگاهو نيز آزمایرما درجه، دستگاه ای 96یخچال منهاي 

 

 

 

 

 

 :یعلم يدستاوردها

ي کساااااب جااایاازه -2

 يالاامااللي کنگرهبااياان

گااوش، حاالااق و بيني 

    کایآمر

 

 

 

 

 رئيس مرکز 
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جهاني کنفدراساايون  يکسااب جایزه  -5

 (اي )کره جنوبيجهاني پزشکي هسته

بهترین پژوهشگر علوم  يکساب جایزه  -0

     باليني کشور

 

 

 

 

 

 

 

 ابداع روش نوین در تشخيص آنوسمي  -0

 پژوهشي در مجالت تراز اول دنيا يمقاله 244 چاپ بيش از -2

 اي با همکاري دانشگاه استنفورد آمریکاالمللي پزشکي هستهکتاب بين ليفأت -6

 الملليهاي بينسخنراني در کنگره 544ز بيش ا يارائه -7

 چاپ چندین جلد کتاب -9
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 کشوراي براي اولين بار در تمان نانوتکنولوژي در پزشکي هستهایجاد دپار  -8

 ايرکز آموزشي مقابله با حوادث هستهسيس مأت  -24

 بنياد ملي نخبگان يویژه يکسب جایزه -22

لي الملبين ينهایي انتخاب برترین مقاالت کنگره يمرحله به یاابي دو مقاالاه از مرکزراه  -25

       اي اروپاپزشکي هسته

  

 SPECTدستگاه 

 DL-100 دستگاه گاماکانتر مدل

http://pgnmrc.bpums.ac.ir/Fa/Gallery-133.htm
http://pgnmrc.bpums.ac.ir/Fa/Gallery-130.htm
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 262 سایت معاونت پژوهشي دانشگاهوب

 

ي معاونت پژوهشي دانشگاه ارزشيابي تحقيقات که زیرمجموعه ساایت مدیریت توساعه پژوهش ووب

سازد. دسترسي به این ميباشاد، امکان دساترساي کاربران را به اطالعات روز این مدیریت فراهم مي

 پذیر است.امکان http://www.bpums.ac.irسایت با آدرس 

 
 

و یااا مراجعااه بااه آدرس  هاااژوهشاااي از منوي معاااونااتمعاااوناات پي بااا اناتاخاااب گازینااه

http://rs.bpums.ac.ir/fa/index.aspx  اصاالي وارد شااده و منوي اصاالي  يتوان به صاافحهمي

ي ذیل هاا مشاااهده نمود. این منو شااامل بخشارزشاايابي تحقيقات رپژوهش و ي توسااعه مدیریت

 باشد:مي
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ن مدیریت را به مخاطبان ارائه هاي فعاليت ایعملکرد و حوزهاین صفحه شرح مختصري از 

 نماید.مي

 

 اهداد و راهبردها 

 زیستي -لوم پایه، باليني و علوم بهداشتيعي توليد دانش نوین در عرصه (2

 هاي ميداني براي شناخت مشکالت بهداشتي و سالمت جامعه انجام پژوهش (5

بنيادي براي ارتقاء سطح سالمت  (Interventional) تدوین و آزمون راهکارهاي تداخلي (0

 جامعه 

 وري بيوتکنولوژي پزشکي دریایي اانش در زمينه پزشکي دریایي و فنتوليد د (0

هاي جذب تکنولوژي يفراهم نمودن زمينه اني ورسهاي اطالعهمگرایي با انقالب در سيستم (2

 اطالعاتي

 المللياي و بينمنطقه، هاي مشتر  بين دانشگاهيتدوین پژوهش (6

 

 ساختار سازمانی 

ه بها گویاي ليساات کاملي از کارکنان ني این مدیریت همچون سااایر مدیریتساااختار سااازما

 باشد.صورت تفکيک شده ميه همراه شرح وظایف آنها ب

 

 هاي پژوهشیاولويت 

بندي وزش، مدیریت منابع و فرهنگي دستهي سالمت، آمحيطه چهارهاي پژوهشاي در اولویت

گيرد. این معاونت ضمن ونت پژوهشي مورد ارزیابي قرار ميو هر سااله توساط معاشاده اسات 

اختيار ریت در ها، فایل نهایي را نيز از طریق ساااایت این مدیاین اولویات يي کتاابچاهتهياه

 دهد. پژوهشگران قرار مي

 

 ها العملها و دستورامهنآيين 

توان در این قساامت مشاهده هاي تحقيقاتي را ميهاي اجرایي طرحها و دساتورالعملنامهنيآی

 نمود.
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 ها و مدارکفرم 

  يقاتيتحق يهاحطر يهافرم پروپوزال .2

  HSRيقاتيتحق يهاطرح يهافرم پروپوزال .5

 يانجام طرح پژوهش ينامهموافقتفرم  .0

 يقاتيتحق يهاطرح يفرم قرارداد داور .0

 ياستاندار يپژوهش يون راهبريسيفرم پروپوزال کم .2

 چاپ مقاالت در مجالت معتبر فرم .6

 ه حساب طرحیفرم درخواست تسو .7

 طرح ياگزارش مرحلهفرم  .9

 ان طرحیفرم گزارش پا .8

 ينه پرسنلیهز يندهل پرويتکم يهافرم .24

 چاپ مقاالت در مجالت معتبر يالزحمهفرم درخواست حق .22

 خارج از کشور يعلم يهاشیگزارش شرکت در هما  فرم .25

 

 هاشوراها و کميته 

 شوراي پژوهشي .2

 شوراي استراتژیک .5

 شوراي اخالق .0

 HSRشوراي  .0

 .باشدها و اعضا مينامهداراي زیرمنوهاي معرفي شورا، شرح وظایف، آیين طور مستقلبه هر شورا 

 

 ها و سمينارهاهمايش 

 ها و سمينارهاي داخلي همایش .2

 ها و سمينارهاي خارجيهمایش .5

 

 هاکارگاه 

جاري درج گردیده هاي  ساالي کارگاههاي برگزار شاده و برنامهدر این صافحه ليسات کارگاه

 است.

http://rs.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/File/proposal.doc
http://rs.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/File/hsr%20proposal.doc
http://rs.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/File/formmovafeghatnametarh.doc
http://rs.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/File/form_gharardadtarh.doc
http://rs.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/File/shorapazhooheshostan.doc
http://rs.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/File/chapMaghalat.doc
http://rs.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/File/darkhast%20tasvieh%20hesab%20tarh.doc
http://rs.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/0524a805d9924cd(1).doc
http://rs.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/File/gozaresh%20payan%20tarh.doc
http://rs.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/File/HazinePerseneli.doc
http://rs.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/حق%20چاپ%20مقالات(1).doc
http://rs.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/فرم%20گزارش%20شركت%20در%20همايشهاي%20علمي%20خارج%20از%20كشور(1).docx
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  ثبت اختراعات 

 ص امتيازيتخصي دستورالعمل نحوه .2

 فرمت تخصيص امتياز .5

 هافرمت کارشناسي پرونده .0

 فرمت مشخصات کلي .0

 پتنتآشنایي با ثبت اختراع و  .2

 

  طرح تحقيقاتی تصويب و انجامفرآيند 

هاي تحقيقاتي را به شااکل قالبي فرآیند تصااویب و انجام طرح توان نموداردر این صاافحه مي

د شرح توانو پژوهشگر مي ردیکپارچه، از ابتدا تا انتها مشاهده نمود. این نمودار قابليت کليک دا

 کاملي از هر بخش از فرآیند را بررسي نماید.

 

 تحقيقات دانشجويی يکميته 

مين مساااتقال خود به آدرس ادتحقيقاات دانشاااجویي باا داشاااتن سااااب يهواحاد کميتا

http://src.bpums.ac.ir/fa/index.aspx   .از طریق این مدیریت قابل دسترسي است 

 

 پرتال اطالعات پژوهشی کشور 

 

 

 

 

 

 

 

http://rs.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/File/1%20.doc
http://rs.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/File/2%20.doc
http://rs.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/File/4%20.doc
http://rs.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/File/4%20.doc
http://rs.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/File/4%20.doc
http://rs.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/File/5%20.doc
http://rs.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/File/ashenaeiBaSabteEkhteraat.pdf
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، يپژوهش پزشکي جامعه يازهايني هيبا هدف پوشش کلوزارت بهداشات، درمان و آموزش پزشکي 

و  يقاتيتحق يهاامقااالت، طرح يروال داور اسااات. نموده يساااازادهياو پ يطراح ن  پرتاال را یا

ز ا مرکیدانشگاه و  ه،یهر نشار ين منعطف بودن برايع اند که درشاده يطراح ياها به گونهنامهانیپا

 عنوانه دانشااگاه علوم پزشااکي بوشااهر بان ين میشااود. در ايم هیوحدت روجاد یساابب ا ،يقاتيتحق

ین ن از طریق اقيقاتي محققيهاي تحاقدام به دریافت طرح ،به صورت پایلوتاولين دانشاگاه کشاور، 

 لیبا امکانات ذ ياي فوق صفحهت در سامانهیبا عضو ساامانه و انجام فرآیند داوري آنها نموده اسات.

 شود:يار پژوهشگر قرار داده ميدر اخت
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