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 دانشگاه پژوهشي شوراي -1 ماده

ــوراي -1بند  ــي ش ــگاه، به در پژوهش ــت ها،اولويت ها،برنامه تدوين و تهيه منظوردانش ــياس  هايس

ــي ــويب الزم امكانات آوردن فراهم و پژوهش ــكيل  تحقيقاتي هايطرح اجراي روند و جهت تص تش

 شود.مي

 زا پژوهش با امور مرتبط يكليه در گيريتصميم مرجع باالترين دانشـگاه پژوهشـي شـوراي -2 بند

 هاينامهينآي و اصالح تصويب و تدوين پژوهش، گذاريسـياست تحقيقاتي، هايطرح تصـويب جمله

 .دنماي تفويض وابسته پژوهشي شوراهاي به را خود اختيارات از بخشي تواندمي بوده و و... پژوهشي

 

 دانشگاه پژوهشي شوراي اعضاي  -2 ماده

 اهدانشگ پژوهشي شوراي فرهنگي) انقالب ستاد مصوب)ها دانشگاه مديريت ياسـاسـنامه اسـتناد به

 :باشدمي زير از اعضاي مركب

 شورا رئيس عنوانبه دانشگاه يپژوهش معاون -1 بند

 شورا دبير عنوانبه دانشگاه پژوهشي امور مدير -2 بند

 هادانشكده پژوهشي معاونين -3 بند

 دانشگاه مصوب مراكز تحقيقاتي سايؤر -4 بند

 يپژوهش هايفعاليت صاحب باليني، متخصصين يا علمي هيئت اعضاي از از چهار نفر دو الي -5 بند

 دانشگاه پژوهشي معاون موافقت و دانشگاه پژوهشي مديريت پيشنهاد به ارزنده

 دانشگاه تكميلي تحصيالت مدير -6 بند

 توسعه آموزش علوم پزشكي و مطالعات مركز مدير -7بند 

 دانشجويي ي تحقيقاتسرپرست  كميته -8بند 

 دعوت شوراي پژوهشي به مورد حسب را ديگري افراد تواندمي دانشـگاه پژوهشـي معاون -1تبصـره 

 حضــور در جلســات يرأ حق بدون اخير كند. افراد اســتفاده موارد بررســي در آنها نظرات از تا نمايد

 .يابندمي

دانشكده معاون آموزش و پژوهش  مستقل پژوهشي معاون شدن مشخص و تعريف زمان تا -2 تبصره

 .هستند دانشگاه پژوهشي شوراي عضو

 دانشگاه پژوهشي شوراي جلسات در رأي حق بدون دانشگاه پژوهشي كارشناسان حضـور -3 تبصـره

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

 .گرددمي تشكيل باريك هفته هر دانشگاه پژوهشي شوراي جلسه -1بند 

 رد مگر است پژوهشي دانشگاه معاون با جلسات يكليه در دانشگاه پژوهشي شوراي رياسـت -2 بند

 .نمايد تفويض را شورا رياست پژوهشي، معاون كه مواردي

 .دارد عهدهبه را دانشگاه پژوهشي شوراي جلسات دبيري دانشگاه پژوهشي امور مدير -3 بند

 به مدت و شورا رئيس عنوانبه معاون پژوهشي توسط دانشگاه پژوهشي شوراي اعضـاي ابالغ -4 بند

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

 .دارد اعتبار مربوطه

 

 دانشگاه پژوهشي شوراي وظايف  -4 ماده

 دانشگاه پژوهشي مشيخط و اهداف تعيين -1 بند

 تصميمات شوراي و مصوبات اجراي يزمينه ايجاد براي دانشگاه پژوهشـي معاون با همكاري -2 بند

 دانشگاه پژوهشي

دانشگاه، هماهنگي  در تحقيق موانع رفع و شرايط بهبود جمله از پژوهشي فرآيندهاي اصالح -3 بند

ر د خصوصي و دولتي بخش با دانشگاه، مشاركت پژوهشي و آموزشـي هايفعاليت بين تعادل ايجاد و

دانشگاه، بررسي  وخارج داخل تحقيقاتي مراكز با همكاري ينحوه وتعيين پژوهشـي هايطرح اجراي

 و كشــوري اســتاني، نيازهاي برآوردن براي مختلف هايســازمان به پژوهشــي خدمات يارائه ينحوه

 صنعتي  و علمي مراكز ديگر با دانشگاه همكاري چگونگي نيز و ايمنطقه

 پژوهشگر تربيت راستاي در هابرنامه تصويب و تدوين ،تهيه -4 بند

دانش،  جهان بيشتر هرچه شناخت منظوربه پژوهشي هايبرنامه پيشـنهاد و تدوين بررسـي، -5بند 

 علم انتشار و توليد

  دانشگاه پژوهشي و آموزشي كيفيت ارتقاي براي تحقيقات نتايج از استفاده چگونگي پيشنهاد -6بند 

ــي مختلف هاينامهينآي تدوين و تهيه -7 بند ــكده به ارائه جهت پژوهش تحقيقاتي،  مراكز ها،دانش

 ربطذي مراجع ديگر و درمان و بهداشت هايشبكه ها،بيمارستان

 اشور دانشگاه به پژوهشي معاون يا دانشـگاه شـوراي كه مسـائلي درباره نظر اظهار و بررسـي -8بند 

 دهدمي ارجاع

 دانشگاه يمجموعه زير پژوهشي مختلف شوراهاي از شده ارائه پژوهشي هايطرح تصويب -9 بند
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و  قيتحقي مقاالت نوشتن و كتب يوترجمه ليفتأ به علمي هيئت اعضاي تشويق و ترغيب -10 بند

ن تدوي و مخترعين و محققين علمي آثار ونشر چاپ در تسـريع براي الزم تسـهيالت و امكانات ايجاد

 علمي مقاالت و كتب چاپ تشويقي پرداخت ينحوه و ميزان اجرايي نامهآيين

پژوهشــي  شــوراهاي پيشــنهادي علمي هايكنگره و هاهمايش برگزاري تصــويب و بررســي -11 بند

 هادانشكده

پژوهشــگران  و هاپژوهش انتخاب و دانشــگاه در يافته خاتمه تحقيقاتي هايطرح ارزشــيابي -12 بند

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

 علمي هيئت اعضاي مطالعاتي هايفرصت ريزيبرنامه -13 بند

پذيرش  صــورت در كشــور از خارج و داخل هايكنگره به پژوهشــگران اعزام مجوز صــدور -14 بند

 آنها مقاالت

ــت -15 بند ــياس ــترك هاينامهتفاهم تدوين و گذاريس ــگاه با مش تحقيقات  علمي مراكز و هادانش

 الملليبين و كشوري

 

 1392 -اعضاي شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 

 سمتنام اعضاءرديفسمتاعضاءنام رديف

احسان مستغني دكتر9دانشگاه پژوهشيمعاون دكتر افشين استوار1
 سرپرست دانشكده

 دندان پزشكي

علي فوالدوند دكتر مراد2

علمي مركز  هيئتعضو 

فناوري تحقيقات زيست

فارس خليجدريايي 

مهنوش خاكزاد10
 دبير شوراي پژوهشي

 دانشگاه

جعفريسيد مجتبي 3
معاون آموزشي پژوهشي 

دانشكده پيراپزشكي
طيبه غريبي11

معاون آموزشي پژوهشي 

 مامايي و دانشكده پرستاري

دكتر مجيد اسدي4
معاون پژوهشي دانشكده 

پزشكي
سميه حسيني12

 تحقيقات يسرپرست كميته

 دانشجويي

5
مسعود محمدي 

باغماليي

معاون آموزشي پژوهشي 

دانشكده بهداشت
 كارشناس پژوهشيمريم اتابك زاده13

14علمي دانشگاه هيئتعضو دكتر سعيد تاج بخش6
 دكتر عبدالرسول

انوري پور

علمي مركز  هيئتعضو 

تحقيقات طب عفوني و 

 گرمسيري

كامران ميرزاييدكتر 7
سرپرست مركز توسعه 

آموزش پزشكي
 علمي دانشگاه هيئتعضو دكتر نيلوفر معتمد 15

سينا دوبرادراندكتر 8
مدير ارتباط با صنعت 

دانشگاه
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 دانشجويي تحقيقات يكميته پژوهشي شوراي  -5 ماده

 پژوهشــي شــوراي نظر زير اســت مرجعي دانشــجويي تحقيقات يكميته پژوهشــي شــوراي -1 بند

 با طمرتب امور يكليه راســتاي در كه هاييتفويض و وظايف اجراي و پيگيري منظور به دانشــگاه كه

 .گرددمي تشكيل شود،مي محول آن به دانشگاه پژوهشي شوراي توسط هاي دانشجوييپژوهش

 

 دانشجويي تحقيقات يكميته پژوهشي شوراي اعضاي  -6 ماده

 شورا رئيس عنوانهب دانشگاه پژوهشي معاون -1 بند

 شورا دبير عنوانهب دانشگاه دانشجويي تحقيقات يكميته سرپرست -2 بند

 دانشگاه پژوهشي امور مدير -3 بند

 پزشكي علوم آموزش توسعه و مطالعات مركز مدير -4 بند

 شيپژوه هايفعاليت صاحب باليني، متخصصين يا علمي هيئت اعضاي از شش نفر چهار الي -5بند 

 دانشگاه پژوهشي معاون موافقت و دانشجويي تحقيقات يكميته سرپرست پيشنهاد به ارزنده

 دانشجويي تحقيقات يكميته دبير -6 بند

موافقت  و دانشجويي تحقيقات يكميته سرپرست پيشنهاد به اپيدميولوژي يا آمار متخصـص -7 بند

 دانشگاه پژوهشي معاون

سـرپرست  پيشـنهاد به ارزنده پژوهشـي هايفعاليت صـاحب دانشـجويان از نفر چهار الي دو -8 بند

 دانشگاه پژوهشي معاون موافقت و دانشجويي تحقيقات يكميته

 يكميته شوراي پژوهشي به مورد حسب را ديگري افراد تواندمي دانشگاه يپژوهش معاون -1 تبصره

 در رأي حق اخير بدون كند. افراد اســتفاده موارد بررســي در آنها نظرات از تا نمايد دعوت تحقيقات

 .يابندمي حضور جلسات

 جلسات در رأي حق بدون توانندمي دانشجويي تحقيقات يكميته پژوهشي كارشـناسان -2 تبصـره

 .نمايند شركت دانشگاه پژوهشي شوراي

 

 دانشجويي تحقيقات يكميته پژوهشي شوراي اختيارات و ضوابط -7 ماده

 لتشكي باريك هفته دو هر حداقل دانشگاه دانشـجويي تحقيقات يكميته پژوهشـي شـوراي -1 بند

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

از  اينســخه اســت موظف دانشــگاه دانشــجويي تحقيقات يكميته پژوهشــي شــوراي دبير -2 بند

به  ت،اس رسيده اعضا امضاي به كه را دانشگاه دانشجويي تحقيقات يكميته پژوهشي جلساتصورت
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 .نمايد ارسال دانشگاه پژوهشي امور مديريت

 از دهش تفويض مالي سقف يپايه بر دانشگاه دانشجويي تحقيقات يكميته پژوهشي شـوراي -3 بند

ــوراي ــوي ش ــي س ــگاه پژوهش  مالي يكميته در تأييد از پس را تحقيقاتي هايطرح تواندمي دانش

 .نهايي برساند تصويببه

ژوهشي پ شوراي به شده تفويض مالي سقف از بيشتر تحقيقاتي هايطرح مبلغ كه صورتي در -4 بند

ــجويي تحقيقات يكميته ــگاه دانش ــد، بايد دانش ــويب طي از پس باش  يي،محتوا نظر از تأييد و تص

ــوراي توســط تأييد و داوري مراحل طي و علمي ارزش و نبودن ضــرورت، تكراري  مذكور، جهت ش

 .گردد ارسال دانشگاه پژوهشي به شوراي نهايي تصويب

 و عادي جلسات يكليه در دانشگاه دانشجويي تحقيقات يكميته پژوهشـي شـوراي رياسـت -5 بند

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

 .نمايد تفويض ديگري فرد به

 عهدهبه را پژوهشي شوراي جلسات دبيري دانشگاه دانشجويي تحقيقات يكميته سـرپرسـت -6 بند

 .دارد

ط توس سال دو مدتبه دانشگاه دانشجويي تحقيقات يكميته پژوهشي شـوراي اعضـاي ابالغ -7 بند

 .گرددمي صادر دانشگاه يپژوهش  معاونت

 (به صورت بار يك ماه سه هر دانشگاه دانشـجويي تحقيقات يكميته پژوهشـي شـوراي دبير -8 بند

 نمايد.ميارسال  دانشگاه پژوهشي معاونت براي را شورا پژوهشي عملكرد از فصلي) گزارشي

 

 دانشگاه دانشجويي تحقيقات يكميته پژوهشي شوراي وظايف  -8 ماده

 ضتفوي اساس بر دانشجويان توسط پيشنهادي پژوهشـي هايطرح نهايي و تصـويب بررسـي -1 بند

 دانشگاه پژوهشي شوراي از صادر شده

وراي ش به ارسال و دانشجويان پيشنهادي پژوهشي هايطرح ياوليه و تصويب تأييد بررسـي، -2 بند

 نهايي تصويب جهت دانشگاه پژوهشي

و  اهدانشگ پژوهشي مشيخط به توجه دانشجويان، با با مرتبط پژوهشي هايسـياست تدوين  -3 بند

 نهايي تصويب جهت دانشگاه پژوهشي شوراي به ارسال

 پژوهش نمودن فعال جهت دانشجويان در عالقه و انگيزه ايجاد راهكارهاي پيشنهاد و مطالعه -4 بند

 طرح اجراي راستاي در دانشجويان براي الزم تسهيالت و امكانات نمودن فراهم  -5 بند

نتخاب ا و دانشگاه دانشجويي تحقيقات يكميته پژوهشـي هاينه فعاليتسـاال گزارش تنظيم -7 بند
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 دانشگاه پژوهشي معاونت يحوزه به معرفي و دانشجويان ميان از برتر پژوهشگران

ــمينارهاي در مقاالت يارائه و كتاب يترجمه و ليفتأ تدوين، جهت ريزيبرنامه -8 بند  داخلي س

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

 دانشجويان طرف از پيشنهادي هايكارگاه و هاكنگره سمينارها، مورد در نظر واظهار بررسي  -9 بند

و  كشور از خارج و داخلي هايكنگره در دانشجويان شركت خصوص در اظهارنظر و بررسي  -10 بند

 نهايي تصويب جهت دانشگاه پژوهشي شوراي به ارجاع

 

 پژوهشي هاي طرح مالي يكميته  -9 ماده

 هك دانشگاه پژوهشي شوراي نظر زير است مرجعي دانشگاه پژوهشي هايطرح مالي يكميته -1 بند

 توسط پژوهشي هايطرح مالي امور راسـتاي در كه هاييتفويض و وظايف و اجراي منظور پيگيريبه

 ايجهبود سقف تعيين وليتمسئ و گرددمي تشكيل شود،مي محول آن به دانشگاه شـوراي پژوهشي

 .دارد عهدهبه را هاي پژوهشيطرح

 

 پژوهشي هاي طرح مالي يكميته اعضاي  -10 ماده

 كميته رئيس عنوانهب دانشگاه پژوهشي معاون -1

 كميته دبير عنوانهب دانشگاه پژوهشي امور مدير -2

 پژوهشي دانشگاه معاون ابالغ با دانشگاه علمي هيئت  اعضاي از نفر تا سه يك -3

 كميته عضو عنوانبه دانشگاه دانشجويي تحقيقات يكميته سرپرست -4

 كارشناس پژوهشي  -5

 

 پژوهشي هايطرح مالي كميته اختيارات و ضوابط  -11 ماده

 لزوم صورت در و شودمي تشكيل بار يك هفته دو هر حداقل پژوهشي هايطرح مالي كميته  -1بند 

 .شد خواهد برگزار العادهفوق جلسات كميته، دبير يا رئيس ديدبه صالح و

 .ايدنممي فعاليت پژوهشي هايطرح مالي يكميته دبير عنوانبه دانشگاه پژوهشي امور مدير -2 بند

 صادر سـال دو مدتبه كميته رئيس توسـط پژوهشـي هايحطر مالي يكميته اعضـاي ابالغ -3 بند

 .گرددمي

 با كميته يالعادهفوق و عادي جلســات يكليه در پژوهشــي هايطرح مالي كميته رياســت -4 بند

 در جلسات دانشگاه پژوهشي معاون ينماينده ايشان غياب در و باشـدمي دانشـگاهمعاون پژوهشـي 
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 . يافت خواهد حضور كميته

 مالي يكميته جلساتصورت از اينسخه است موظف پژوهشي هايطرح مالي يكميته دبير -5 بند

 .نمايد ارسال دانشگاه پژوهشي شوراي به است، رسيده اعضا امضاي به كه را هاي پژوهشيطرح

 و دارد عهدههب پژوهشي هايطرح بودجه تعيين وليتمسئ پژوهشـي هايطرح مالي يكميته -6 بند

ــي هايطرح يكليه ــوب پژوهش ــكده مص ــجوي، تحقيقات يكميته تحقيقات، مراكز ها،دانش  دانش

 بايد درمان و بهداشت هايشبكه و درماني آموزشي مراكز دانشگاه، پژوهشي ، شـوراي HSRشـوراي

 .شوند داده ارجاع يبودجه جهت تعيين مالي يكميته به

يك  مدت ظرف حداكثر را ارسالي هايطرح اسـت موظف پژوهشـي هايطرح مالي يكميته -7 بند

 .دهد قرار نظر اظهار و بررسي هفته مورد

 

 پژوهشي هاي طرح مالي كميته وظايف -12 ماده

 پژوهشي هايطرح ايبودجه سقف تعيين -1 بند

 پژوهشي هايطرح پرسنلي يالزحمهحق افزايش يا اصالح پيشنهاد  -2 بند

 نياز مورد مصرفي مواد يبودجه تعيين خصـوص در خصـوصـي هايشـركت از اسـتعالم اخذ -3 بند

 تحقيقاتي هايانجام طرح

جمله  از تحقيقاتي هايطرح ايهزينه هايبخش از كدام هر جهت مناســب چارچوب تدوين -4 بند

 تخصصي يهاآزمايش و تجهيزات خريد مصرفي، مواد مسافرت، تكثير، و تايپ پرسنلي، هايهزينه

ات، تحقيق مراكز ها،دانشكده مصوب پژوهشي هايطرح يكليه يبودجه تعيين و مالي بررسي -5 بند

، HSR شوراي دانشجويي، تحقيقات يكميته و درماني، آموزشي مراكز دانشـگاه، پژوهشـي شـوراي

 درمان و بهداشت هايشبكه

 دانشجويي هاينامهپايان يبودجه بررسي  -6 بند

 تحقيقاتي هايطرح داوران يالزحمهحق تعيين  -7 بند

 

 پژوهش در اخالق يكميته  -13 ماده

 منظوربه كه دانشــگاه پژوهشــي شــوراي نظر زير اســت مرجعي پژوهش در اخالق يكميته -1 بند

 انساني كرامت و نشأ حفظ و اخالقي واالي هايارزش و اهداف به يابيدست و موازين شرعي رعايت

 .است شده تشكيل پزشكي علوم انجام تحقيقات در
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 پژوهش در اخالق يكميته اعضاي  -14 ماده

 كميته رئيس عنوانبه رئيس دانشگاه  -1 بند

 كميته دبير عنوانبه دانشگاه پژوهشي معاون  -2 بند

 )شورا رئيس انتخاب به( مرتبط اساتيد يا و پزشكي اخالق مدرسين از يكي -3 بند

 شورا) رئيس انتخاب (به حقوقي امور مشاور يا لئومس -4 بند

 شورا) رئيس انتخاب (به حياتي آمار استاد يا و اپيدميولوژيست نفر يك -5 بند

 به پزشــكي و حقوقي موازين به آشــنا و فقهي مســائل به مســلط مذهبي علماي از نفر يك -6 بند

 شورا انتخاب رئيس

 شورا رئيس انتخاب به پزشكي علوم در برجسته محققين از يكي -7 بند

 به عضويت سال دو مدتبه و دانشگاه پژوهشي معاون توسـط بعد به 3 بند موضـوع افراد -1 تبصـره

 .شوندمي منصوب كميته

 كه اعضــا جنس و ســن يعادالنه توزيع به حقيقي اشــخاص انتخاب در تواندمي كميته -2 تبصــره

 .باشد داشته توجه باشند جامعه نظرات نقطه و ي منافعنماينده

 نهاآ يويژه مهارت از استفاده منظوربه مستقل مشاورين از لزوم صورت در تواندمي كميته  -3 تبصره

 .كند استفاده تحقيقاتي هايطرح از برخي در بررسي

 

 پژوهش در اخالق يكميته اختيارات و ظوابط وظايف،  -15 ماده

يل قب از اخالقي و حقوقي شرعي، مالحظات حيث از پزشكي علوم تحقيقاتي هايطرح بررسي -1 بند

رعايت  تحقيق، احتمالي خطرات از آزمودني حفظ آزمودني، آزادي و حقوق رعايت آزمودني، رضــايت

انتخاب  در اسالمي هايارزش حفظ اطالعات، از صحيح ياسـتفاده همكاران، حقوق مراعات رازداري،

 .و... تحقيق انجام روند و موضوع

و PhD مختلف  هايو دوره تخصصيفوق و تخصصي يدكتر يدوره هاينامهپايان يكليه -1 تبصـره

 ار پژوهش در اخالق ايمنطقه يكميته يمصوبه بايد باشند،مي انساني هايسوژه داراي كه پزشـكي

 .نمايد اخذ

اي دار كه هاييطرح و شودمي پذيرفته ملي طرح صورتبه كه هايينامهپايان و هاطرح يكليه -2بند 

ــاني نيروي يا و مالي منابع مينتأ نظر از چه( همكار ــخاص با )انس  حقوقي يا حقيقي مراكز يا و اش

 كشــوري يكميته ييهتأييد بايد اي،منطقه يكميته ينامهموافقت اخذ بر عالوه د،باشــخارجي مي
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 .نمايد كسب نيز را پزشكي علوم هايدر پژوهش اخالق

 بر عالوه اســت الزم گيرد،مي رقرا پذيرش مورد چندمركزي صــورتبه كه هاييطرح يكليه -3 بند

 ساير اخالق هايكميته يا كميته از تحقيقاتي، مركز يا دانشگاه اخالقي يكميته اخذ موافقت كسـب

 .نمايد اخذ نامه موافقت نيز پژوهشي همكار نهادهاي

 اي و مجري اطالع به دليل ذكر با و شــفاف طوربه را خود رأي ينتيجه بايد اخالق، يكميته -4 بند

 به بازنگري جهت را پرونده نامبرده، تمايل و مجري، اعتراض صورت در و برسـاند طرح سـازمان باني

 .نمايد ارسال اخالق ي كشوريكميته

ــورتي در -5 بند ــاي از يك هر كهص  هايطرح در همكار يا مجري عنوانبه ايمنطقه يكميته اعض

ــي مطرح ــند، پژوهش ــه باش  در ندارند، رأي حق كميته در مذكور طرح ارزيابي به مربوط يدرجلس

 .بود خواهد اعتبار مالك اعضا ساير مطلق اكثريت رأي صورتاين

ــيوه يتهيه به نســبت بايد كميته -6 بند  ته،كمي حقوقي جايگاه آن در كه كميته، اجرايي ينامهش

 قبيل از( اخالقي ارزيابي براي الزم هايفرم آنها، انتخاب يوشيوه اعضـا شـرايط آن، و وظايف اعمال

 مشخص آن در جلسات تشكيل و شرايط(.. . و زيان و ضرر ارزيابي فرم رضـايت، فرم نامه،تقاضـا فرم

 اي دانشــگاه محققين به خصــوص همگان دســترس در اطالعات اين بايد همچنين نمايند. اقدام بوده،

 گيرد. قرار تحقيقاتي مركز

 

 1392 -اعضاي شوراي اخالق دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 

 سمت نام اعضاء رديف

 رئيس دانشگاه دكتر غالمرضا حيدري 1

 معاون  پژوهشي دكتر افشين استوار 2

 مسئول نهاد رهبري دانشگاه حجه االسالم عباس دشتي 3

 علمي دانشگاه هيئتعضو  دكتر داراب مشتاقي 4

 علمي دانشگاه هيئتعضو  زكي عباسير محمددكت 5

 علمي دانشگاه هيئتعضو  دكتر مهرزاد بحتويي 6

 رئيس گروه امور پژوهشي و دبير شورا خانم مهنوش خاكزاد 7

 ي امور حقوقي دانشگاهنماينده پيآقاي منصور زنده 8

 علمي دانشگاه هيئتعضو  دكتر رحيم طهماسبي 9

 علمي دانشگاه هيئتعضو  دكتر گيسو حاتمي 10
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 بخش دوم

 هاطرح اجرايي ينامهآيين

 دهندگان طرح نياز  براي مورد شرايط و
 

 3ماده:  تعداد 

 9تعداد بند:  

 11تعداد تبصره:   
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 تحقيقاتي طرح  -1 ماده

 و لمع توليد به منجر كه شودمي گفته هاييفعاليت يا مطالعات يمجموعه به تحقيقاتي طرح -1 بند

 ليدتو سازي،مجموعه اطالعاتي، بانك افزار،نرم يتهيه اطالعات، تدوين و تهيه مانند )شودوري ميفنا

در  جديد روش اندازي راه افزاري،نرم و سخت صـورت به خدمات يارائه افزار،سـخت صـورت ابزار به

 جديد، داروهاي اثربخشــي يمطالعه علمي، يناشــناخته موارد مطالعه علمي، مختلف هايزمينه

 آنها، سكانس تعيين و هاژن يمطالعه نوتركيب، تركيبات و هاآنزيم سـاخت جديد، سـاخت داروهاي

 هايتكنيك از اســتفاده ها،بيماري با آن ارتباط و نشــده انجام موارد در ژني مرفيســمپلي يمطالعه

ت شناخ داروها، عملكرد اصالح به منجر كه فعاليتي هر و بيولوژي تركيبات و داروها در ساخت جديد

 حو اصال سالمت بخش رفتارهاي و يندهاآفر اصالح جديد، پزشكي تجهيزات ساخت جديد، تركيبات

 گردد) مردم سالمت فرهنگ

 Kضريب خدمت، متعهد پيماني، آزمايشي، رسمي (رسمي، شاغل از اعم علمي هيئت اعضاي -2بند 

 ردانيمدرك كا حداقل با دانشگاه پرسنل و پژوهشگران يكليه و دانشگاه يبازنشسته يا يك) ماده و

 .مطرح باشند دهنده طرح عنوانهب گروهي يا فردي طور به توانندمي دانشگاه دانشجويان يكليه و

 و دولتي هايدانشــگاه يجمله از هادانشــگاه ســاير علمي هيئت اعضــاي و پژوهشــگران -1 تبصــره

 كيپزش علوم دانشگاه طرح از مجريان از نفر يك حداقل اينكه شرطبه تحقيقاتي مراكز خصـوصـي و

 .بدهند را تحقيقاتي يپروژه انجام پيشنهاد مدير اجرايي، يا دهنده طرح عنوانبه توانندمي باشد،

انجام  عدم صـورت در كه نمايد تعهد بايد دارد، دانشـگاه با اسـتخدامي يرابطه كه فردي -2 تبصـره

 پژوهشي معاون ينامه با حقوقش از طرح محل از شده دريافت مبلغ شـده، تنظيم قرارداد برابر طرح

 .گردد برداشت دانشگاه

 حاصل معنوي يا مادي مالكيت از اعم تحقيقاتي طرح انجام از حاصل نتايج موارد، يكليه در -3بند 

طرح  و دانشگاه بين كند،مي تعيين دانشگاه كه سهمي اساس بر و باشدمي دانشـگاه اختيار در شـده

 .شودمي تقسيم دهندگان

ذكر  و دانشــگاه آدرس ذكر با را تحقيق از حاصــل نتايج تا هســتند ملزم دهندگان طرح -3 تبصــره

 لومع دانشــگاه پشــتيباني با پروژه اين كه نكته اين ذكر و ســپاســگزاري قســمت در پروژه يشــماره

 گرفتن به زنيا نتايج انتشار از قبل كهمواردي در مگر نمايند، منتشر است گرفته انجام پزشكي بوشهر

 .پتنت باشد
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 دهندگان طرح  -2ماده 

ر د مستقيمي مسئوليت كه هستند افرادي طرح) اصـلي دهندگان پيشـنهاد(طرح دهندگان  -1بند 

و  مادي امتيازات و دارند آن اتمام و طرح كل اجراي شده، حاصل نتايج طرح، علمي مسـائل با رابطه

 .گرددمي تقسيم آنها مابين توافقي صورت به آنها سهم معنوي

 .باشند نفر 3 از بيشتر نبايد شرايطي هر در دهندگان طرح -1تبصره 

 امانج قرارداد با دانشگاه دهندگان طرح از نمايندگي به كه باشدمي كسـي طرح مدير اجرايي -2بند 

ــا  تحقيقاتي طرح ــگاه پرداخت ازطرف كه طرح هايهزينه يكليه و نمايدميامض ــودمي دانش  به ش

 قوقيح مسائل و پيگيري باشدمي دانشگاه با دهندگان طرح رابط ايشان گردد.مي واريز ايشان حساب

 اجرايي مدير عهدهاداري به و حقوقي مالي، نظر از طرح اجرايي ليتئومســ باشــدمي ايشــان با طرح

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

طرح  اجرايي مدير عنوانبه اول نفر از غير فردي بخواهند دهندگان طرح كهصــورتي در -2 تبصــره

 .دهند اطالع مربوطه واحد پژوهشي شوراي به كتبي صورتبه اينامه طي بايد گردد، معرفي

 .باشد داشته اجرايي مدير يك از بيش تواندنمي تحقيقاتي طرح هر  -3 تبصره

 زا ديگر يكي نمايد نظر صرف كار ادامه از دليلي هر به طرح اجرايي مدير كهصـورتي در  -4 تبصـره

پژوهشــي  معاونت يحوزه تشــخيص به توافق عدم صــورت در و توافقي، صــورتبه طرح دهندگان

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

 

 طرح همكاران -3 ماده

 طرح اجراي در روند نحوي به علمي) كه هيئت غير و علمي هيئت (اعضــاي يياعضــا ســاير -1بند 

ــ دارعهده ــي و بوده ثانوي هايليتئومس ــد،آنها مي عهدهبه طرح اجرايي عمليات از بخش  تحت باش

 نفرات افزايش .دباشــ نفر 5 از بيش نبايد طرح همكاران تعداد شــوند.مي خوانده طرح همكار عنوان

 .تاس پذيرامكان دقيق صورتهب افراد آن نقش ذكر و پژوهشي مديريت يحوزه هماهنگي با بيشتر

دهندگان  طرح با توافقي صــورتبه طرح همكاران به معنوي و مادي امتيازات تخصــيص -1 تبصــره

ه جمل از طرح اندركاران دست يهمه كتبي رضايت با نهايي حساب تسويه همچنين گيردمي صورت

 .است الزامي اجرايي مدير توسط طرح همكاران و دهندگان طرح

ــورتي در -2بند  ــرف كار يادامه از دهندگان طرح يا و همكاران از يكي كهص مدير  نمايد، نظر ص

 .نمايد مطلع كتبي صورتهب را دانشگاه پژوهشي امور مدير است موظف اجرايي
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 وامحت و مفاد در تغيير گونه هر ،توسط معاونت پژوهشي تحقيقاتي طرح تصـويب صـورت در -3بند 

 .باشدمي پذيرامكان طرح يكننده تصويب پژوهشي شوراي تأييد با تنها

 كه شوندمي ارائه نامهپايان صورتهب كه شودمي گفته هاييطرح به نامهپايان قالب در طرح -2 تبصره

ارائه  تحقيقاتي طرح قالب در را آن راهنما اســتاد و اســت نامهپايان مصــوب ســقف از بيش آن مبلغ

 .كندمي

و  مادي مزاياي از منديبهره ميزان باشند، يك نفر از بيش دهندگان طرح كهصـورتي در -3 تبصـره

و  مشــخص دهندگان طرح مشــاركت ميزان قبل از اينكه مگر باشــد،مي مشــترك صــورتهب معنوي

 .گردد ارسال پژوهشي مديريت به كتبي صورتبه

طور  هب كمتر و ريال ميليون پنج سقف تا را خود يتحقيقات هايطرح توانندمي دانشجويان -4 تبصره

 به يازن هاطرح برسانند. اين تصويببه دانشـجويي تحقيقات يكميته پژوهشـي شـوراي در مسـتقيم

 و اهدانشگ پژوهشي معاون كه شرط اين به ندارند مالي يكميته و دانشگاه پژوهشي شوراي ارجاع به

 باشند. داشته حضور مذكور يجلسه در حتماً جانشين عنوانبه پژوهشي مدير يا

همكاران  دهندگان، اجرايي، طرح مدير جمله از طرح ياجراي عوامل در كه تغييراتي يكليه -4بند 

 كتبي، به صورتبه و طرح اجرايي مدير وسيلهبه بايسـتي دهد رخ آن اجراي حين در غيره و اصـلي،

رد  يا قبول خصوص در مربوطه شـوراي شـود. ارجاع طرح يكننده تصـويب پژوهشـي شـوراي دبير

 داد. خواهند اطالع اجرايي مدير به و كرده گيريتصميم مزبور تغييرات
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 سوم بخش

 تحقيقاتي طرح تصويب ينامهآيين

 

 3تعداد ماده:  

24تعداد بند:  

 2تعداد تبصره:   
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 نويس طرح تحقيقاتيپيش -1ماده 

اين كار  يويژه هايفرم قالب در را خود تحقيقاتي طرح نويسپيش بايد دهندگان طرح -1 بند

ــورت دوبه  بعدي هايپيگيري جهت و تدوين ــده و wordفايل  ص ــي پرينت ش ــوراي پژوهش  به ش

 .نمايند ارسال(گروه، دانشكده، مركز تحقيقات و ...)  مربوطه

 دانشگاه پژوهشي يحوزه كارشـناسـان نظارت تحت تحقيقاتي هايطرح نويسپيش هايفرم -2 بند

در  رتغيي گونهگيرند. هرمي قرار تحقيقاتي مراكز و هادانشــكده اختيار در و گرديده و تدوين طراحي

 دانشگاه به وابسـته تحقيقاتي مراكز و هادانشـكده سـوي از هافرم ظاهري شـكل و كليات مندرجات،

 پذيرد. صورت دانشگاه پژوهشي معاونت اجازه و نظارت بايد با

 

 قرارداد عقد زمان تا تحقيقاتي طرح ارزيابي مراحل  -2 ماده

 پژوهشي كارشناس باشد، آموزشي هايگروه با مرتبط هايطرح جزء پروپوزال موضوع چنانچه -1 بند

متخصص  نظر اخذ و طرح فرمت و محتوا بررسي از پس مربوطه پژوهشي شوراي دبير يا هادانشـكده

ن را آ هفته يك طي حداكثر باشد نداشته متدولوژي و فرمت ايراد كهصورتي در اپيدميولوژي، يا آمار

 داوري و شورا قرار خواهد داد.در دستور كار 

 تبطمر گروه به كارشناسي نظر براي طرح مربوطه دبير يا كارشناس طريق از بعد يمرحله در -2 بند

ضــرورت،  محتوايي، نظر از و كارشــناســي را طرح هفته 2 مدت ظرف گروه و ارجاع طرح با موضــوع

 نمايد.مي عودت مربوطه دبير يا كارشناس به و بررسي علمي ارزش و نبودن تكراري

 دانشكده پژوهشي شوراي شـده به تفويض مبلغ يمحدوده در كه هاييطرح بعد يمرحله در -3 بند

 .گردندمي امتيازبندي و مطرح دانشكده پژوهشي شوراي در باشند

 در صورت نياز در پروپوزال تصويب، مراحل شدن نهايي جهت داوري، انجام يا تصويب از پس -4 بند

 به قرارداد عقد جهت و مطرح و تصويبي دانشكده شـورا در نهايت درپژوهش و  در اخالق يكميته

 .گرددمي ارسال پژوهش دانشگاه مديريت

 دانشكده پژوهشـي شـوراي به شـده تفويض مالي سـقف از باالتر كه هاييطرح خصـوص در -5 بند

 ردند.گمي ارسال دانشگاه پژوهشي شوراي به بررسي جهت مربوطه دبير يا كارشناس باشند، توسط

ك هر ماه ي حداكثر است موظف دانشكده و يا مراكز تحقيقاتي پژوهشي شوراي دبير يا رئيس -6 بند

 هايطرحعلمي،  ارزش و نبودن تكراري ضرورت، محتوايي، نظر از را شورا نظر و بررسـي يبار نتيجه

 نمايد. اعالم پژوهشي دانشگاه كارشناس به تحقيقاتي مصوب خود را
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 به تشخيص و بررسي گردند دانشگاه پژوهشي شوراي توسـط بايد كه هاييطرح خصـوص در -7 بند

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

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

 .شود انجام بايد دانشگاه پژوهشي

پژوهشي  شـوراي يا دانشـگاه پژوهشـي شـوراي توسـط شـده مطرح ايرادات داراي هايطرح -8بند 

 داوران توسط شده مطرح ايرادات يا ي معاونت پژوهشـي وزيرمجموعه سـاير شـوراهايو هادانشـكده

 دهندگان طرح و شــوند،مي داده ارجاع دهندگان طرح به پژوهشــي كارشــناس طريق از بالفاصــله

 . نمايند آماده مربوطه شوراهاي يا داوران جهت را خود يجوابيه هفته يك ظرف حداكثر موظفند

ه ب تا نمايدمي طي مختلف فرآيندهاي در تحقيقاتي طرح پروپوزال يك كه زماني حداكثر -9بند 

زمان  مدت دانشگاه پژوهشي شوراي گروه زير شوراهاي در باشـد.مي ماه سـه برسـد نهايي تصـويب

اين  در خيرتأ گونه هر مســئوليت و باشــد ماه از ســه بيش نبايد نهايي تصــويب تا شــده طي يندفرآ

 .بود خواهد مربوطه شوراي رئيس عهده بر خصوص

ايد ب دانشگاه پژوهشي شوراي يتابعه پژوهشي شوراهاي يكليه و دانشگاه پژوهشي شوراي -10بند 

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

 اطالع طرح به مستقيم يمكاتبه طريق از غيره و ديگر صـالحذي مراجع به ارجاع مشـروط، تصـويب

 .برسانند )(گان دهنده

 به را اولويت خاص يا فوريت باال، ضرورت داراي هايطرح تواندمي دانشگاه پژوهشي شوراي -11بند 

 .رد نمايد يا تصويب ماهيك مدت طي در و نموده بررسي پژوهشي شوراي اين در موردي صورت

ــورتي در -12بند  ــگاه ايبودجه تحقيقاتي طرح يك اجراي جهت دهنده (گان) طرح كهص  از دانش

ــگاه موافقت به نياز فقط و ننمايد طلب ــد پژوهش در اخالق يكميته موافقت و دانش  مي توان باش

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

 يا شوراهاي دانشگاه پژوهشي شـوراي تشـخيص به چنانچه تحقيقاتي هايطرح بررسـي در -13بند 

 از وانتميباشد  تخصصي و كارشناسي نظرات نيازمند دانشگاه، پژوهشي شـوراي گروه زير پژوهشـي

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

 .شوندمي انتخاب خارج دانشگاه يا دانشگاه داخل از داوران -1تبصره 

 .شود انتخاب طرح همكاران يا دهندگان طرح بين از نبايد داور  -2تبصره 

ا ي دانشكده پژوهشي شوراي دبير توسـط تحقيقاتي طرح موضـوع اسـاس بر داوران انتخاب -14بند 
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ه ب كه هاييطرح يكليه و شودمي انجام دانشگاه پژوهشي شوراي يتابعه پژوهشـي شـوراهاي سـاير

يا  دهدانشك كدام به مربوط اينكه به بسته دارند، داوري به نياز دانشـگاه پژوهشـي شـوراي تشـخيص

شوراي  دبير يا دانشـكده آن پژوهشـي شـوراي دبير توسـط داور انتخاب هسـتند، پژوهشـي شـوراي

ر د را مربوطه داوران موافق نظر ابتدا در بايد پژوهشي شـود. كارشـناس انجام بايد مربوطه پژوهشـي

 .كسب كند مقرر زمان در طرح داوري جهت

 مشـخص و شـفاف صـورت به هفته دو حداكثر مدت طي را خود نظر داوران كهصـورتي در -15بند 

 را يديگر افراد است موظف مربوطه پژوهشي شوراي يا دانشكده پژوهشي شوراي دبير اعالم ننمايند،

 .شود انجام موقعبه داوري يندفرآ تا نمايد جايگزين جهت داوري

 طي حداكثر داوران االتسئو و ايرادات خصوص در را خودي جوابيه موظفند دهندگان طرح -16بند 

 .دهند قرار مربوطه پژوهشي شوراي دبير يا دانشكده پژوهشي كارشناس اختيار در هفته مدت يك

به  مربوطه پژوهشي شوراي دبير توسط پروژه، اجرايي بايد مدير طرح نهايي تصويب از پس -17بند 

 .گردد دعوت قرارداد عقد جهت صورت مكتوب

 گيري درتصــميم پيگيري، روند در (گان) دهنده طرح يا طرح اجرايي مدير كهصــورتي در -18بند 

 پژوهشي مربوطه شوراي طريق از را الزم و موقعهب اقدام دليلي هر به طرح اجراي يا و طرح خصوص

 ســه ماه از بيش آنها طرح خصــوص در گيريتصــميم زمان مدت و ننمايد دريافت موجه دليل بدون

وهشي پژ شوراي دبير يا رئيس اطالع به مسـتند صـورتهب را مراتب توانندنجامد، ميبي طولهب كاري

 را انجام الزم اقدام ،بررسي و پيگيري جهت پژوهشي شـوراي رئيس موارد اين در برسـانند. دانشـگاه

 دهد.مي

 

 دانشجويي تحقيقاتي هايطرح تصويب مراحل -3 ماده

 يكميته پژوهشــي شــوراي به شــده تفويض مبلغ يمحدوده در كه هاييطرح خصــوص در -1 بند

 گردد.مي امتيازبندي و مطرح يكميته پژوهشي شوراي در باشند دانشجويي تحقيقات

 يمال يكميته به پروپوزال تصويب، مراحل شدن نهايي جهت داوري، انجام يا تصويب از پس -2 بند

 در اخالق كميته و در صــورت نياز در آن از پس (و ارســال طرح ريالي مبلغ شــدن جهت مشــخص

ــده) ــويب نهايت و در پژوهش مطرح ش ــورا همان در نيز نهايي تص  به قرارداد عقد جهت و انجام ش

 .گرددمي ارسال پژوهش دانشگاه مديريت

 كميته پژوهشــي شــوراي به شــده تفويض مالي ســقف از باالتر كه هاييطرح خصــوص در -3 بند

 وهشيپژ شوراي به امتيازبندي جهت دانشگاه پژوهشي مديريت توسط باشـند تحقيقات دانشـجويي
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 .گردندارسال مي دانشگاه

به  و گردند امتيازبندي دانشــگاه پژوهشــي شــوراي توســط بايد كه هاييطرح خصــوص در -4 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 ارسـال و داور نظر اخذ

 .شود انجام بايد دانشگاه پژوهشي كارشناس



 

 

 چهارم بخش

 هاي پژوهشيطرح اجراي هايهزينه

 

 1تعداد ماده:  

 9تعداد بند:  

 1تعداد تبصره:  
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 35 فعاليت معاونت پژوهشيهاي حوزه

 

تعداد  و حجم ها،نامهآيين ها،العملردســـتو با مطابق تحقيقاتي طرح هايهزينه برآورد  -1ماده 

مصرفي  مواد ها،مسـافرت نوع و تعداد تخصـصـي، يهاآزمايش تعداد تحقيقاتي، طرح يك يهانمونه

ــنهاد به نياز مورد نياز و تجهيزات مورد ــي هايطرح مالي يكميته در دهندگان طرح پيش  پژوهش

ــوب تعيين ــته تحقيقاتي طرح يك هايهزينه. گرددمي و مص ــامل طرح نوع به بس  يالزحمهحق ش

ــنلي، و  دهندگان طرح توســط كه تخصــصــي خدمات يالزحمهحق مصــرفي، مواد هايهزينه پرس

 و دولتي مراكز ساير توسط ناچار به كه تخصـصي خدمات هايهزينه شـود، انجام بايد طرح همكاران

 تايپ يهزينه مسافرت، يهزينه طرح، نياز مورد تجهيزات خريد يهزينه شود، انجام بايد خصـوصي

 .باشدمي هاهزينه ساير تكثير و و

 لميع هيئت اعضاي براي شده گرفته نظر در التحقيقحق با مطابق طرح پرسـنلي هايهزينه -1بند 

 هانامهينآي به توجه با تحصيلي مدرك اساس بر علمي هيئت غير افراد و دانشگاهي يرتبه بر اساس

 .گرددمي تعيين  دانشگاه هايو دستورالعمل

 و علمي هيئت اعضـــاي محققين، مختلف، علمي هايرتبه با افراد به يالزحمهتعيين حق -2بند 

 .بود خواهد دانشگاه مالي يكميته مصوبات اساس سايرين بر

بر  است نياز مورد پرسنلي هايهزينه قسمت در تحقيقاتي طرح انجام براي كه ساعاتي ميزان -3بند 

 .بود خواهد دانشگاه مالي يكميته مصوبات اساس

ــاعتي ميزان -4بند  ــي يهاآزمايش يالزحمهحق پرداخت جهت كه س ــص ــط كه تخص  طرح توس

 رحط پيشنهاد و بوده متغير آزمايشات و تعداد حجم و طرح نوع به بسـته شـود، بايد انجام دهندگان

 .گرددمي مصوب و بررسي مالي يكميته در دهندگان

ــرفي مواد مقدار -5بند  ــته مص  با توجه به  نياز مورد يهاآزمايش تعداد و حجم و طرح نوع به بس

 .گرددمي مصوب و بررسي مالي يكميته در طرح دهندگان پيشنهاد

 نجاما خصوصي يا و دولتي مراكز ساير توسط بايد ناچار به كه تخصصي يهاآزمايش يهزينه -6بند 

ــود، معادل ــد خواهد پرداخت دولتي بخش يتعرفه ش   يهاآزمايش يا آزمايش كهمواردي در مگر ش

  نباشد. انجام قابل دولتي توسط بخش مربوطه

 دريافت ويزيت حق طرح انجام جهت بيماران از كه دهنده طرح متخصــصــين در مورد – 7بند 

 هك تخصصي كامالً روش يك اينكه مگر شد، نخواهد پرداخت طرح قالب ويزيت در يهزينه كنند،مي

 نآ براي مالي يكميته طريق از آن معادل كه شود استفاده طرح شود، درنمي انجام روتين صورتهب

 .گرددمي لحاظ
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 شــده بينيپيش طرح در كه ايســرمايه هايدســتگاه و غيرمصــرفي تجهيزات خريد يهزينه -8بند 

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

هاي طرح اعتبارات ســرجمع به اما ،گرددنمي محاســبه مربوطه طرح اعتبارات ســرجمع در و شــده

در  را نياز مورد موارد و هادستگاه موظفند دهندگان طرح خصوص اين شود. درمي اضـافه تحقيقاتي

 يپژوهش شوراي و مالي يكميته در تأييد از پس تا نمايند وارد مصـرفي وسـايل و هادسـتگاه بخش

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

 .گردند معاونت خريداري مالي امور طريق از و دانشگاه

 دانشگاه پژوهشي اعتبارات محل از شده خريداري غيرمصرفي هايدستگاه و وسـايل تمام -1تبصـره 

 ديد معاونت پژوهشي دانشگاه به مراكز تحقيقاتيبايستي با صالح نامهآيين اين تصـويب از بعد قبل و

 نخواهد را اعتراضــي گونههيچ حق خصــوص اين در دهنده طرح ي معاونت تحويل داده شــود وتابعه

 .داشت

 مسافرت يها و هزينهپرسـشـنامه حجم و تعداد طرح، نوع به بسـته تكثير و تايپ هايهزينه -9بند 

ــته ــافرت نوع و تعداد و طرح نوع به بس ــنهاد با توجه به نياز مورد هايمس  دهندگان در طرح پيش

 .گرددمي مصوب و بررسي مالي يكميته
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 پنجم بخش

 تحقيقاتي هايطرح اقساط پرداخت ينحوه ينامهآيين
 

 

 

 2تعداد ماده:  

 8تعداد بند:  

 1تعداد تبصره:   
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 دبير توسط پروژه اجرايي مدير دانشـگاه، پژوهشـي شـوراي در طرح نهايي تصـويب از پس -1 ماده

 .گرددمي دعوت قرارداد عقد جهت صورت مكتوبه ب شورا

ــاي از پس مراحل و قرارداد عقد مراحل يكليه و قرارداد متن يتهيه -1 بند  جمله از قرارداد امض

 انجام دانشگاه پژوهشي امور مديريت پژوهشي كارشناسان توسـط ،پروژه اقسـاط اداري پرداخت روند

 .شودمي

و  طرف يك از دهندگان طرح از نمايندگي به پروژه اجرايي مدير بين تحقيقاتي طرح قرارداد -2 بند

 . گرددمي منعقد ديگر طرف از دانشگاه از نمايندگي به دانشگاه معاونت پژوهشي

 قرار پروژه اختيار مدير در آن از نسخه يك و تنظيم نسـخه شـش در تحقيقاتي طرح قرارداد -3 بند

 گيرد.مي

پروژه  اجرايي مدير اختيار در قسط چهار در ،منعقده قرارداد مطابق طرح مصـوب اعتبارات -2 ماده

 .گيردمي قرار

 پرداخت قابل قرارداد عقد از پس بالفاصله طرح هايهزينه كل درصد 30 ميزان به اول قسط -1 بند

 .باشدمي

(آماده  پروژه درصد 50 حداقل پيشرفت گزارش يتهيه از پس درصد 25 ميزان به دوم قسط -2 بند

واحد  طريق از پژوهشــي معاون و كارشــناس تأييد و دهندگان آناليز) توســط طرحو  هادادهســازي 

 .گرددمي پرداخت و محاسبه دانشگاه پژوهشي معاونت حسابداري

 و دهندگان طرح توسط پروژه نهايي گزارش يتهيه از پس درصـد 25 ميزان به سـوم قسـط -3 بند

 .گرددمي پرداخت و محاسبه پژوهشي دانشگاه معاون امضاي و نيز  داوران يا داور تأييد

حداقل يك مقاله حاصل از  يمبلغ كل قرارداد، پس از ارائه درصد20 به ميزان قسـط چهارم -4 بند

ـــي و يا ارائه -اجراي طرح در يـك مجلـه علمي ـــول طرح  يپژوهش يك مدرك اعالم پذيرش محص

 واحد حسابداري طريق از پژوهشـي معاون و كارشـناس تأييدو با  نفعپژوهشـي از سـوي مراجع ذي

 .گرددمي پرداخت و محاسبه دانشگاه پژوهشي معاونت

 يممكن است درصد كمتر يا بيشتر يدر موارد خاص بنا به شرايط و با نظر معاونت پژوهش -1تبصره 

 در هر كدام از مراحل انجام طرح پرداخت گردد.  

 هتسوي انجام و داوران يا داور تأييد و دهندگان طرح توسط پروژه نهايي گزارش يتهيه از پس -5بند 

 يا مقاله تا دارند فرصــت ماه 18 طرح دهندگان دانشــگاه، پژوهشــي امور مديريت با كامل حســاب

 پژوهشــي امور مديريت تحويل را اندشــده آنها چاپ به متعهد كه طرح محل از شــده چاپ مقاالت
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ــگاه ــاب به طرح تأخير عنوانهب مدت اين و نمايند دانش  گزارش تحويل زمان معيار، و آيدنمي حس

 .باشدمي مربوطه پژوهشي شوراي دبير به نهايي



 

 

 ششم بخش

 تحقيقاتي طرح اجراي ينامهآيين
 

 

 

 7تعداد ماده:  

 6بند:  تعداد 

 1تعداد تبصره:   
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 پژوهشي مديريت هايواحد طرح سوي از قرارداد، بايد متني و تهيه ،طرح تصـويب از پس -1 ماده

 امضاي و محقق يمراجعه براي هفته يك زمان و مدت شـود ارسـال محقق به رسـمي اينامهدعوت

 تعيين شود.  قرارداد

 

 مصوب، يبودجه اول قسط دريافت و قرارداد عقد ابالغيه، دريافت از پس طرح اجرايي مدير -2 ماده

 .باشدمي طرح اجرايي عمليات شروع به موظف

كارشناس  اختيار در را پروژه پيشـرفت و انجام گزارش فصـلي صـورتهب بايد دهندگان طرح -1 بند

 .دهند قرار پژوهشي

 پروژه نهايي گزارش خصوص در كارشناسي نظرات وجود پروژه، اتمام و حساب تسـويه براي  -2 بند

 .باشدضروري مي

 

 را مراتب بايد اجرايي مدير نباشـــد، مقدور تحقيقاتي طرح يك اجراي يادامه چنانچه -3 ماده

چنين  در .نمايد اعالم تكليف تعيين جهت طرح يكننده تصويب پژوهشي شوراي به كتبي صورتبه

نخواهد  جريمه مشمول باشد، نشده پرداخت اقسـاط قالب در مبلغي اجرايي مدير به چنانچه مواردي

 و يدريافت مبالغ اساس برجريمه  مبلغ، باشد شده پرداخت اجرايي مدير به مبالغي چنانچه ولي شـد.

 پژوهشي شـوراي كشـور توسـط جاري قوانين و بوده اجرايي مدير نزد دريافتي مبلغ كه زماني مدت

 اهدانشگ به حساب دريافتي مبلغ اصل با همراه اجرايي مدير توسط بايد وشـود مي مشـخص مربوطه

 .گردد واريز

 

 كه به طرح بنديزمان جدول اســاس بر و قرارداد در مندرج مواد مطابق طرح اجرايي مدير -4 ماده

 رفتپيش گزارش است است، موظف رسيده مربوطه پژوهشي شوراي يا دانشگاه پژوهشي شوراي تأييد

 .دارد پژوهشي ارسال به كارشناس را طرح اجرايي و علمي

ــده انجام اقدامات گزارش، يارائه از منظور  -1 بند ــتاي در ش  جمله از تحقيقاتي طرح اجراي راس

ــگري، يتهيه ــش ــاخت ها،تكنيك اندازي راه الزم،  يهاآزمايش انجام نمونه، يتهيه مواد، پرس  س

 طرح يك انجام راســتاي در كه اســت يندهاييفرآ يكليه و هاداده نظر، آناليز مورد محصــوالت

 اجرايي مدير درآيد، راكد حالت به ياجراي نظر از داليلي به طرح بنا اگر باشد.مي نياز مورد تحقيقاتي

 .نمايد اشاره طرح نيازهاي مشكالت و به خود هايگزارش در بايستي
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 در مقرر كه موعد در را طرح اجراي عمليات نتواند عللي به طرح مدير اجرايي كهصورتي در -5 ماده

 ،برســاند پايان به ،اســت آمده مربوطه قرارداد در همچنين و گانت جدول عنوان تحت پروپوزال متن

 نمايد. ياي را جهت مجري ارسال مي اخطار مهلت دو هفتهشناس پژوهشي نامهكار

 طرح انجام زمان مدت و است قرارداد در شده ذكر تاريخ طرح، اجرايي عمليات شـروع زمان  -1 بند

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

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

ي گزارش اخطار به مجري، ايشــان در خصــوص ارائه يپس از ارســال نامه كهصــورتي در -2بند 

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

 نمايد.يهشي رسيده است، جهت مجري ارسال مطرح را  كه به امضاي معاونت پژو

 اي و باليني هاينمونه برخيي هتهي در مشــكالت دليل به كهصــورتي در موارد برخي در  -1 تبصــره

 تأييد طرح، اجرايي مدير ينامه با شــودمي مواجه خيرتأ با طرح اجراي ،آزمايشــگاهي و وســايل مواد

 معاون امضاي با خصوص اين در موجود مشكالت دقيق ذكر با همراه پژوهشي مدير امور و كارشناس

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

 طبق طرح بعدي كارشــناس پژوهشــي، اقســاط توســط كاري پيشــرفت گزارش تأييد از پس -3 بند

 .گرددپرداخت مي طرح اجرايي مدير به قرارداد

 

 ناظر توســط كه طرح تحقيقاتي هاي گزار دريافت از پس دانشــگاه پژوهشــي امور مديريت -6 ماده

 اقدام قرارداد منعقده مفاد براســاس طرح يمانده اقســاط اختصــاص به نســبت اســت، شــده تأييد

 .نمايديم

 

 اختيار دبير در را طرح نهايي قرارداد، گزارش اتمام از قبل اســت موظف طرح اجرايي مدير -7 ماده

ــوراي ــي ش و  گرفت خواهد قرار كار مبناي ،نهايي گزارش تحويل تاريخ و دهد قرار مربوطه پژوهش

 نخواهد گرفته نظر در طرح تأخير عنوانهب خواهد شــد، صــرف داوري گزارش جهت كه زماني مدت

 شد.
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 بخش هفتم

 تسهيالت پرداخت ينامهآيين

 كشور از خارج هايكنگره در جهت شركت

 

 

 5مواد:   تعداد

 15بندها:   تعداد

 3ها:  تبصره تعداد
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لمي و ع هيئتموزشي اعضاي آالمللي و افزايش توان پژوهشــي و منظور گسـترش تبادالت علمي بينبه

رايط متقاضيان واجد ش ابسته،، دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي وعلوم پزشـكي بوشـهر محققين دانشـگاه

 .شركت نمايند الملليهاي علمي بينتوانند با استفاده از تسهيالت مقرر در همايشنامه ميينيآاين 

 

ي علم هيئتعضو  دانشگاه، محققين غير يعلمي رسـمي شاغل و بازنشسته هيئتاعضـاي  -1 ماده

 دانشـجويان دوره دكتري تخصصيهاي وابسـته، سـاير سـازمان وها دانشـكده دانشـگاه و شـاغل در

(Ph.D.) جوييدانش تحقيقات يتخصصي و نيز دانشجويان فعال كميتهفوق و دسـتياران تخصصي و 

در صورت احراز شرايط مربوطه و با رعايت مقررات مندرج در  (به تشخيص شوراي پژوهشي دانشگاه)

 .نمايندهاي علمي خارج از كشور شركت توانند در همايشنامه ميينيآاين 

 

 شرايط و چگونگي شركت در همايش -2ماده 

 .مدت زمان شركت حداكثر ده روز خواهد بود -1بند 

 .شنايي كافي به زبان همايش علمي بنا به تشخيص دانشگاه داشته باشدآبايست متقاضي مي -2بند 

تقاضي م بايست بنا به تشخيص دانشگاه با مسئوليت، فعاليت و يا تخصصموضوع همايش مي -3بند 

 .مرتبط باشد

دانشــگاه علوم پزشكي  )Affiliation(پذيرفته شـده بايد داراي وابسـتگي سـازماني  يمقاله -4بند 

 بوشهر به شرح مندرج در پيوست كتاب باشد.

 

 تعداد دفعات مجاز شركت در همايش -3 ماده

 بار در سال علمي يك هيئت ياعضا -1بند 

 ارزشيابي (بورد) حداكثر دوبار در سالهاي ممتحنه و هيئتاعضاي  -2بند 

ـــا -3بند  ـــنواره يعلمي و محققيني كه موفق به اخذ جايزه هيئتي اعض رازي يا خوارزمي  يجش

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

 )هاي خارج از كشورهمايش ار در سال شركت درباحتساب حق يك متوالي حداكثر دوبار در سال (با

 بارعلمي بازنشسته فقط هر دوسال يك هيئتي اعضا -4بند 

هاي و ساير سازمانبوشهر علمي شـاغل در دانشـگاه علوم پزشـكي  هيئتمحققين غيرعضـو  -5بند 

 بار و درتحقيقاتي مصــوب هر ســه ســال يك يمقاله يوابســته درصــورت وجود اعتبار و تهيه و ارائه
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 سال متوالي بار در سال تا دوخوارزمي يك هاي رازي ياجشنواره يصورت اخذ جايزه

دانشگاه در شوراي پژوهشي در علمي شاغل  هيئتعضـو  تحقيقاتي محققين غير يمقاله -1تبصـره 

خانه وزارتدانشـگاه بررسـي و در صورت تصويب جهت تصميم نهائي به معاونت تحقيقات و فناوري 

 .پيشنهاد خواهد شدمتبوع 

تخصصي و نيز دانشجويان قفو دستياران تخصصي و) .Ph.D( دانشجويان دوره دكتري تخصصي -6بند 

رايط شدانشـجويي (به تشخيص شوراي پژوهشي دانشگاه) به شرط احراز ساير  تحقيقات يفعال كميته

توانند با بار ميود اعتبار فقط يكنامه در طول دوره تحصـــيل خود در صـــورت وجينآيمربوطه در اين 

 .نامه به پيشنهاد دانشگاه در همايش شركت نمايندينيآاستفاده از تسهيالت مندرج در اين 

فوق تخصصي تا  و دستياران تخصصي و ).Ph.D(دكتري تخصـصـي  يدانشـجويان دوره -2تبصـره 

 .ها شركت نمايندتوانند در همايشدرصد تعداد دانشجويان مي 5سقف 

پژوهشي دانشجويي هر دانشگاه (به تشخيص  ياز دانشجويان فعال كميته هر سال يك نفر -3تبصره 

 .تواند در همايش شركت نمايدشوراي پژوهشي دانشگاه) مي

 

 ي شركت در همايشيراحل اجرام -4 ماده

به  پذيرش مقاله را بايســت درخواســت خود همراه با فرم ثبت نام در همايش ومتقاضــي مي -1بند 

 .معاونت پژوهشي دانشگاه تسليم نمايد

بايسـت از نظر علمي و متدولوژي تحقيق به تصـويب شـوراي پژوهشي مورد نظر، مي يمقاله -2بند 

 .دانشگاه برسد

ريال  000/000/5در خصــوص اختصاص  25/11/89شـوراي پژوهشـي تاريخ  يپيرو مصـوبه -3بند

درخواست  يهاي خارج از كشـور، نامهايشعلمي در هم هيئتپرداخت جهت شـركت اعضـاي پيش

 واريز اين مبلغ پيش از برگزاري همايش به امور مالي معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال مي گردد. 

 . كسر خواهد شد ،پرداخت در انتهاي برگزاري همايش ميزان است مبلغ پرداختي از يبديه

 

 زمدارك مورد نيا -5ماده 

 پيش از برگزاري همايش -1بند 

 در خواست شركت در همايش ينامه �

 همايش يپذيرش از دبيرخانه ينامه �



 55 هاي فعاليت معاونت پژوهشيحوزه

 

 دانشگاه: affiliationبا  پذيرش شده (نسخه الكترونيك) يمقاله يچكيده �

Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran 

 موزشيآمعاونت  موريت با امضايأفرم م �

 

 : دو هفته پس از اتمام همايش)(حداكثر  پس از برگزاري همايش -2بند 

 اصل بليط هاي مسافرت �

 اصل رسيد مبلغ ثبت نام در همايش �

 ، با سربرگ همايشكپي مقاله يا پوستر ارائه شده �

 همايش كتاب مقاالت همايش يا كپي جلد و مشخصات �

 مقاله يا پوستر  يگواهي ارائه �

اساليد) با فراخوان گزارش شـركت در همايش به صــورت كتبي (فرم) و شفاهي (همراه با  �

 قبلي

  



 هاها، فرآيندها و دستورالعملنامهآيين ي؛معاونت پژوهش 56

 

 

 

 



 57 هاي فعاليت معاونت پژوهشيحوزه

 

 



 هاها، فرآيندها و دستورالعملنامهآيين ي؛معاونت پژوهش 58

 



 

 

 تمشبخش ه

 تسهيالت پرداخت ينامهآيين

 داخل كشور هايكنگره در جهت شركت

 

 2مواد:   تعداد

 11بندها:   تعداد

 5ها:  تبصره تعداد
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 شركت در براي دانشگاه دانشجويان و پژوهشـگران علمي، هيئت اعضـاي تشـويق منظوربه -1 ماده

 اب تسهيالتي همايش، مدعوين و مقاله كنندگان ارائه به دانشـگاه كشـور، داخل هايكنگره و همايش

 د:نمايمي اعطا ذيل شرايط

 تاس شـده پذيرفته پوسـتر يا سـخنراني به صـورت آنها مقاالت كه علمي هيئت متقاضـيان -1 بند

 پژوهشــي كارشــناس به را خود درخواســت با همراه مدارك گروه، مدير موافقت اخذ از موظفند پس

 .قرار بگيرد يمورد بررس تا نمايند تحويل مربوطه

 .باشد پزشكي بوشهر علوم دانشگاه آدرس با بايد شده ارائه يمقاله -2 بند

ــ گروه مدير -3 بند ــناس پژوهش  در قبالً كه مقاالتي پذيرش از اســت موظف يو همچنين كارش

 .دننماي خودداري هستند تكراري يا و اندشده ارائه خارجي يا داخلي هايكنگره

 از پس دباي است شده پذيرفته پوستر يا سخنراني صورتهب آنها مقاالت كه دانشـگاه كاركنان -4 بند

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

 واستدرخ بايد است شده پذيرفته پوستر يا سخنراني صـورتهب آنها مقاالت كه دانشـجوياني -5 بند

 از پستا به دبير كميته تحويل نمايند  تحقيقات كميته پژوهشــي شــوراي در طرح جهت را خود

 نهايي قرار بگيرد. تأييد جهت دانشگاه پژوهشي امور مدير اختيار در يبررس

 

 :گرددمي پرداخت ذيل شرح به و همايش در شركت ينحوه اساس بر تسهيالت -2 ماده

 دانشگاه مختلف هايمعاونت انكارمند شامل دانشـگاه محققين و علمي هيئت اعضـاي براي -1 بند

 پرداخت بدون مأموريت حكم اســت شــده پذيرفته پوســتر يا ســخنراني صــورتهب آنها مقاالت كه

 روز يك و رفت براي روز يك يعالوههب) روز 3 حداكثر ؛كنگره روزهاي تعداد به مأموريت العادهفوق

 و رفت بليط بهاي همچنين و گرددمي صــادر حوزه آن مافوق مقام باالترين طرف از )برگشــت براي

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

اولين مقاله يك ميليون به ازاي  كه مقاله يارائه پاداش. عالوه بر موارد ذكر شده، شد خواهد پرداخت

 .است، پرداخت خواهد شد ريال هزار 500(به تعداد نا محدود) يمقاالت بعد يريال و به ازا

 .شودمي پرداخت سال، در بار دو همايش در شركت يهزينه، داخلي هايهمايش مورد در -1 تبصره

 گيرد.به تعداد نامحدود مقاالت تعلق مي داخلي مقاالت تشويقي -2 تبصره

ــره  ــده در مقالهمالك پاداش م -3تبص ــده ميقاالت فقط آدرس درج ش ــد و آدرس ي چاپ ش باش

)Affiliation( باشد.نامه مالك نميهمندرج در نماي  
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، )Corresponding Author(مســـئول  يمقاله يعني نويســـنده يكه نگارندهرتيدر صـــو -2بند 

آدرس كامل دانشگاه  )Second Author(ه بعديا نويسنده دوم بو  )First Author(اول  ينويسـنده

 را به شرح ذيل درج نمايند پاداش به آنان تعلق خواهد گرفت.

 بوشهر، بوشهر، ايران ي: دانشگاه علوم پزشكيبه فارس

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

اول از دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  يمسئول و هم نويسنده يكه هم نويسنده: در صـورتي4تبصـره 

 گيرد.مسئول قرار مي يباشند پاداش در اختيار نويسنده

عضـو دانشگاه علوم  ،مسـئول ياول و يا نويسـنده يمقاله يعني نويسـنده يچنانچه نگارنده -3بند 

رايط زشكي بوشهر با رعايت شپزشـكي بوشهر نباشند اما ساير نويسندگان مقاله عضو دانشگاه علوم پ

مسئول به يك نفر از نويسندگان (بنا به اولويت  ينويسـنده %50باشـند، پاداش  1ذكر شـده در بند 

 گيرد.نويسندگان) تعلق مي

 التشويق شركت در همايش:مدارك مورد نياز براي پرداخت حق -4بند 

 تصوير بليط هواپيما و اصل آن �

اين  يبليط، هزينه يي زمان رفت و برگشت پس از تهيهجابجاي ره: درصورت كنسل كردن و ياتبصـ

 باشد.متقاضي مي يجابجايي و كنسل شدن به عهده

 تصوير گواهي شركت در همايش �

 تصوير گواهي پذيرش پوستر، سخنراني و يا مقاله در همايش �

 مقاالت همايش يمقاله همراه با تصوير روي جلد خالصه يتصوير چكيده �

 التشويق مقاالت همايشدريافت حق يقاضاتكميل فرم ت �

 دانشگاه واصل ينهباشـد كه قبل از ارزشيابي ساالميتسـهيالت مذكور در خصـوص مقاالتي  -5بند 

چاپ شده و مالك تاريخ تقاضا، تاريخ  يشـده است. مالك تاريخ انتشار مقاله، تاريخ مندرج در مقاله

 باشد.تقاضا و مدارك مندرج در فرم تقاضاي تشويق مقاله مي يارائه

الزم اسـت تقاضاي دريافت پاداش (با تكميل فرم مربوطه) بر اساس بندهاي ذكر شده توسط  -6بند 

 متقاضي ارائه گردد.
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 نهمبخش 

 يتشويقي معاونت پژوهش يهاسياست

 در خصوص چاپ مقاالت

 

 

 4مواد:   تعداد

 12بندها:  تعداد

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

المللي و نيز افزايش اعتبار و توان علمي نشريات بين يدر عرصهحضـور و ايجاد بسـتر مناسـب براي 

ـــهيل در امور  ـــريع و تس ـــويق و قدرداني از محققين ارجمند و همچنين تس داخلي و به منظور تش

 :نمايدمربوطه، تسهيالت مالي تشويقي ذيل را ارائه مي

 افراد مشمول پاداش:  -1بند 

 هخود نام و آدرس كامل دانشگاه را ب يعلمي و محققين دانشـگاه الزم است در مقاله هيئتاعضـاي 

ـــورت  ــهر، ايرا"ص ــهر، بوش ــكي بوش ــگـاه علوم پزش ـــورت "ندانش ـــي يا به ص  به فارس

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

ــره  ــده در مقالهمالك پاداش مقاالت فقط آد -1تبص ــده مي يرس درج ش ــد و آدرس چاپ ش باش

)Affiliation( باشد.مالك نمي نامهمندرج در نمايه 

، (Corresponding Author)مســـئول  يمقاله يعني نويســـنده يكه نگارندهدر صـــورتي -2بند 

ـــنده ـــندهو  )First Author(اول  ينويس آدرس كامل  (Second Author) دوم به بعد ييا نويس

درج نمايند پاداش به آنان تعلق خواهد گرفت و در  هقيد شـــد 1كه در بند دانشـــگاه را به صـــورتي

اول از دانشگاه علوم پزشكي بوشهر باشند پاداش  يمسئول و هم نويسنده يصورتي كه هم نويسنده

ــنده ــئول قرار مي يدر اختيار نويس ــندهمقاله يعني  يگيرد. اما چنانچه نگارندهمس ا اول و ي ينويس

ساير نويسندگان مقاله عضو  يمسـئول عضـو دانشـگاه علوم پزشـكي بوشـهر نباشـند ول ينويسـنده

 ينويسنده %50باشند، پاداش  1دانشـگاه علوم پزشـكي بوشـهر با رعايت شـرايط ذكر شـده در بند 

 گيرد.مسئول به يك نفر از نويسندگان (بنا به اولويت نويسندگان) تعلق مي

 ينهباشد كه قبل از ارزشيابي ساالميتســهيالت مذكور در خصــوص مقاالتي  -2ره تبصـ

چاپ شده و  يدانشـگاه واصل شده است. مالك تاريخ انتشار مقاله، تاريخ مندرج در مقاله

تقاضــا و مدارك مندرج در فرم تقاضــاي تشــويق مقاله  يمالك تاريخ تقاضــا، تاريخ ارائه

 باشد.مي

قاضاي دريافت پاداش (با مراجعه به كارشناس مسئول و تكميل فرم مربوطه) بر الزم اسـت ت -3بند 

 اساس بندهاي ذكر شده توسط متقاضي ارائه گردد.

ـــوص پرداخت پاداش مقاله -4بند  ـــورتيدر خص ـــل از طرح ، در ص مركزي و با چندكه مقاله حاص

س دانشگاه علوم پزشكي و آدر )International(هاي خارج از كشـور تهيه گردد مشـاركت دانشـگاه

ـــنـده ـــود و نويس ـــهر نيز قيـد ش ـــنـده )First Author(اول  يبوش ـــئول مقـاله  ييـا نويس مس
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)Corresponding Authorمقاله و در صد پاداش  درانشـگاه علوم پزشـكي بوشـهر باشـد صد ) از د

قرار درصــد كل پاداش مقاله در اختيار ايشــان  60كه جزء يكي از ســاير نويســندگان باشــد صــورتي

 گيرد.مي

 

 شرايط مقاالت قابل تشويق و ميزان پرداخت جايزه بر حسب نوع مقاله: -2ماده 

 هاي اطالعاتي معتبر:نمايه شدن مقاالت در بانك -1بند 

 )A&HCIو  SCI ،SSCI(شامل  ISI web of Scienceهاي اطالعاتي بانك :1ايندكس نوع  

براساس ضريب تأثير مجله  1ر بانكهاي اطالعاتي نوع مبلغ پرداختي به مقاالت تحقيقي نمايه شده د

 باشد.ريال مي 000/000/10حداقل  1مربوطه طبق جدول شماره 

بر  1هاي اطالعاتي نوع در بـانـك Systematic Reviewو  Review Articleبـه مقـاالت مروري 

 يابد.يص مريال اختصا 000/000/11حداقل  1اساس ضريب تأثير مجله مربوطه طبق جدول شماره 

 

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

Impact Factor مجله
 مبلغ پاداش

 مروريپژوهشي

IF ≤ 2 000/000/10 ريال 000/000/11ريال 

2 > IF ≤ 3 000/500/10 ريال 000/500/11ريال 

3 > IF ≤ 4 000/000/11 ريال 000/000/12ريال 

4 > IF ≤ 5 000/500/11 ريال 000/500/12ريال 

5 > IF ≤ 10 000/000/12 ريال 000/000/13ريال 

IF > 10 000/000/16 ريال 000/000/16ريال 

 ريال  000/000/28ريال تا سقف  000/500باالتر مبلغ  IFبه ازاء هر يك 

 Science , Natureمجله 

 New Englandو

Journal of Medicine 

 ريال 000/000/28ريال 000/000/28

 

 Case Report, Case Series, Brief Report, Letterانواع مقاالت به صورت  يبقيه -1تبصـره 

to Editor, Short Communication,  شوند:به شرح ذيل تشويق مي 2مطابق با جدول شماره 
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 2جدول شماره 

 اساس شرايطمبلغ بر نوع مجله و مقالهرديف

1Short or Brief Communication/Brief 

Report/Rapid Communication
 شرايط مجله مربوطه 60%

2Case Series45% شرايط مجله مربوطه 

3Research Letter/Case Report/Medical 

Hypothesis
 شرايط مجله مربوطه 35%

4Letter to Editor25% شرايط مجله مربوطه 

 

منتشـر شـده از سوي  Impact Factorنامه، اي آيين) مبناي محاسـبهIFضـريب تأثير ( -2 تبصـره

جدول تعيين شــده از معاونت  ،و يا در صــورت عدم دســترســي به ســايت مربوطه ISI يمؤســســه

 باشد.) ميHBIتحقيقات و فناوري وزارت بهداشت (

باشد و در صورت چاپي مجله مي يچاپ شده در نسخه يمالك ارزشيابي نوع مقاله، مقاله -3تبصره 

ـــخيص مقاله به عهده ـــده فوق مالك تش معاونت  يعـدم درج و يـا درج مواردي غير از انواع ياد ش

 پژوهشي دانشگاه خواهد بود.

 )Index Medicus/Medline/Pubmedبانك اطالعاتي ( :2ايندكس نوع 

ـــده در بانك ريال و به مقاالت مروري  000/000/8فوق مبلغ هاي بـه مقـاالت تحقيقـاتي نمـايه ش

Review Article گيرد.ريال تعلق مي 000/000/9هاي فوق مبلغ نمايه شده در بانك 

 گيرد.پاداش تعلق مي 2به ساير مقاالت ديگر مطابق جدول شماره 

 هاي اطالعاتي بانك :3ايندكس نوع 

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

/ISC/Scopus( 

ـــده در بـانك ـــي (چاپ داخل) مبلغ بـه مقـاالت تحقيقـاتي نمـايـه ش هاي فوق براي مجالت فارس

به مقاالت  وريال  000/500/6ريال و مجالت انگليسي زبان (چاپ داخل يا خارج) مبلغ  000/000/6

ـــده در بانك Review Articleمروري  ـــي (چاپ داخل) مبلغ نمايه ش هاي فوق براي مجالت فارس

ـــي زبـان (چـاپ داخـل يا خارج) مبلغ  000/500/6 ريال تعلق  000/000/7ريـال و مجالت انگليس
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 گيرد.پاداش تعلق مي 2گيرد. همچنين به ساير مقاالت ديگر مطابق جدول شماره مي

 .ههاي اطالعاتي معتبر بجز بندهاي ذكر شدساير بانك :4ايندكس نوع 

ـــوند، مبلغ هاي اطالعاتي معتبر ديگري ايندكس ميبـه مقـاالت تحقيقي و مروري كـه در بـانـك ش

به مقاالت منتشـر شده در نشريات داراي رتبه علمي پژوهشي داخل كشور مبلغ  وريال  000/000/6

 گيرد.ريال تعلق مي 000/000/5

 رد.گيپاداش تعلق مي 2به ساير مقاالت ديگر بر اساس جدول شماره 

 مقاالت علمي ترويجي و ايندكس نشده: :5ايندكس نوع 

 گيرد.ريال تعلق مي 000/500/1به مقاالت علمي ترويجي داخلي و ايندكس نشده خارجي مبلغ  

 گيرد.پاداش تعلق مي 2به ساير مقاالت بر اساس جدول شماره 

ــي -مقـاالت تحقيقاتي در مجالت علمي بـه ــي چاپ داخل به زبان انگليس مبلغ  پژوهش

گيرد. (براي سـاير مقاالت جدول شماره ريال تعلق مي 000/000/7ريال و مروري  000/000/6

 شود.)اعمال مي 2

 

 ه شدن مقاله در يك بانك اطالعاتيمالك نماي -3ماده 

ده از ســوي وزارت علمي پژوهشــي، ليســت نشــريات مصــوب اعالم شــ يمالك احراز رتبه -1بند  

باشد و صرف كميسيون نشريات وزارت مي ييهتأييدي درمان و آموزش پزشـكي و يا نامه ،بهداشـت

 ادعاي مجله و يا فرد كافي نيست.

ــدن مقاله در يك بانك اطالعاتي، وجود مقاله مورد نظر در بان -2بنـد  ك مالك نمـايه ش

جستجو و مذكور در بانك مورد ادعا قابل  يكه مقالهاطالعاتي ياد شـده اسـت به صـورتي

باشــد. مجله در زمان انتشار مقاله بازيابي باشـد و صــرف ادعاي مجله و يا فرد مالك نمي

مذكور ايندكس شده باشد و چنانچه مقاله قبل از تاريخ نمايه شدن در  يبايسـتي در نمايه

 بانك مذكور منتشر شده باشد، قابل قبول نيست.

مصـوب معاونت پژوهشي دانشگاه بايد در قسمت هاي تحقيقاتي براي مقاالت حاصـل از طرح -3بند 

ــكر ( ــماره Acknowledgementتقدير و تش ــوص پايان) ش ــده و درخص هاي نامه(كد) طرح قيد ش

ر دانشجويي (با ذك ينامهي حاصل از پايانطرح بايد بيان شود كه مقاله يدانشجويي عالوه بر شماره

 باشد.نام دانشجو) مي

) Affiliationتحقيقات دانشجويي آدرس (ي هاي مصوب كميتهاز طرحبراي مقاالت حاصل  -4بند 
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 بايد به صورت ذيل ذكر شود:

 و براي مقاالت انگليسي زبان "تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي بوشهر كميته"

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

Iran" 

 

 ورد نياز جهت دريافت پاداش مقالهمدارك م -4ماده 

ـــروط به ارائه -1بنـد  ـــط  يپرداخـت پاداش مقاله، مش ـــاي كتبي جهت دريافت پاداش توس تقاض

 باشد:مقاله به معاونت پژوهشي و طي فرآيند ذيل مي ينويسنده

 فرم درخواست پاداش مقاله تكميل و امضاي �

 تصوير نسخه مقاله چاپ شده در مجله �

 مقاله PDFفايل  يارائه �

مقاله از بانك اطالعاتي مورد ادعاي نويسـنده در صورت نمايه شدن مجله  يپرينت چكيده �

 هاي اطالعاتي معتبردر بانك

 (Articles Inي چاپي پيش از انتشـــار مقالهپذيرش مقاله و يا نســـخه ينامه يارائه -1تبصـــره 

Press/Epub.قابل قبول نخواهد بود ( 

 يه نگردد، مقالهمايه شــدن مقاله توســط نويســنده ارائكه مدارك مربوط به نصــورتيدر  -2تبصــره 

 شود و مطابق با مقاالت نمايه نشده مشمول پاداش خواهد شد.ذكور نمايه نشده در نظر گرفته ميم

تشـخيص شـمول موارد ذكر شـده از نظر فهرسـت شدن مجله در نمايه مورد نظر با معاونت  -2بند 

 ه شده توسطهاي رسيده، مدارك ارائباشد. بديهي است مالك ارزيابي درخواستاه ميپژوهشي دانشگ

هاي گونه مســـئوليتي در قبال جســـتجوي مقاالت در بانكباشـــد و اين معاونت هيچمتقاضـــي مي

 اطالعاتي و تكميل مدارك ناقص ندارد.

كار و نيز ل بهه و مشغوعلمي اعم از بازنشست هيئتن دسـتورالعمل در مورد تمامي اعضاي اي -3بند 

و نيز تمامي پژوهشگران شامل دانشجويان  kرسمي، پيماني، قراردادي، طرح نيروي انساني و ضريب 

 و كارمندان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر قابل اجرا است.
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 التشويق مقاالتجدول كلي حق

 

  

ع 
نو

س 
دك

اين
1

Impact Factor 
مجله

 هاتمام ايندكسشامل  2جدول شماره مبلغ پاداش

مروريپژوهشي
Short or Brief 

Communicatio

n/Brief 

Report/Rapid 

Communicatio

n 

شرايط مجله  60%

 مربوطه

IF ≤ 2 000/000/10ريال000/000/11ريال

2 > IF ≤ 3 000/500/10ريال000/500/11ريال

3 > IF ≤ 4000/000/11ريال000/000/12ريال

4 > IF ≤ 5000/500/11ريال000/500/12ريال

5 > IF ≤ 10000/000/12ريال000/000/13ريال

IF > 10000/000/16ريال000/000/16ريال
Case Series

شرايط مجله  45%

ريال000/000/28ريال تا سقف 000/500باالتر مبلغ  IFبه ازاء هر يك  مربوطه

، Scienceمجله 

Nature وNew 

England Journal 

of Medicine 

ريال000/000/28ريال000/000/28

Research 

Letter/ Case 

Report/Medica

l Hypothesis

شرايط مجله  35%

وع مربوطه
س ن

دك
اين

2

Medline/Pubmed

/Index Medicus
ريال 000/000/9ريال 000/000/8

ع 
نو

س 
دك

اين
3

Biological 

Abstract/Chemic

al Abstract/ 

Cinhal/Current 

Content/Embase/ 

Scopus/ISC 

ريال (فارسي  000/000/6

 چاپ داخل)

ريال (انگليسي 000/500/6

چاپ داخل يا خارج)

ريال  000/500/6

 (فارسي چاپ داخل)

ريال  000/000/7

(انگليسي چاپ داخل يا 

خارج)
ع 

نو
س 

دك
اين

4

هاي ساير بانك

اطالعاتي معتبر بجز 

بندهاي ذكر شده

ريال 000/000/6ريال 000/000/5

Letter to Editor
شرايط مجله  25%

 مربوطه

ع 
نو

س 
دك

اين
5

مقاالت علمي ترويجي 

و ايندكس نشده
ريال000/500/1
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 التشويق مقاالتفرآيند حق
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 همدبخش 

 يطرح تحقيقات يدر خصوص داورتشويقي  يهاسياست

 و گزارش پايان طرح

 
 1مواد:   تعداد

 6بندها:   تعداد

 0ها:  تبصره تعداد
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افزايش ســطح كيفي و هاي پژوهشــي و ظور ايجاد بســتر مناســب براي ارتقاي فعاليتبه من -1ماده 

ــورت(هاي تحقيقاتي كمي داوري طرح هت ايجاد وحدت رويه نياز) و ج و يا گزارش پايان طرح در ص

 1391/ 8/ 21داوري، موارد ذيل تعيين و در شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ يالزحمهدر پرداخت حق

 مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

ي متدولوژيك و علمي هاي تحقيقاتي در دو حوزهي داوري طرحالزحمهجهـت پرداخت حق -1بنـد 

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

 گردد.مابين معاونت پژوهشي دانشگاه و داور طرح منعقد ميقرارداد مذكور في -2بند 

 هايشگران دانشگاه و يا ساير دانشگاهعلمي و پژوه هيئتتواند از ميان اعضـاي داور طرح مي -3بند 

  .كشور انتخاب شود

 باشد.از زمان عقد قرارداد به مدت يك سال مي مدت قرارداد -4بند 

هاي علمي يكســان براي تمام مرتبه متدولوژيك يدر حوزه هامبلغ قرارداد جهت داوري طرح -5بند 

 باشد.ريال (سيصد هزار ريال) به ازاي داوري هر طرح تحقيقاتي مي 000/300و به مبلغ 

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

 باشد:طرح تحقيقاتي به شرح ذيل مي

 

 مبلغ به ريالي علميمرتبه

 000/400استاديار و دانشيار

 000/300استاديار

 000/200مربي

 000/300داوري متدولوژيك
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 بخش يازدهم

 يدانشگاه علوم پزشك يسازمان يهاوابستگي

 بوشهر يدرمان يو خدمات بهداشت

Affiliation 
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 )Affiliations( وابستگي سازماني

 درج آدرس غلط دانشـــگاه در مقاالت، باعث پايين رفتن كاذب جايگاه علمي دانشـــگاه در �

 شود.المللي ميهاي ملي و بينبنديرتبه

ــازمان به نهادســته از مقاالت پژوهشــگران محترم كه در آ فقط آن � صــورت صــحيح نام س

ساليانه خواهد  يارتقا و ترفيع پايه ، شـده باشد مشمول امتياز درج Affiliationعنوان به

  بود.

 Affiliationعلمي، دانشجويان و پژوهشگران دانشگاه كه حاوي  هيئتبه مقاالت اعضـاي  �

، تسهيالت 7/11/88دانشگاه به تاريخ  يامنا هيئت يد مطابق با مصوبهنغلط يا ناقص باش

 رد.گيهاي خارج از كشور تعلق نميمقاالت يا تسهيالت شركت در همايشتشويق و پاداش 

مه ناشده از پايان منتشر يعنوان مقاله به ه واجد آدرس صـحيح دانشگاه نباشد،اي كمقاله �

 گردد.براي دانشجويان مورد قبول واقع نمي

ــگاه علوم : ت دارند، درج نامدر مجالتي كه در تعداد كلمات مندرج در آدرس محدودي � دانش

ــهر، ايران ــكي  بوشــهر، بوش  ,Bushehr University of Medical Sciencesيا  پزش

Bushehr, Iran  باشد.الزامي مي 

وند، شسي يا انگليسي زبان داخلي چاپ ميپژوهشي فار -در مقاالتي كه در نشريات علمي �

، الزاماً بايد وابستگي اول مربوط به )Affiliation( در صـورت وجود دو وابسـتگي سازماني

 .دانشگاه علوم پزشكي بوشهر باشد

ــكي يكليه � ــگاه علوم پزش ــجويان دانش ــته دانش ــهر در هر مقطع و رش ــت اي ميبوش بايس

Affiliation ـــي و طرح ياوليــه ـــي، انگليس هــاي تحقيقــاتي خود را در مقــاالت فــارس

 صورت زير رعايت نمايند: هاي، بنامهانغيرپاي

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

Iran. 

د، رعايت باشــ هاي مصــوب كميته تحقيقات دانشــجويياي نيز جزء طرحنامهانهاي پايچنانچه طرح

 باشد.تحقيقات دانشجويي الزامي مي يآدرس كميته
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Research Centers: مراكز تحقيقاتي 

The Persian Gulf Nuclear Medicine Research 

Center, Bushehr University of Medical 

Sciences, Bushehr, Iran 

 اي خليج فارسمركز تحقيقات پزشكي هسته

The Persian Gulf Tropical Medicine and 

Infectious Diseases Research Center, Bushehr 

University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.

ــيريمركز تحقيقات طب  و عفوني خليج  گرمس

 فارس

The Persian Gulf Marine Biotechnology 

Medicine Research Center, Bushehr 

University of Medical Sciences, Bushehr, Iran 

ــت تحقيقاتمركز  ــك فناوري درياييزيس ي پزش

 خليج فارس

 

 

University Schools هادانشكده 

Department of ………, School of 

Medicine, Bushehr University of 

Medical Sciences, Bushehr, Iran 

گروه ...، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، 

 بوشهر، ايران

Department of ………, School of 

Dentistry, Bushehr University of 

Medical Sciences, Bushehr, Iran 

پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي گروه ...، دانشـكده دندان

 بوشهر، بوشهر، ايران

Department of Social Medicine, School 

of Medicine, Bushehr University of 

Medical Sciences, Bushehr, Iran 

 پزشكي، دانشگاه علومگروه پزشكي اجتماعي، دانشكده 

 پزشكي بوشهر، بوشهر، ايران

Department of ………, School of 

Nursing and Midwifery, Bushehr 

University of Medical Sciences, 

Bushehr, Iran 

ــگاه  ــتاري و مامايي، دانش ــكده پرس علوم گروه ...، دانش

 پزشكي بوشهر، بوشهر، ايران

Department of ………, School of Para-

Medicine, Bushehr University of 

Medical Sciences, Bushehr, Iran 

گروه ...، دانشــكده پيراپزشــكي، دانشــگاه علوم پزشكي 

 بوشهر، بوشهر، ايران

Department of ………, School of Public 

Health, Bushehr University of Medical 

Sciences, Bushehr, Iran 

ــكي  ــگاه علوم پزش ــت، دانش ــكده بهداش گروه ...، دانش

 بوشهر، بوشهر، ايران

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 

 ايران بوشهر، بوشهر، پزشكي

Department of …….., “The Persian Gulf 

Martyrs” Hospital, Bushehr University of 

Medical Sciences, Bushehr, Iran 

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

 ايران بوشهر، بوشهر، پزشكي
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Vice-Chancellors: معاونت ها 

Vice-Chancellor for Culture & Student 

Affairs, Bushehr University of Medical 

Sciences, Bushehr, Iran 

و  پزشكي علومفرهنگي، دانشگاه  معاونت دانشجويي و

 ايران بوشهر، خدمات بهداشتي درماني بوشهر،

Vice-Chancellor for Education, Bushehr 

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

 ايران بوشهر، بهداشتي درماني بوشهر،

Vice-Chancellor for Research, Bushehr 

University of Medical Sciences, Bushehr, Iran 

پزشكي و خدمات  علوممعاونت پژوهشي، دانشگاه 

 ايران بوشهر، بهداشتي درماني بوشهر،

Vice-Chancellor for Administration& 

Resources Development, Bushehr University 

of Medical Sciences, Bushehr, Iran 

كي پزش علوممعاونت توسعه مديريت و منابع، دانشگاه 

 ايران بوشهر، و خدمات بهداشتي درماني بوشهر،

Vice-Chancellor for Public Health, Bushehr 

University of Medical Sciences, Bushehr, Iran 

پزشكي و خدمات  علوممعاونت بهداشتي، دانشگاه 

 ايران بوشهر، بهداشتي درماني بوشهر،

Vice-Chancellor for Food & Pharmaceutics, 

Bushehr University of Medical Sciences, 

Bushehr, Iran 

پزشكي و خدمات  علومغذا و دارو، دانشگاه معاونت 

 ايران بوشهر، درماني بوشهر،بهداشتي 

Vice-Chancellor for Medical Treatments, 

Bushehr University of Medical Sciences, 

Bushehr, Iran 

پزشكي و خدمات  علوممعاونت درمان، دانشگاه 

 ايران بوشهر، بهداشتي درماني بوشهر،

سازماني بايد يكسان باشد، بر همين اساس عنوان المللي وابستگي هاي بينلطفاً توجه فرماييد در نمايه

گردد و ذكر عنوان درج نمي )and health servicesكامل (يعني همراه با عبارت  يدانشگاه با ترجمه

Bushehr University of Medical Sciences .كافي و الزم است 
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 دوازدهمبخش 

 علمي دانشگاه هيئتي اعضاي استفاده ينامهآيين

 يمطالعات يهافرصتاز 

 

 10تعداد ماده: 

 2تعداد بند: 

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

 .دنماين استفاده مقررات ساير رعايت و دانشگاه قبول مورد تعهد اخذ با سال يك اكثر حد و ماه سه حداقل

 ناوبيا مت جايك طوربه ،جغرافيايي وقتتمام علمي هيئت عضو براي مطالعاتي فرصت از استفاده -1 تبصره

 تمام براي اعضاي و كشور داخل براي باريك سال 3 هر و كشور از خارج براي باريك سال 4 حداقل ازاي به

 .باشدمي پذيركشور امكان داخل براي باريك سال 4 هر و كشور از خارج براي باريك سال 6 هر حداقل وقت

 

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

به  اندبتو علمي هيئت عضو كه نحوي به باشد، علمي هيئت عضو خدمت محلدانشگاه  تأييد مورد كه است

 .يابد تدس نيست، آن به دسترسي امكان وي دانشگاهي يمنطقه در كه تحقيقاتي و فني و علمي موضوعات

 بهداشت، وزارت پژوهشي يا آموزشي معاونت تأييد به مورد حسب بايد كشور از خارج يمؤسسه صالحيت

 .برسد پزشكي آموزش و درمان

 هيئت عضو همچنين و ميزبان تحقيقاتي مراكز يا مؤسسه پژوهشي هايفعاليت دانشگاه، است الزم -1 تبصره

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

 

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

 :است صورت زيرهب

 امتياز)15 (حداكثر كشور نيازهاي رفع جهت در داوطلب پژوهشي هايفعاليت با مطالعاتي فرصت ارتباط الف)

 امتياز)15 (حداكثر متبوع يمؤسسه پژوهشي و آموزشي هايبرنامه پيشبرد با مطالعاتي فرصت ارتباط ب)

تشخيص  به اجرايي و خدماتي پژوهشي، آموزشي، هايفعاليت در علمي هيئت عضو مشاركت ميزان )ج

 امتياز) 30 حداكثر (جمعاً امتياز 10 حداكثر كدام هر ارتقا، ينامهآيين اساس بر و مؤسسه

 امتياز) 30 حداكثر (جمعاً امتياز 10تحصيلي  سال هر ازاي به محروم مناطق در خدمت د)

ه ب مأموريت صورت به كشور محروم مناطق در خدماتي و توليدي ،صنعتي ،تحقيقاتي مراكز در خدمت ه)

 .امتياز) 20 (حداكثر شود مي محاسبه ماه تناسب به سال كسر امتياز، 5كامل  سال هر ازاي

 .ددگرمي لحاظ دهم دو و يك ضريب جغرافيايي وقت تمام علمي هيئت اعضاي براي فوق بندهاي تمام در و)

 .استفاده نمايند مطالعاتي هايفرصت از توانندمي دانشگاه علمي هيئت اعضاي %10 حداكثر سال هر در ز)
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وق حق كليه ،كشور از خارج يا و داخل مطالعاتي فرصت از استفاده مدت در علمي هيئت اعضاي به  -4 ماده

 و محروميت مديريت هايلعادهافوق پرداخت و گرددمي پرداخت كارگزيني حكم آخرين در مندرج مزاياي و

 كشور، خارج از مطالعاتي فرصت از استفاده صورت در .باشدنمي مقدور ايام اين در وقتيتمام و مطب از

 دو و حداكثر وي (همسر يخانواده و متقاضي كشور از خروج و گذرنامه عوارض برگشت، و رفت يهزينه

 باشد. مي پرداخت قابل )فرزند

 به مربوطه يهزينه ميزبان يمؤسسه سوي از نام ثبت يهزينه و شهريه درخواست صورت در -1 تبصره

 .است علمي هيئتعضو  يعهده

 

 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر تفصيلي يبودجه در مطالعاتي هايفرصت يبرنامه اجراي اعتبار -5 ماده

 .خواهد رسيد تصويب به ساالنه

 كه نفر 4 تا وي (حداكثر يخانواده افراد و عضو مطالعاتي فرصت ارزي ريالي معادل التفاوتبهما -1 تبصره

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

 .گردد)مي

اعضاي  و علمي هيئت عضو براي دوره مدت با متناسب درماني يبيمه هايهزينهريالي  معادل -2تبصره

 .گردد)مي پرداخت دانشگاه علوم پزشكي بوشهر اعتبارات محل نفر از 4 وي (حداكثرتا يخانواده

 

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

 .نمايند ارائه دانشگاه علوم پزشكي بوشهر به دوره اتمام از پس ماه دو تا حداكثر و يك بار

م دانشگاه علو پژوهشي و آموزشي شوراي تأييد به بايد مطالعاتي فرصت نهايي و علمي گزارش -1 تبصره

 عديب مطالعاتي فرصت از استفاده تحقيقي، و علمي گزارش تأييد عدم در صورت برسد، پزشكي بوشهر

 .دافتمي تعويق به پايه ترفيع استحقاق تاريخ ،مطالعاتي فرصت يميزان دوره به و شد خواهد منتفي

 

به  هك نمايند تعهد رسمي سند موجب به بايد كشور از خارج مطالعاتي فرصت قبال در متقاضيان -7 ماده

 براي و نمايند خدمت متبوع علوم پزشكي بوشهر دانشگاه در مطالعاتي فرصت از استفاده زمان برابر 3 مدت

 در است قرار كه ريالي و ارزي هايهزينه برابر دو ميزان به ملكي يوثيقه سند ،داوطلبان ،هدف اين تحقق

 تعيين وعمتب دانشگاه علوم پزشكي بوشهر توسط آن مبلغ و دارند دريافت فرصت مطالعاتي از استفاده طول

 واندبت متبوع دانشگاه علوم پزشكي بوشهر تعهد، مفاد از صورت تخلف در تا نمود خواهند تعهد شد، خواهد
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 دورص طريق از صرفاً و دفترخانه به حتي اعالم يا و تخلف اثبات به نياز بدون و تشريفات گونههيچ بدون

 ديون بابت و التزام وجه بابت ريالي پرداختي و ارزي هايهزينه وجوه يكليه برابر دو ميزان به ،اجراييه

 .نمايد دريافت و وصول ضامن و متعهد از دولت خسارات

 

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

ت فرص از بازگشت از پس همچنين و ايدنم استفاده حقوق بدون يا استحقاقي مرخصي از بالفصل صورت

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

 

 .شد خواهد عمل 36 ماده مفاد برابر مطالعاتي فرصت از انصراف صورت در  -9ماده 

مطالعاتي  هايفرصت از استفاده علمي متقاضي هيئت اعضاي نياز مدارك مورد -10ماده 

 كشور خارج

 سفر: از قبل 

 مربوطه يدانشكده بخش و از نامهمعرفي يهئارا .1

 مربوطه دانشگاه طرف از پذيرش جهت متقاضي گواهي .2

3. CV متقاضي فرد 

  گروه شوراي موافقت يجلسهصورت .4

 مربوطه ضمائم همراه به تقاضا فرم تكميل .5

 كارگزيني حكم خرينآ .6

 متبوع وزارت المللبين روابط مديريت هايفرم تكميل .7

 مت:عزي پس از 

 باريك ماه 3 هر صورت به گزارش سفر يهئارا .1

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

 كشور خارج

 گروه مدير سوي بخش از در مربوطه يدوره موضوع عنوان كنفرانس با يارائه گواهي .3

 فرصت مطالعاتي دوره موزشيآ موريتمأ حكم كپي .4

 كشور از خروج و ورود تاريخ با همراه گذرنامه، صفحات كپي .5

 بليط يالشه بليط و تحويل كپي .6

 فايل الكترونيك مربوطه همراه به مبسوط صورت به سفر گزارش كلي يهئارا .7
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 اعضاي كميته فرصت مطالعاتي

 يس كميته)س دانشگاه (رئيرئ .1

 كميته)  دانشگاه (دبير پژوهشي معاون .2

 دانشگاه معاون آموزشي .3

 تحقيقاتي تابعه مراكز و دانشكده رؤساي .4

 يس دانشگاهرئ انتخاب به پايه علمي علوم هيئت اعضاي از نفر يك .5

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

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



 

 

 بخش سيزدهم

 دكتري تخصصي پژوهشي يدوره ينامهآيين

)Ph.D. By Research( 

 

 
 24تعداد ماده: 

 43تعداد بند: 

 11تعداد تبصره: 
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) يكي از باالترين مقاطع Ph.D By Research( دكتري تخصـصي پژوهشي يدوره :تعريف -1ماده 

) Ph.D By Research( تخصصي پژوهشي مدرك دكتريتحصيلي آموزش عالي است كه به اعطاي 

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

سسات آموزش عالي داراي ؤم ها ومنظور رعايت اختصار به تمام دانشگاهنامه بهدراين آيين -1 تبصره

د لي فعاليت دارنهاي علوم پزشكي كه در زمينه تحصيالت تكميمجوز از شـوراي گسـترش دانشــگاه

 شود.گفته مي» سسهؤم«

 

 دكتري تخصــصــي پژوهشــي، تربيت افرادي اســت كه ضــمن احاطه يهدف از ايجاد دوره -2ماده 

يابي به تحقيق و دست يهاي پيشرفتهاي خاص و آشـنا شدن با روشيافتن به علوم مرتبط در زمينه

جديدترين مباني پژوهشـي بتوانند ضمن فراهم آوردن بستري جهت حل مشكالت مبتال به جامعه و 

ــت گرفتن رهبري پژوهش، با نوآوري در زمينه ــعه يدر دس هاي نوين و پل زدن روش يارتقا و توس

ايدار پ يشور و توسعهسالمت، گامي در جهت خودكفايي ك يبين علوم پايه و كاربردي با هدف ارتقا

خودباوري  يروحيه يها و احياعلمي مراكز تحقيقاتي و دانشگاه يو گسـترش مرزهاي دانش و ارتقا

 هاي جهان دانش بردارند.يابي به تازهبراي دست

 

كسب دانش و مهارت از طريق  دكتري تخصصي پژوهشي، يهاي دورهمحور اصـلي فعاليت -3ماده 

هاي برطرف كردن كاستي يوسيله ،خاص است و آموزش يونوآوري در يك رشتهمند پژوهش هدف

ـــازد.  ـــول بــه اهــداف دوره هموار س ـــت تــا راه را براي وص ـــجويــان اين دوره اس ـــي دانش                   آموزش

 باشد:                                                                    اين دوره شامل دو مرحله مي

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

 آموزد. هاي نظري و عملي بنيادين پژوهش را ميمهارت باشد كه در اين دوره دانشجوسال مي

وره در شـرايط خاص، به تشخيص شوراي تحصيالت تكميلي موسسه حداكثر تا طول مدت د -1بند 

 باشد. سال ديگر قابل تمديد مييك نيم

توانند با دروس اين دوره تطبيق درصد دورس گذرانده شده در مقاطع قبلي مي 50حداكثر تا  -2بند 

                                باشد.  عهده شوراي تحصيالت تكميلي موسسه ميداده شوند كه اين امر به

عالي پژوهش پس از اعالم رسمي قبولي داوطلب توسط  يزمان آغاز تحصيل دانشجو در دوره -3بند 

 باشد. موسسه مي
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هاي تحقيقاتي فعاليت يعالي پژوهش، مجموعه ينامه در دورهمنظور از واحـدهـاي پـايـان -4بنـد 

ا توجه به اهداف تخصصي موسسه با نظر استاد راهنما و دانشـجو اسـت كه در راستاي هدف دوره و ب

 شود. تاييد شوراي تحصيالت تكميلي موسسه انجام مي

موفقيت  گردد كه واحدهاي آموزشي را باعالي پژوهش به دانشـجوياني اعطا مي يگواهينامه -5بند 

تاد راهنما و شــوراي ايشــان مطابق مورد تاييد اســ ينامههاي تحقيقاتي پايانفعاليت ســپري كرده و

 تحصيالت تكميلي موسسه باشد. 

نامه واحد پژوهشي در قالب پايان 4واحد آموزشي و  20عالي پژوهش  يتعداد واحدهاي دوره -6بند 

 باشد. عالي پژوهش مي يدوره

درصد مابقي  30) بوده و Core( درصد واحدهاي آموزشي از دروس اختصاصي اجباري 70 -1تبصره 

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

ســال  3طول مدت اين دوره : )Ph.D. By Researchدوم: دكتري تخصــصــي پژوهشــي ( يمرحله 

يك هدف تحقيقاتي يك يا چند  هاي كسب شده دراسـت. در اين دوره دانشـجو با استفاده از مهارت

دهد كه از زمان پذيرفته شدن دانشجو پس تناسب با اهداف موسسه انجام ميتحقيقاتي را م يپروژه

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

طول مدت دوره در شـرايط خاص، به تشخيص شوراي تحصيالت تكميلي موسسه حداكثر تا  -7بند 

 باشد. سال ديگر قابل تمديد مينيم 2

دكتري تخصصي پژوهشي پس از اعالم رسمي قبولي  يزمان آغاز تحصـيل دانشـجو در دوره -8بند 

 باشد. داوطلب توسط موسسه مي

دكتري تخصصي پژوهشي، طرح تحقيقاتي مصوب مورد اجرا  يدر دوره ينامهمنظور از پايان -9بند 

 باشد. صورت پايان نامه ميبه

 10تواند تا سقف دكتري تخصـصـي پژوهشي مي يدوره ينامهپايان دانشـجو ضـمن اجراي -10بند

ارتباط با صنايع  يواحد به تشخيص استاد راهنما، از طريق واحدهاي عملي نظير كارورزي در عرصه

مختلف از جمله داروســازي، توليد لوازم و تجهيزات پزشــكي و غيره با توجه به نياز جامعه و بازار كار 

 به كسب مهارت و تجربه در راستاي اهداف موسسه بپردازد. 

ــوع پايان -11بند  ــاس موض ــي بر اس ــاص ــي اختص ــنهاد واحدهاي آموزش دكتري  يدوره ينامهپيش

 باشد. عهده استاد راهنما و تاييد شوراي تحصيالت تكميلي موسسه ميهب تخصصي پژوهشي و

دكتري تخصصي پژوهشي ضمن چاپ يا اخذ پذيرش حداقل سه  يدوره ينامهدفاع از پايان -12بند 
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ــي منتج از فعاليت ــندههاي تحقيقاتي در طي دوره بهمقاله پژوهش ــنده يعنوان نويس  ياول يا نويس

پژوهشــي معتبر كه حداقل دو مورد از آنها در مجالت نمايه شــده در  -جالت علميمورد مكاتبه در م

 باشد. پذير ميدو سمينار طي دوره امكان يالمللي نوع يك بوده و ارائههاي بيننامهنمايه

ـــوالت  تحقيقاتي منجر به ثبت اختراع و ياگر انجام پروژه -13بند  ـــاف مهم و يا توليد محص اكتش

تواند به تشخيص شوراي تحصيالت تكميلي موسسه ي و دارويي شود، اين موارد ميارزشـمند پزشـك

  جايگزين يك يا دو مقاله گردد.

 10دكتري تخصـصـي پژوهشي با تشخيص استاد راهنما حداكثر تا  يتعداد واحدهاي دوره -14بند 

 يشــتهدكتري تخصــصــي پژوهشــي و ر يدوره ينامهواحد آموزشــي اختصــاصــي متناســب با پايان

باشــد. مجموع واحدهاي آموزش و پژوهشــي نامه ميواحد پژوهشــي در قالب پايان 30تخصــصــي و 

 واحد بيشتر باشد. 40 از واحد كمتر و 30دكتري تخصصي پژوهشي نبايد از  يدانشجو در دوره

امور آموزشـي و پژوهشـي دانشـجو تحت نظارت شوراي تحصيالت تكميلي موسسه  يكليه -15بند 

 باشد.مي

 

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

 عالي داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش -1بند 

عمومي براي داوطلبان  يتحصيل از لحاظ خدمت نظام وظيفه يعدم وجود منع قانوني ادامه -2بند 

 مرد. 

ــتن دانش -3بند  ــانس) با باالتر از يكي از د ينامهداش ــد(فوق ليس ــي ارش ــناس كتري عمومي، كارش

دانشگاههاي داخل يا خارج كشور كه حسب مورد به تاييد وزارتين بهداشت، درمان وآموزش پزشكي 

 و علوم تحقيقات و فناوري رسيده باشد. 

 باشند. اين دوره نمي دارندگان مدارك معادل كارشناسي ارشد مجاز به شركت در -4بند 

 Ph.D byانطباق ســـوابق آموزشـــي و پژوهش و دانشـــنامه داوطلب با دوره پيشـــنهادي  -5بند 

Research باشد. به عهده موسسه برگزار كننده مي 

ياري در ) يا دســتPhDهاي دكتري تخصــصــي(زمان در دورهعدم اشــتغال به تحصــيل هم -6بند 

 .كشورها و موسسات آموزشي و تحقيقاتي دانشگاه يكليه

 باشد بنابراين هرگونه اشتغالي غيروقت ميتحصيل در مقطع دكتري تخصصي پژوهشي تمام -7بند 

  .از تحصيل براي دانشجو ممنوع است
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 موفقيت در آزمون زبان انگليسـي مطابق با مصـوبات شـوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي  -8بند 

 .ورودي توسط موسسه يموفقيت در مصاحبه -9بند 

ــه و نام -10بند  ــس ــجوي دوره عالي پژوهش داوطلب پس از دريافت پذيرش از موس ــي، دانش نويس

MPhil  ،(Master of Philosophy)  گردد.محسوب مي 

 شرايط اختصاصي:  -11بند 

شـرط الزم ورود و پذيرش در اين دوره، داشـتن حداقل دو مقاله منتشـر شــده در مجالت  �

در  منتخب يول به تشخيص كميتهئاول يا مس ينويســندهعنوان معتبر ايندكس شـده به

 باشد. نام ميهنگام ثبت

التحصيلي و ورود زماني بين فارغ يحداكثر فاصله؛ داوطلبان اسـتعدادهاي درخشان و برتر �

  .باشدسال مي 2به دوره 

تحصيل استعدادهاي  يتسهيل ادامه ينامهآيين 2امتياز پژوهشي از فصل  8كسب حداقل  �

 %80شرط كسب حداقل هاي تخصـصي، بهدرخشـان، نخبگان و اسـتعدادهاي برتر به دوره

 .تحصيلي يو نوآوري در طول دوره امتياز از مقاله

 امتياز از فصل آموزشي  40كسب  �

 اجرايي  -امتياز از فصل فرهنگي 5كسب  �

 هيئت علمي: ياعضا -12بند 

شرط كسب سال گذشته به 2در مدت  ،ارتقا ينامهآيين 2 يامتياز از ماده 8احراز حداقل  �

 تحقيقي  يامتياز از مقاله %80حداقل 

 سال گذشته  4در مدت  ،ارتقا ينامهآيين 1 يامتياز از ماده 35احراز حداقل  �

 سال گذشته 3در مدت  ،ارتقا ينامهآيين 3 يامتياز از ماده 8احراز حداقل  �

 داوطلبين آزاد:  -13بند 

 داوطلب اين گروه بايد مشمولين يكي از دوبند ذيل باشد.  �

آن از مقاالت تحقيقي و  %80ارتقا كه  ينـامـهآيين 2 يامتيـاز از مـاده 5احراز حـداقـل  �

 ارتقا.  ينامهمطابق آيين 3 يامتياز از ماده 20نوآوري بوده و احراز حداقل 

آن از مقاالت تحقيقي  %80قا كه حداقل ارت ينامهآيين 2 يامتياز از ماده 12احراز حداقل  �

 و نوآوري باشد. 

ــره ــند.  توانند ازافرادي مي -1 تبص ــرايط فوق را دارا باش ــتفاده نمايند كه ش ــيه اس ــرايط بورس  ش
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اساس شوراي گسترش  پذيرش برحسب نوع رشته و نياز از طريق يك يا چند روش فوق بر -2 تبصره

 .گيردهاي علوم پزشكي صورت ميدانشگاه

 

) موفقيت PhD by Researchدكتري تخصـصي پژوهشي ( مدو يشـرايط ورود به مرحله -5ماده 

و كسـب پذيرش از موسسه  M Phil (Master of Philosophy)عالي پژوهش  يدر گذراندن دوره

 ) PhD by Researchبرگزاركننده دوره (

 ،سپردن تعهد رسمي به موسسه نام در هر يك از مراحل، موظف بهدانشجو در هنگام ثبت -1تبصره 

باشــد كه طي آن به پرداخت غرامت به موســســه در صــورت به اتمام نرســاندن آن طبق مقررات مي

 شود. مرحله در مدت مجاز تحصيل، متعهد مي

دكتري تخصـــصـــي  عالي پژوهش و يدوره يدانشـــجو ملزم به گذراندن هر دو مرحله -2تبصـــره 

جهت گذراندن در دو موسسه، كسب موافقت هر دو موسسه باشـد و پژوهشـي در يك موسـسـه نمي

 الزامي است. 

 

عهده هب هدايت و راهنمايي دانشجو تا پايان دوره را ياسـتاد راهنما فردي اسـت كه وظيفه -6ماده 

 دارد.

لي تصويب شوراي تحصيالت تكمي موافقت كتبي استاد و با استاد راهنما به تقاضاي دانشجو و -1بند 

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

عنوان المللي بههاي بيننامهايندكس شده در نمايه يمقاله 5بايست حداقل اسـتاد راهنما مي -2بند 

 سال گذشته داشته باشد.  2مسئول يا اول، در طول  يهنويسند

چه دانشجو هر دو باشـد و چنانضـروري مي M Phil ياز ابتداي دورهتعيين اسـتاد راهنما  -3بند 

ليت وئدكتري تخصصي پژوهشي مس يمرحله را در يك موسسه بگذراند استاد راهنما تا انتهاي دوره

 عهده دارد. هراهنمايي دانشجو را ب

تواند از شجو ميدان ديد استاد راهنما و شوراي تحصيالت تكميلي،به صـالح در صـورت نياز و  -4بند

 هاي حداكثر دو استاد راهنماي ديگر استفاده نمايد. راهنمايي

ت علمي داخل موســســه انتخاب شــوند. در ئبايد از بين اعضــاي هي اســاتيد راهنما ترجيحاً  -5بند 

توان مطابق صــورت ضــرورت با تصــويب شــوراي تحصــيالت تكميلي موســســه، اســتاد راهنما را مي

ت علمي و متخصصين از ئسـتفاده از خدمات آموزشـي و پژوهشـي اعضاي هيا يدسـتورالعمل نحوه
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 ها و مراكز تحقيقاتي رسمي انتخاب كرد. ها، يا پژوهشگاهساير دانشگاه

بار گزارش مكتوب از پيشرفت كار خود را به استاد ارائه  ماه يك 6دانشـجو موظف اسـت هر  -6بند 

مجري برنامه تقديم شده و  يبه شوراي پژوهشي موسسهدهد. اين گزارش پس از تاييد استاد راهنما 

شوراي تحصيالت تكميلي موسسه موضوع مورد ي در صـورت عدم ارائه، با حضور دانشجو در جلسه 

به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد شوراي تحصيالت تكميلي موسسه، حداكثر تا  گيرد.بررسـي قرار مي

عنوان اســتاد مشاور تعيين نظران و محققان برجسـته، بهبت علمي يا از صـاحئدو نفر از اعضـاي هي

 شوند. مي

 ي) و يا باليني با حداقل مرتبهPhDاسـاتيد مشـاور بايد داراي مدرك دكتري تخصـصي( -1تبصـره 

كارشناسي ارشد و دكتراي عمومي  يحداقل در دوره ،سال تدريس يا تحقيق 3اسـتادياري با سابقه 

تحقيق  يسال سابقه 5ت علمي نيستند، داشتن ئني كه عضو هييمحقق نظران وباشـند. براي صاحب

 ) الزامي است.PhDبا مدرك دكتري تخصصي(

 

ـــت فعاليت ياول (دوره يدر طي مرحلـه -7مـاده  ـــتاد راهنما موظف اس هاي عـالي پژوهش) اس

 هدايت نمايد. واحد درسي را 4نامه در قالب صورت پايانتحقيقاتي مورد اجرا به

 

(دكتري تخصـصـي پژوهشـي) اسـتاد راهنما موظف است حداقل شش  دوم يطي مرحله -8 ماده

 ساعت از هفته را به راهنمايي دانشجو اختصاص دهد. 

 ،طور همزمان هدايت نمايدهتواند بتعيين سقف تعداد دانشجوياني كه هر استاد راهنما مي  -1 تبصره

ــي PhD ينامهآيين 35 يطبق ماده ــوب س ــهپنجميومص ــوراي عالي  29/8/86مورخ  ين جلس ش

 باشد.ريزي علوم پزشكي ميبرنامه

 

ــجو را  -9ماده  ــي موجود، كار تحقيقاتي دانش ــت با توجه به امكانات پژوهش ــتاد راهنما الزم اس اس

، در اسرع وقت نحوي هدايت كند تا در موعد مقرر به اتمام برسـد. ضروري است مشكالت احتماليبه

 تكميلي موسسه گزارش شود. به شوراي تحصيالت

 

ي نامه دكترتحقيقاتي موضوع پايان ياستاد راهنما موظف است در تكميل و تدوين زمينه -10ماده 

منظور بررسي به شوراي تحصيالت تكميلي به تخصـصي پژوهشي، دانشجو را هدايت كند و نتيجه را
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 سسه ارائه نمايد.ؤم

 

  :نامهتدوين پايان -11ماده 

هاي پژوهشي در بايست منطبق با اولويتدكتري تخصـصي پژوهشي مي ينامهموضـوع پايان -1بند 

 راستاي اهداف و عملكرد موسسه مجري باشد.

كه دانشـجو به تشخيص استاد راهنما و تاييد شوراي تحصيالت تكميلي موسسه، در صـورتي -2بند 

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

 ،هاي آموزشي مذكور جزء مدت زمان دورهماه سـپري نمايد. مدت دوره 6را حداكثر تا سـقف مدت 

 گردد.محاسبه نمي

دكتري تخصـصـي پژوهشي به  ينامهتحقيقاتي و ثبت موضـوع پايان ياعالم تصـويب زمينه -3بند 

 باشد.سسه ميؤم يعهدهبهصورت كتبي دانشجو و استاد يا اساتيد راهنما، به

هاي آموزشـي و پژوهشـي دانشجو طي دوره دكتري تخصصي پژوهشي بايد با هدايت و تمام فعاليت

هاي مقرر در هر نظارت اســتاد يا اســاتيد راهنما صــورت گيرد. دانشــجو موظف اســت عالوه بر زمان

 به ايشان گزارش نمايد. تحقيقات خود را يكنند، نتيجهكه استاد راهنما يا اساتيد تعيين ميزماني

 

تكميلي خارج از كشــور مطابق قوانين وزارت  ياز دوره ،ماه 6تواند حداكثر تا دانشــجو مي -12ماده 

 .متبوع برخوردار شود

 

سـسات ؤها يا متحصـيل دانشـجويان ايراني متقاضـي انتقال از دانشـگاه يپذيرش و ادامه -13ماده 

دكتري تخصــصــي پژوهشــي داخل كشــور مطابق  يخارج از كشــور به دوره آموزش عالي يا پژوهش

نامه، تاييد اسـتاد راهنما و تاييد شوراي تحصيالت تكميلي هاي مربوطه و شـرايط اين آييننامهآيين

 باشد.سسه بالمانع ميؤم

 

دكتري تخصصي پژوهشي توسط دانشجو و تاييد استاد  ينامهبعد از تكميل و تدوين پايان -14ماده 

اي كه زمان آن را نامه، دانشـجو موظف اسـت در جلسهاتمام و قابل دفاع بودن پايان راهنما مبني بر

نمايد، در حضــور داوران مطابق مواد مربوط در اين ســســه تاييد ميؤشــوراي تحصــيالت تكميلي م

 ايد. خود دفاع نم ينامهنامه از پايانآيين
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 نامه درج شود. تاييد استاد يا اساتيد راهنما و مشاور بايد در نخستين صفحات پايان -1بند 

دانشــجو بايد قبل از دفاع، توســط اســتاد راهنما  ينامهكيفيت علمي و صــحت مطالب پايان  -2بند 

 سسه رسانده شود. ؤتاييد و به اطالع شوراي تحصيالت تكميلي م

دفاع با حضور اي تحت عنوان پيشجلسه تاييد اسـتاد راهنما، دانشـجو موظف اسـت پس از  -3بند 

 ت داوران داشته باشد.ئاعضاي هي

 

 ت داوران به شرح ذيل است: ئتركيب هي -15ماده 

 استاد يا اساتيد راهنما  �

 استاد يا اساتيد مشاور  �

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

ــيالت تكميلي م ــوراي تحص ــاي فوقؤانتخاب ش ــه كه حداقل دو نفر از اعض ــس الذكر از س

 هاي ديگر انتخاب شوند. سسهؤم

 نماينده علمي شوراي تحصيالت تكميلي موسسه �

 

ل قسسه و حضور حداؤعلمي شوراي تحصيالت تكميلي م يجلسه دفاع با رياست نماينده -16ماده 

ت داوران (يكي از اسـاتيد راهنما، يكي از اساتيد مشاور، يكي از داوران ئهي يتن ديگر از اعضـا چهار

يابد. دانشجو موظف است در اين جلسه سسه) رسميت ميؤسسه و يكي از داوران خارج از مؤداخل م

  ايد.دكتري تخصصي پژوهشي خود را ارائه نموده و از آن دفاع نم ينامهگزارشي از پايان

 

ت داوران، در پايان جلسـه دفاع، پس از شـور و بررسـي در خصـوص اصالت و صحت ئهي -17ماده 

 كند. بندي مينامه، امتياز آن را با تاكيد بر رتبه به شرح زير سطحپايان

 نمره                            رتبه

 20-19                         عالي

 99/18-18                بسيارخوب

 99/17-5/16                        خوب

 49/16-15                   قابل قبول

 15 از كمتر              غيرقابل قبول
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 در معدل كل تاثير دارد.  و شودكارنامه ثبت مي نامه درپايان يرتبه و نمره -1بند 

دكتري تخصصي پژوهشي، به شرح زير  ينامهپايان يگيري در خصـوص نمرهمالك تصـميم -2بند 

 است: 

 درصد 20    اساتيد راهنما

 درصد 20    اساتيد مشاور

 درصد 20    داوران خارجي

 درصد 20    داوران داخلي

 درصد 20  نماينده علمي تحصيالت تكميلي

ــخيص از جهاتي ناقص  نامه رادفاع يا دفاع، پايانپيش يت داوران در مرحلهئچنانچه هي  -3بند  تش

ــجو مي دهند، موارد نقص را در ــنوات خواهد در مدتيراي خود ذكر نموده و از دانش كه از حداكثر س

ز ا دكتري تخصصي پژوهشي خود را كامل و مجدداً  ينامهمجاز دوران تحصيل وي تجاوز نكند، پايان

 آن دفاع نمايد.

 

 عالي پژوهش يجهت گذراندن واحدهاي دوره ،دانشجو يدانشجو يا واحد حمايت كننده -18ماده 

)MPhilباشد.سسه ميؤ) موظف به پرداخت شهريه به م 

 

دكتري تخصصي  يتحقيقاتي و سـاير مزاياي دانشـجويي در دوره يدريافت كمك هزينه -19ماده 

وقت و انجام ) در پايان هر ماه منوط به صــدور گواهي حضــور تمامPhD by Research( پژوهشــي

تحقيقاتي به دانشجويان در  يباشـد. پرداخت كمك هزينهمحوله از سـوي اسـتاد راهنما مي وظايف

ــيالت تكميلي  PhD by Researchدوره ( ــي تحص ــوراي پژوهش ــتاد راهنما و تاييد ش ) با نظر اس

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

 

 دكتري تخصـــصـــي پژوهشـــي يتحصـــيلي به دانشـــجويان دوره يپرداخت كمك هزينه -20ماده 

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

نامه اضافه شود، تحصيلي اضافه بر سقف مجاز در اين آيين يسسه، طول دورهؤكميسـيون موارد خاص م

و در طول اين مدت ممنوع است و اخذ شهريه از دانشجو يا تحصـيلي به دانشــج يپرداخت كمك هزينه

 باشد. سسه ميؤعدم اخذ شهريه از او در طول اين مدت با توجه به نظر شوراي تحصيالت تكميلي م
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 يمربوطه متعهد به پرداخت هزينه يسسهؤدر خصـوص دانشـجويان بورسـيه چنانچه م  -1تبصـره 

 مربوطه ممانعتي نخواهد داشت. يسسهؤعهد از سوي مباشد، انجام اين ت نامهآيينمندرج در 

 

ــورتي -21ماده  ــجو قادر به ادامهدر ص ــد يا به هر دليلي از  يكه به دليل غيرموجه دانش دوره نباش

سسه ؤخسارات طبق تعهدات اخذ شده به م يدوره منع يا محروم شود ملزم به پرداخت كليه يادامه

 باشد.مربوطه مي

 

كه دانشجو ظرف حداكثر مدت مجاز تحصيل و در موارد خاص در مدت تمديد صورتيدر  -22ماده 

دكتري تخصــصــي پژوهشي خود را  ينامهآن به تشـخيص شـوراي تحصـيالت تكميلي، نتواند پايان

 شود.تحصيل در آن رشته محروم مي يتكميل و از آن دفاع نمايد، از ادامه

 

بار از حداكثر  تواند يكطول مدت تحصيل خود مي دانشجو دكتري تخصصي پژوهشي در -23ماده 

 سال تحصيلي مرخصي تحصيلي استفاده نمايد. دو نيم

سـال اول تحصيلي مجاز نيست. در موارد استثنايي، اخذ اخذ مرخصـي تحصـيلي در نيم  -1تبصـره 

 باشد. سسه ميؤشوراي تحصيالت تكميلي م تصميم به عهده

 شود.سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي ءمدت مرخصي تحصيلي جز -2تبصره 

 

وقت به تحقيق و تحصيل طور تمامهدكتري تخصـصـي پژوهشي بايد ب يدانشـجوي دوره -24ماده 

 دكتري تخصصي پژوهشي برخوردار شود. يبپردازد تا بتواند از مزاياي دانشجويي دوره
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 دهمچهاربخش 

 ياكتشاف يا نوآور ثبت اختراع، يآيين نامه
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 105 هاي فعاليت معاونت پژوهشيحوزه

 

معاونت پژوهشي دانشگاه به شكل مورد اشاره در فلوچارت وري در فرآيند ثبت اختراع، اكتشاف يا نوآ

پذيرد. قوانين و مقررات كشـوري مربوط به ثبت اختراع در سند در مندرج در اين بخش صـورت مي

  صفحه و به شكل پي دي اف در وبگاه معاونت موجود است. 154

 

 
 



 هاها، فرآيندها و دستورالعملنامهآيين ي؛معاونت پژوهش 106

 



 

 

 بخش پانزدهم

 هاي پژوهشيي برگزاري كارگاهآيين نامه

 

 10تعداد ماده: 

 0تعداد بند: 

 2تعداد تبصره: 
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آموزشـي فشـرده است كه با هدف انتقال دانش و كسب  يتعريف كارگاه: كارگاه يك برنامه -1ماده 

 شود.كننده برگزار ميصورت عملي و با مشاركت تعداد معيني شركتبهمهارت در موضوعي خاص 

 

موضوع كارگاه: موضوع كارگاه بايستي در راستاي رشته و تخصص مجري و ترجيحاً منطبق  -2ماده 

 با دانش و فناوري جديد باشد.

 

ــي مي -3ماده  ــد به گونهمجري كارگاه: مجري كارگاه معاونت پژوهش كارگاه  اي كه دبير علميباش

 بايد عضو هيئت علمي يا دستيار شاغل در دانشگاه علوم پزشكي باشد.

در صـورت نياز دانشـگاه به آموزش موارد خاص، اســتفاده از ســاير مدرسين به تشخيص  -1تبصـره 

 پذير است.صورت موردي امكانشوراي پژوهشي استان/ سازمان مركزي و به

 

 شرايط برگزاري كارگاه -4ماده 

 نفر باشند. 3و حداكثر  15ت كنندگان در يك كارگاه بايد حداقل شرك

 كارگاه بايد به شكل عملي اجرا شود. يبيش از نيمي از ساعات برنامه

 شركت كنندگان كارگاه بايد عضو هيئت علمي يا شاغل در دانشگاه علوم پزشكي باشند.

 شد. ي كارگاه بايد در قالب نمايش اساليد و توزيع جزوه آموزشي باارائه

 

ــتان به  -5ماده  ــنهادي هر كارگاه در اس ــوراي عهدهمبلغ قابل پرداخت: موافقت با مبلغ پيش ي ش

 شوراي پژوهشي دانشگاه است. يپژوهشي استان و در سازمان مركزي به عهده

ر اي در بها براي اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر هزينهشركت در كارگاه -1تبصره 

 گيرد.نمي

 

بررسـي و تصويب: دبير علمي كارگاه بايستي درخواست برگزاري كارگاه علمي يك  ينحوه -6ماده 

ها به تاييد رئيس مركز يا واحد آموزشي محل استخدام ماه قبل از برگزاري كارگاه تكميل و در استان

بايستي حسب بعد، فرم مزبور  يخود و در سـازمان مركزي به تاييد واحد پژوهشي برساند. در مرحله

مورد به تاييد شـوراي پژوهشـي اسـتان محل برگزاري و يا شوراي پژوهشي سازمان مركزي برسد و 

 شود.سپس با دبير كارگاه، قرارداد منعقد مي
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ـــئوليت كليه -7مـاده  ـــوابط اجرايي كـارگاه :مس ـــدور مكاتبات و ديگر فعاليت يض ها از قبيل ص

ــركت در كارگاه، به عهده يگواهينامه ــت هنگام  يش ــت. مجري كارگاه موظف اس مجري كارگاه اس

يا جزوه آموزشي را به شوراي پژوهشي مربوط  CDتسـويه حسـاب نهايي، گزارش برگزاري كارگاه و 

 ارائه دهد.

 

پرداخت هزينه كارگاه: پرداخت مبلغ كارگاه حسـب مورد به عهده اسـتان تصــويب  ينحوه -8ماده 

 است. كننده و يا معاونت پژوهشي دانشگاه

 

ـــبه -9مـاده   100000زحمت هر كارگاه به مبلغ زحمت همكاران علمي: ميزان حق  حق يمحاس

 ساعت است. 10باشد. حداكثر ساعت اجراي كارگاه در هر روز ريال به ازاي هر روز مي

 

شــوراي  يبيني نشــده در اين دســتورالعمل به عهدهموارد پيش يگيري در زمينهتصـميم -10ماده 

 پژوهشي دانشگاه است.

 

 

 

  


