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گسترش  ”  ا و سیاستهای کلی برنامه توسعه کشور در بخش تحقیقات      یکی از استراتژیه

می باشد  تا از  طریق  افزایش فعالیتهای ”  تحقیقات  از طریق  ایجاد مراکز  تحقیقاتی  

رشد  و ,   در جهت  توسعه اتپژوهشی در راستای  اولویتها و  سیاستهای  نظام تحقیق

ن  نظارت  و ارزیابی  مستمر  فعالیتهای مراکز  بنابرای.  شکوفایی کشور  اقدام  گردد

سازماندهی  و  تشویق , هدایت  ,  کنترل  ,  تحقیقات  به  منظور  تخصیص بهینه  منابع  

راهنمای  ,  اجرای  بهینه  ارزشیابی   به منظورلذا .   مراکز  امری  ضروری  بنظر  می رسد 

 .   تکمیل فرم  که بشرح  ذیل  ارائه می گردد

 
 

 نحوه  تکمیل  فرم  ارزشیابی                                      

 

 جدول  نیروی  انسانی ) الف

 :محقق  هیئت  علمی  •

م کارگزینی بصورت تمام برابر حکعلمی به عنوان عضو هیئت افرادی که   – تمام وقتمحقق هیئت علمی  ) الف  •
 .ینددر مرکز فعالیت می نما)  ساعت در هفته40(  وقت 

، یا معاون پشتیبانی  و   عضو هیئت علمی است که برابر با ابالغ رئیس دانشگاه -قق هیئت علمی پاره وقتمح ) ب •

 ,f )وون. ساعت در هفته در مرکز فعالیت می نماید20یا معاون پژوهشی دانشگاه حداقل 

 :محقق غیر هیئت علمی •

  اطالق  می گردد  که حداقل  دارای  مدرک  دکترای حرفه ای  یا ـ  به  افرادیاستخدام پیمانی و یا رسمی )         الف
برابر حکم کارگزینی  بطور  ) طرحی , پیمانی ,  رسمی (   استخدامی  کشور ارشد  بوده   و طبق  ضوابط قانونکارشناسی  

 .   می نمایند تحقیقاتیتمام  وقت  در مرکز  فعالیت
دارای مدرک  دکترای  حرفه ای یا کارشناس ارشد بوده حداقل دی اطالق می گردد که   به افرا-قراردادی  ) ب              

  . با  مرکز  همکاری مینمایند) ارزشیابی ِ ماه در سال6بیش از ( وبصورت  شرکتی یا قراردادی 
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 :مستندات

 تمام وقت در مرکز تحقیقات  هیئت علمی احکام کارگزینی اعضای  .1

 مه وقت در مرکز تحقیقات نیهیئت علمی اعضای  ابالغ  .2

 .هیئت علمی که به صورت  قرار دادی  با مرکز همکاری مینمایندغیر در خصوص محققین    قرارداد همکاری .3

   طرحیو) قرار دادی-رسمی –پیمانی ( احکام کارگزینی محققین غیر هیئت علمی استخدامی .4

    جدول امتیاز پژوهشی) ب 

 :س  فعالیتهای مرکز به  شرح ذیل  تکمیل  خواهد شد جدول  مذکور بر اسا               
         شاخص های تولید و انتشار دانش 

 پایان نامه ها  -1

در  بوده و * آن  یکی از  اعضاء  هیئت  علمی  مرکز و یا مشاور    پایان نامه هایی  امتیاز  کسب  می نمایند که  استاد  راهنما1-1
  . باشد شده اجرامصوب و    طرح  پژوهشی  در   مرکزقالب 

 :      نحوه کسب  امتیاز  -1-2

   پایان نامه  در سال 10    امتیاز  تا  سقف 1                             پایان نامه دکتری  حرفه ای                  
     “     “      “          “   “       “     “2  ی حرفه ای  داروسازی            دکتر                              “  

   پایان نامه  در سال 5   امتیاز  تا  سقف  5/2                      کارشناسی  ارشد                           “         
 ان نامه  در سال  پای5   امتیاز  تا  سقف  5                              تخصصی  “                                    

   امتیاز   7                     فوق  تخصصی                                   ”     

      ”                              PHD                                 10امتیاز     

  . امتیاز تعلق میگیردیین شده تعتعداد اخالق پزشکی خارج از سقف با موضوع  ،پایان نامه های به :تبصره *

 : مدارک مورد نیاز -1-3

  و یا مشاور و سال تحصیلی تصویر جلد پایان نامه شامل نام استاد راهنما ♦

 )موسسه/یا دانشگاه ( مصوبه شورای پژوهشی مرکز ♦
 

                                                 
موسسه / شامل  اعضائ هیئت علمی می باشد که بصورت تمام وقت ، نیمه وقت و یا قراردادی با حکم مقام مسئول در  دانشگاه *

 .لیت مینمایددر مرکز فعا
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 ف  کتاب تالی-2

 .را بودن شرایط زیر جهت کسب امتیاز الزامی است دا-2-1

 .  باشد�   از  اعضای  هیئت  علمی  مرکزمؤلف  یا  مؤلفان آن یکی -1

 .  کتاب به  نام  مرکز چاپ شده  باشد -2

شامل مراکز  تحقیقات غیر دولتی (   باشدموسسه مربوطه /  و یا سازمان دارای مصوبه شورای انتشاراتی دانشگاه -3

 . ) نمی شود 

 .اشد  درصد از منابع کتاب میبایست نتیجه پژوهشهای نویسنده کتاب ب5حداقل   * -4

 .امتیاز  تعلق می گیرد 10به تالیف  کتاب  حد اکثر  : امتیاز 

 : تبصره * 

 .امتیاز تعلق میگیرد   15به کتابهای باموضوع اخالق پزشکی  -1

 درصورتیکه یکی از فصول کتب مرجع پزشکی توسط  محققین مرکز نوشته شده باشد مشمول -2

  میگیرد             امتیاز تعلق30این بند وبرای هرمورد حداکثر 

 :رک مورد  نیاز  ا مد-2-2
 تصویر صفحه  شناسنامه  کتاب  و  ارائه  نمونه کتاب

  ) بجز مراکز تحقیقات غیر دولتی(  موسسه /تصویر  مصوبه شورای انتشاراتی دانشگاه
 
   خارجی  یا  داخلی در کنگره های ت خالصه مقاالارائه    -3

امتیاز  کسب  ,   خارجی  یا  داخلی  که  به نام یکی  از  محققین  مرکز ارائه و  چاپ  شده باشد خالصه  مقاالت”  صرفا  -3-1
 :  نحوه امتیاز دهی ارائه مقاالت بشرح ذیل می باشد .می نماید 

 یازامت 3  رسمی  دعوت شده  است    هر مور  ارائه سخنرانی جامع که  محقق بصورت-1      کنگره های بین المللی و    

                            متیاز      1هر مورد         )            مقاله 15حداکثر  (    ارائه  مقاله بصورت سخنرانی  -2                   خارج از  کشور     

    امتیاز3                    هر مورد ISI سایت  proceedingانتشار خالصه مقاله در  -3                                             

 امتیاز/.  5                  هر مورد )       مورد15حداکثر (پوستر  مقاله به صورت ئه ارا– 4                                             

 امتیاز/.  5هر مورد  )                  مقاله 10حداکثر (نی   ارائه مقاله بصورت پوستر و سخنرا-         کنگره های داخلی      

                                                 
موسسه در مرکز /شامل  اعضائ هیئت علمی می باشد که بصورت تمام وقت ، نیمه وقت و یا قراردادی با حکم مقام مسئول در  دانشگاه  †

 . فعالیت مینماید
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 : تبصره* 

به محققین مراکز تحقیقات که بصورت مدعو از سازمانهای بین المللی جهت برگزاری برنامه های  -1

 . امتیاز تعلق می گیرد5اموزشی در حیطه فعالیت مرکز دعوت میشوند ، 

 .کی شامل محدودیتهای فوق نمیگردد خالصه مقاالت مرتبط با اخالق پزش -2

 

 : مدرک مورد نیاز -3-2
  .  سمینار باشد و برنامه محل   زمان  برگزاری ,  تصویر  خالصه  مقاله که  شامل  نام  

 ISI در  proceeding بصورتارائه مستندات مبنی بر انتشار مقاله  
 

 وره آموزشیزاری دگ مرکز جهت برینگواهی دعوتنامه و نیز شرکت محققتصویر  

 
 : ارجاع به مقاالت منتشر شده به نام مرکز در طی سال ارزشیابی دتعدا -4

 :به مقاله ا ی که به نام مرکز باشد به شرح زیر امتیاز تعلق میگیرد) در طی سال ارزشیابی (به مجموع ارجاعات انجام گرفته 

 مجالت  و در سایر موارد  Impact Factorمتیاز نصف ا )  self citation(به ازای هر مورد ارجاع توسط نویسنده مقاله 

 . تعلق می گیردImpact Factorامتیاز کامل

 :در کتب مرجع بین المللی  ارجاع به مقاالت مرکز تحقیقات -5

بازای هر مورد  ارجاع مقاله به نام مرکز تحقیقات در کتب مراجع بین المللی  منتشر شده در سال ارزشیابی  با تشخیص کمیته 
 . امتیاز تعلق می گیرد15  ارزشیابی  تخصصی

 روزنامه های کثیر االنتشار محلی و ملیاطالع رسانی عمومی از طریق  -6

 اطالق  ، شودی چاپ کثیراالنتشار محلی یا مل  روزنامه ها و مجالت در اطالع رسانی عمومی به تعداد نتایج تحقیقات که -6-1
 میگردد 

 .  می گیرد امتیاز تعلق5/0 شده و به هر یک   خبر چاپ20حداکثر به : امتیاز  -6-2

   :مدرک مورد نیاز  -6-3

  به نام مرکز  کثیراالنتشار محلی یا ملی چاپ شده در روزنامه و مجالتنتایج تحقیقاتتصویر  

 امتیاز تعلق میگیرد ،تعیین شدهتعداد اخالق پزشکی خارج از سقف با موضوع   به اطالع رسانی :تبصره * 
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بومی و کشف ژن ، اکتشافات , منظور اختراع :بومی سازی فناوریاکتشاف ،اختراع ثبت شده و  نوآوری ، -7

 توسط   بر مبنای طرح مصوب مرکز یا دانشگاه  انجا م شده واست که و  ارائه تکنولوژی جدید های فناوری  سازی
 .مراجع معتبر و دارای صالحیت به ثبت رسیده باشد  

:      مستندات مورد نیاز  
   به نام  دانشگاه تصویر برگه  ثبت اختراع -
 مصوبه شورای پژوهشی طرح تحقیقاتی مربوطه مرکز و یا دانشگاه -
در تصویر مقاله چاپ شده حاصل از نوآوری ،اکتشاف ،اختراع ثبت شده و بومی سازی فناوری در مجله علمی پژوهشی  -

  صورت انتشار مقاله
 پروپوزال طرح تحقیقاتی -

ارزشیابی  برای هر مورد  بین  پس از تائید کمیته تخصصی امتیاز شاخص فوق به ذکر است الزم  : تبصره * 
. امتیاز می باشد50 تا 5  
 

 اخلی و مجالت معتبر بین المللید پژوهشی -چاپ مقاالت در مجالت علمی-8

  لذا صرفاً به مقاالتی  که  نام  مرکز   توجه به  اینکه  هدف  از  ارزشیابی  بررسی  فعالیتهای  مرکز  تحقیقاتی   می باشد با-8-1
 ارائه مقاله بنام اعضای موسس مرکز به در خصوص  مراکز با فعالیت زیر یکسال ، (گیرد   امتیاز  تعلق می ،در  آن  قید شده  باشد 

  .)که در راستای فعالیت مرکز باشد،امتیاز تعلق می گیرد

 :             نحوه  کسب  امتیاز  مقاالت  -8-2

     نمایه نامه های بین المللی مجالت ایندکس شده در منتشر شده در مقاالت  امتیاز         * 

♦ ISI                                                                                              25 

♦ Cochrane , Index  Medicus                                                22 

             Medline         Pubmed                                                              
♦ Biological Abstract   ,  Embase                                       15                       

         
          Chemical  Abstract  ,  Scopus   

                                          
                       7                  ندکس شده در  سایر سایتهای  تخصصییمقاالت چاپ شده در مجالت ا                            

 5              از نوع کاغذی خارجی ندکس نشدهی ا معتبرمقاالت چاپ شده در مجالت ♦

   5                   داخلی ایندکس نشده پژوهشی-مجالت علمیدر مقاالت چاپ شده  ♦

               نوع کاغذی یا الکترونیکاز  

   ,:تبصره 
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 دارای  امتیاز مقاالت چاپ شده در  مجالت علمی ایندکس شده  در  نمایه نامه های  بین المللیبه  .1

Impact factor  دو برابرIFاضافه می شود                                                                                . 

  بین المللی  که در مجله های ایندکس شده در نمایه نامه های Review article امتیاز پایه مقاالت  .2
 . ضرب میگردد4/1چاپ شده باشد در ضریب 

 . امتیاز ارزشیابی تعلق میگیرد5  داخلی برابر ایندکس نشده پژوهشی–به مقاالت منتشر شده در نشریات علمی . 3
 و در صورت پذیرش مقاله ، امتیاز مربوطه پس از میگیرد امتیاز تعلق تچاپ مقاالبه اً صرفالزم به ذکر است ، . 4

 . ) حداکثر تا پایان زمان ارزشیابی. ( می گردد چاپ لحاظ 
با ارائه مجوز کمیسیون نشریات داخلی  پژوهشی -مقاالت منتشره شده در ضمیمه و یاپیوست نشریات علمی  . 5

 4ای هر زاتخصصی حداکثر یک ویژه نامه به پژوهشی -علمیدر مورد مجالت  ( .پزشکی قابل قبول می باشد
 )قابل قبول استشماره 

تعلق  که در نمایه نامه های معتبر ایندکس شده اند امتیازخارجی مقاالت چاپ شده در مجالت الکترونیکی به . 6
 .متیاز نمی باشددارای  اخارجی  مقاالت منتشرشده  در سایر مجالت الکترونیکی ومی گیرد 

  چاپ  شده 2007 لغایت پایان مارس   2006سال ی که از اول  اپریل   مقاالت ، به 1385ارزشیابی  سال  در. 7
 .باشند ، امتیاز تعلق می گیرد 

می تواند برای همان مرکز  فارسی و یا انگلیسی زبان  علمی پژوهشی مجله چاپ شده در مقاالت% 40حداکثر . 8
 .نمایدیاز امتمرکز کسب 

 :          مدارک مورد  نیاز -8-3

 ) و سال انتشار مرکز تحقیقات ،شامل  نام  مجله( تصویر صفحه  اول  مقاله  چاپ  شده  ♦

 .ندکس شده باشد یصویر  صفحه ای  از  مجله که شامل  نام سایت ات ♦

  مجالت  Impact factorارائه مستندات مربوط  به  ♦
 

  سازیظرفیتشاخص های 

 اری  دوره فرصتهای  مطالعاتی  داخل  کشوربرگز -9

 اعضای  تعدا د  شامل . امتیاز این موضوع صرفاًبه مراکز تحقیقاتی مصوب فرصت مطالعاتی داخل کشور تعلق می گیرد  -9-1
 در آن ,هیئت علمی دانشگاه  یا  مراکز  تحقیقات  علوم پزشکی می شود که در سال ارزشیابی جهت  گذراندن  فرصت  مطالعاتی 

 )نفر ماه (  .مرکز حضور  داشته اند 
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:                                                         امتیاز  فرصت  مطالعاتی  به ازای  نفر ماه بصورت  ذیل  محاسبه  می گردد  - 9-2

  ∑) تعداد نفر × تعداد ماه (   × 1=  امتیاز  

  : دارک  مورد  نیازم -9-3

 عضو  هیئت  علمی  جهت  گذراندن  فرصت  مطالعاتی در داخل مرکز تحقیقات یا و شروع به کار   پذیرش تصویر نامه 
 دانشگاه علوم پزشکی  کشور 

 دوره  فرصت  مطالعاتی  طی تصویر گواهی  
 

   بین المللی و داخلیسمینارهایبرگزاری   -10

 . برگزار می گرددهر نوع اجتماعی است که برای ارائه نتایج تحقیقات: سمینار     
 ) امتیاز10یک مورد حداکثر ( .همایشی است که به تصویب  هیئت  وزیران  رسیده باشد :  بین المللی سمینار         
 ) امتیاز5یک  مورد حداکثر ( . همایشی است که  دارای مجوز بازآموزی  باشد :  کشوری   سمینار        

%  50ینار  درصورتی که نام مرکز  در کتابچه  خالصه مقاالت  یا پوستر  ذکر شده باشد   به همکاری  مرکز در برگزاری  سم-10-1
  .امتیاز تعلق  میگیرد 

 :مدارک مورد  نیاز  -10-2         

   برنامه مدون سمینار     ♦

   مجوز  کتبی هیئت دولت در خصوص همایش های  بین المللی ♦

         مجوز بازآموزی در خصوص همایش های داخلی  ♦

 کتاب خالصه مقاالت ♦

  دوبرابر تعیین شدهتعداد  سقف با رعایت  ، اخالق پزشکی موضوع مرتبط با    های به سمینار:تبصره  * 

 امتیاز تعلق میگیرد

 

  باز آموزیآموزشی و برگزاری   دوره های   -11

     و  بازآموزی  بمنظور  توانمندسازی محققیندوره های  آموزشی برگزاری موزی  شامل  کلیه کارگاهها و آ   دوره های   باز-11-1
 ) دوره 5حداکثر (  .و   یا  دوره های  دارای  مجوز  باز آموزی  می باشد)  روز 3حداقل ( 
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 یا مراکز تحقیقات دارای ردیف مستقل  روز با تایید شورای پژوهشی دانشگاه3 کارگاهها و دوره های آموزشی کمتر از -11-2
در صورتی که معاونت برگزار کننده دوره آموزشی (تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  یا معاونت بودجه
 . نیز امتیاز کسب می نماید )  باشد    بوده
 : نحوه کسب امتیاز -11-3

  .امتیاز می باشد 5برابر باز آموزی   بدون مجوز)   روز3حداقل ( آموزشی  کارگاه هر دورهامتیاز  ♦

 امتیاز کسب 5/2برابر )  و بدون مجوز بازآموزی 2-14با شرایط ذکر شده در بند(  روز 3وره کارگاه آموزشی کمتر از هر د ♦
 .خواهد نمود

بدینصورت که اگر امتیاز دوره .آموزی برابر یک پنجم  امتیاز مجور باز آموزی خواهد بودزامتیاز برگزاری هر دوره با ♦
 .ودنمخواهدامتیاز کسب    5 ، ، برگزاری دوره امتیاز باشد   25موزی برابر آباز

 .   امتیاز کسب خواهد نمود Electronic Workshop 10 برگزاری ♦

 .   امتیاز کسب خواهد نمود 10 برگزاری کارگاه آموزشی اخالق پزشکی  * ♦

 3 درصورت استفاده از مدرسین خارج از کشور در دوره های بازآموزی داخلی  به ازاء هر دوره: تبصره 

 .امتیاز اضافه خواهد شد 

 :        مدارک  مورد  نیاز -11-4

 تصویر  برنامه  دوره   ♦

  )  بازآموزیدرصورت  دارا  بودن  مجوز  (  به نام مرکز تحقیقات تصویر مجوز  برگزاری  دوره ♦

 3تر ازکم جهت دوره های(ردیف مستقل بودجه مراکز تحقیقات دارایتصویر مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه یا ♦
 )روز

 ارائه آدرس اینترنتی کارگاه الکترونیکی ♦

و بین المللی ی  با سازمانها  )  center  Collaboration(  بعنوان همکاری رسمی مرکز -12

 لیتهای مرکز تحقیقاتدریافت گواهی استاندارد بین المللی  جهت برنامه و یا فعا

 Collaboration Center   بین المللی  تحت عنوان  یا با  سازمانه بعنوان همکار رسمی  ی که کزا مربه   -12-1
 .منظور  می گردد فوق  و  به ازاء  ادامه همکاری  در  هر  سال نصف امتیاز  امتیاز تعلق می گیرد 20   برابر همکاری مینمایند،

 یا فعالیت کمیته خاص مانند  به مراکزی که دارای گواهی استاندارد از سازمانهای بین المللی جهت انجام آزمایش خاص و-12-2-
 .منظور  می گردد فوق و  به ازاء  ادامه همکاری  در  هر  سال نصف امتیاز   امتیاز تعلق می گیرد 10کمیته اخالق می باشند ، 
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 :     مدرک  مورد  نیاز -12-3

  ازمان مربوطه نامه مبنی بر معرفی مرکز بعنوان مرکز رسمی همکاربا  سازمان بین المللی از سوی ستصویر  ♦

 بین المللیهای سازمان برنامه های یاد شده توسط انجام  گواهی استاندارد به نام مرکز تحقیقات جهت تصویر  ♦

 ارائه مستندات مربوط به ادامه همکاری  ♦

 

 اخص طرحهای تحقیقاتی و جذب منابعش

 

  اجرای طرحهای  تحقیقاتی -13
 : می باشدیل ذ            طرحهای  تحقیقاتی  شامل  موارد 

به نام ( موسسه/دانشگاه /  شامل طرحهای مصوب شورای پژوهشی مرکز تحقیقات :طرحهای چند مرکزی داخلی -١-١٣

موسسه / است که با همکاری علمی سایر سازمانها ی تحقیقاتی ، دانشگاهی ،مراکز تحقیقاتی خارج از دانشگاه ) مرکز تحقیقات 
  به مورد اجرا گذارده شده است و نام محققین  هر دو سازمان و درمان و آموزش پزشکیو نیز معاونتهای حوزه وزارت بهداشت ،

و یا مرکز تحقیقات و یا شورای /هر دو سازمان کمیته علمی / در شورای پژوهشی طرحدر پروپوزال درج ومرکز تحقیقات 
 .مصوب شده باشد ) به نام مرکز( موسسه /پژوهشی دانشگاه

 :تبصره 

 امتیاز  10حهای فوق پس از ارائه مقاله مشترک توسط سازمانهای همکار ، به ازای هر طرح امتیاز طر  -1

  .می باشد 

 داخلی که مصوب شورای پژوهشی شبکه های تحقیقاتی باشد فقط برای  ی  به طرحهای چند مرکز * -2

 . امتیاز تعلق میگیرد 15سال اول 

 مصوب شورای یطرحها  شامل کلیه. تامین اعتبار شده استجی منابع خارطرحهایی که بودجه آنها توسط   -13-2

قابل ذکر است جهت    . باشد میشود که  منجر  به جذب  بودجه  جهت  مراکز  تحقیقاتی  شده )موافقتنامه ها به همراه (پژوهشی  

تجهیزات و  مواد مصرفی  جذب   میزان بودجه.  امتیاز مجزا محاسبه می گردد  ,     متناسب  با  بودجه  جذب  شده  Grantهر  
 .، پس  از  برآورد  ریالی  محاسبه خواهد گردید ) در قالب طرح یا موافقتنامه ( شده  از منابع خارجی 

      .هزار دالر می باشد10 امتیاز به ازاء هر 5 در سال ارزشیابی امتیاز برحسب جذب  بودجه از منابع خارجی 
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 موسسه/دانشگاه / مرکز تحقیقاتطرحهای مصوب شورای پژوهشی شامل :طرحهای چند مرکزی خارجی -13-3

 تحقیقاتی خارج از کشور به مورد اجرا گذارده شده است و نام محقق آن   ویا دانشگاهی مراکز سایر علمی می باشد که با همکاری
به .  باشد شده  تائید  نیز  آن سازمانسطپروپوزال تو مرکز تحقیقاتی به عنوان  همکار طرح در پروپوزال درج شده و و یادانشگاه 

 . امتیاز تعلق می گیرد15ازای هر طرح 
 

 ،هزینه آن توسط شورای  فناوری  استان از% 30حداقل  که   مصوب شورای پژوهشی طرحهای -13-4

بجز وزارت بهداشت در مورد مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه های علوم     ( سایر سازمانهای دولتی

 قانون 45 ماده د طرحهای بند شامل(  باشد تامین  اعتبار شده  و یا خصوصی دولتی سازمانهای غیر،  )شکیپز

  .  )نیز می باشد و کل بودجه این طرحها در محاسبه منظور میگردد  و وزارت بهداشت  توسعهچهارم
 میلیون ریال     100   امتیاز به ازاء  هر 3ها ،  امتیاز طرحهای فوق  برحسب  جذب  بودجه  از سایر سازمان: نحوه امتیاز دهی  

 .می باشد 

 در در صورت ادامه در سال  اول تصویب به طور کامل  وفوق  کسب امتیاز کلیه طرحهای تحقیقاتی :   تبصره  
 .      ازکل امتیاز خواهد بود % 25در سال چهارم %  50در سال سوم %  75سال دوم 

 

و  مدیریت در سیاستگزاری ،نتایج آن  منجر  به  تغییر وپایان یافته که   مصوب شورای پژوهشی ای مداخله طرحهای  -13-5 

 و فراورده های   پزشکی در صنایع علوم تولید ارتقائ سالمت جامعه و یا  پژوهشی یا،آموزش ,    درمانی ,   خدمات  بهداشتی  ارائه

   .س نتایج تحقیق  حاصل شده است و در سیستم از آن استفاده می شودیعنی خدمت یا صنعتی که بر اسا. شده باشد دارویی 

 

 طرحهای فوق شامل طرحهای  پایان یافته ای میباشد  که  در قالب الزم  به ذکر  است: 1             تبصره 

 در ) در خصوص  فراورده های دارویی و یا تجهیزات( برنامه و یا قانون اجرایی و یا  بصورت تولید انبوه 

در خصوص  پروتکل های  درمانی عالوه برموارد ، ضروری است  .سیستم  مورد  استفاده قرار گرفته است 

 .  پژوهشی منتشر شده باشد–نتایج  طرح در یکی از  مجله های  علمی 

  توسط مراجع معتبر و یا مسئول سازمان ضروری است طرح ئید استفاده از نتایجتا : 2              تبصره

پژوهشی دانشگاه و یا  و تائید معاون  ارزشیابی تخصصی توسط کمیتهمتیاز طرحهای فوق پس از بررسی  او

  . تعیین میگردد)  امتیاز30حداکثر ( معاون تحقیقات و فناوری 
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مستندات مورد نیاز این طرح ها شامل ارائه گزارش پایان طرح ، تائید یه سازمان اجرایی  : 3تبصره

در خصوص دارو و یا (رویی مبنی براستفاده از نتیجه طرح در سیستم و یا تولید انبوه و یا شرکتهای دا

 .میباشد) تجهیزات 

 سال یکبار توسط معاونت تحقیقات و فناوری بررسی و امتیاز ان  2هر  امتیاز شاخص فوق الزم به ذکر است 

 . شدمتیاز می با ا30 حداکثر  برابر  ارزشیابی  کمیته تخصصی پس از تائید

 

 :  مدارک مورد نیاز  -13-6   

 )در صورت دارا بودن ردیف مستقل بودجه (  و یا مراکز تحقیقاتیموسسه/دانشگاهتصویر  مصوبه شورای  پژوهشی  ♦

با ذکر نام  سازمان  و  ( و پروپوزال مشترک  )با امضای باالترین مقام سازمانها(  و قرارداد  تصویر موافقتنامه ♦
  خصوص طرحهای چند مرکزی داخلی و خارجی در )همکاران  طرح 

) در صورت دارا بودن ردیف مستقل بودجه (  و یا مراکز تحقیقاتیموسسه/دانشگاه تصویر  مصوبه شورای  پژوهشی  ♦
 و نیز مصوبه شورای پژوهشی سازمان همکار طرح در خصوص طرحهای چند مرکزی داخلی 

  مرکزی داخلی ارائه مقاله مشترک چاپ شده در خصوص طرحهای چند ♦

 )  که در سال ارزشیابی ادامه داردمصوب سالهای گذشتهجهت  طرحهای  تحقیقاتی ( زارش  پیشرفت کار گ ♦

با امضای کارفرما ، دستگاه ( قرار داد ارائه   :  توسعه چهارم قانون برنامه 45 ماده ددر خصو ص طرحهای بند  ♦
 سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و یا اولین ابالغ  اعتبار از ) پژوهشی و محقق اصلی

در خصوص شاخص جذب  تجهیزات  و  مواد  مصرفی  جذب  شده از منابع خارجی دریافت مربوط  به معتبر اسناد  ♦
 منابع مالی 

 در سیاستگزاری ،که نتایج آن  منجر  به  تغییر گزارش پایانی طرح تحقیقاتی در خصوص طرحهای مداخله ای  ♦
 در صنایع  تولید ارتقائ سالمت جامعه و یا  پژوهشی یا،آموزش ,    درمانی ,  ت  بهداشتی   خدماو ارائهمدیریت 

     .شده باشد و فراورده های دارویی   پزشکیعلوم
 


