آئين نامه تصويب و بررسي طرحهاي تحقيقاتي و پايان نامه ها
به منظور تسريع در روند بررسي پژوهش ها و ارتقاء كيفيت طرح ها در راستاي شاخص توليد علم اين آئين نامه تنظيم و اجرا مي گردد.

هبدُ  : 1ثِ داًـىذُ ّب ،پظٍّـىذُ ّب  ،هشاوض تحميمبتي ،ؿَساي  ، HSRوويتِ تحميمبت داًـجَييٍ ٍ EDC ،احذّبي تَػعِ تحميمبت ثبليٌي وِ
داساي ؿَساي پظٍّـي هَسد تبييذ هعبًٍت تحميمبت ٍ في آٍسي داًـگبُ هي ثبؿٌذ تفَيض اختيبس هي گشدد وِ عشح ّبي تحميمبتي ٍ پبيبى ًبهِ ّبي
تحميمبتي دٍسُ ّبي تحصيالت تىويلي ( ، MPH ،Ph.D.وبسؿٌبػي اسؿذ ،دػتيبسي پضؿىي ،دػتيبسي دًذاًپضؿىي ،دػتيبسي داسٍػبصي) ٍ دٍسُّبي
عوَهي پضؿىي ،دًذاًپضؿىي ٍ داسٍػبصي تب ػمف هبلي تعييي ؿذُ هَسد ثشسػي ٍ تصَيت لشاس دادُ ٍ جْت تبييذ ًْبيي ثِ ؿَساي پظٍّـي داًـگبُ
اسػبل وٌٌذ .اًجبم داٍسي ٍ ثشسػي عشحْب ثعْذُ ٍاحذّبي هشثَعِ ثَدُ ٍ هؼتٌذات هشثَعِ ثِ هعبًٍت تحميمبت ٍ في آٍسي داًـگبُ اسػبل هي

ؿَد.

تجصشُ  : 1-1ػمف هبلي ٍاحذ ّبي هزوَس دس اًتْبي ػبل هَسد ثبصثيٌي ؿَساي پظٍّـي داًـگبُ لشاس گشفتِ ٍ ػپغ پيـٌْبد ؿَساي پظٍّـي ثِ ّيئت
سئيؼِ داًـگبُ تمذين

هي گشدد.

تجصشُ  : 1-2ه عبًٍت تحميمبت ٍ في آٍسي داًـگبُ هي تَاًذ وليِ پظٍّؾ ّب سا جْت ثشسػي ٍ اسصيبثي ثِ داٍس داخل ٍ يب خبسج اص داًـگبُ اسػبل

ًوبيذ.

هبدُ  :2پظٍّؾ ّبي هصَة هشاوض تحميمبتي پغ اص ثشسػي ٍ تصَيت دس ؿَساي پظٍّـي پظٍّـىذُ هشثَعِ جْت تصَيت ًْبئي ٍ عمذ لشاسداد ثِ
ؿَساي پظٍّـي داًـگبُ اسػبل

هيگشدد.

هبدُ  :3پظٍّؾ ّبي ثيؾ اص ػمف هبلي تعييي ؿذُ ثشاي ّش عشح پظٍّـي هصَة دس هشاوض هشثَعِ پغ اص ثشسػي اٍليِ دس ٍاحذّبي ريشثظ ،دس
ؿَساي پظٍّـي داًـگبُ هَسد ثشسػي لشاس هي

گيشد.

هبدُ  :4حذاوثش عشح ّبي تحميمبتي ّوضهبى ثشاي هجشي اٍل  4ع ٌَاى هي ثبؿذ هـشٍط ثش ايٌىِ عشح ّبي لجلي ثش اػبع جذٍل صهبى ثٌذي عشح ،دس
حبل اًجبم ثبؿذ ٍ دس صَستيىِّ ،ش يه اص عشح ّبي لجلي هجشي ًؼجت ثِ جذٍل صهبى ثٌذي (گضاسؽ  ٍ %50يب گضاسؽ ًْبيي) تأخيش داؿتِ ثبؿذ ،عشح
ثعذي ثَػيلِ ؿَساي پظٍّـي داًـگبُ هَسد ثشسػي لشاس

ًويگيشد.

تجصشُ : 4-1حذاوثش تعذاد عشح ّبي تحميمبتي ّوضهبى ثشاي اعضبء توبم ٍلت هشاوض تحميمبتي  5عشح هي
تجصشُ :4-2تعذاد عشحّبي تحميمبتي  HSRاعضبء ّيأت علوي جضء حذاوثش تعذاد عشحْب دس ًظش

ثبؿذ.

گشفتِ ًويؿَد.

تجصشُ :4-3پبيبى ًبهِ ّبي تحت ساٌّوبيي ٍ هـبٍسُ اعضبي هحتشم ّيئت علوي هـوَل ػمف تعذاد عشح ّبي تحميمبتي ًيؼتٌٌذ.
تجصشُ  : 4-4حذاوثش تعذاد عشحْبي تحميمبتي داًـجَيي ثشاي اعضبي ّيبت علوي داًـگبُ  6عٌَاى ثَدُ ٍ جضء حذاوثش تعذاد عشحْب دس ًظش گشفتِ
ًوي ؿَد .هـشٍط ثش ايٌىِ عشح ّبي لجلي ثش اػبع جذٍل صهبى ثٌذي عش ح ،دس حبل اًجبم ثبؿذ ٍ دس صَستيىِّ ،ش يه اص عشح ّبي لجلي هجشي
ًؼجت ثِ جذٍل صهبى ثٌذي (گضاسؽ  ٍ % 50يب گضاسؽ ًْبيي) تأخيش داؿتِ ثبؿذ ،عشح ثعذي ثَػيلِ ؿَساي پظٍّـي داًـگبُ هَسد ثشسػي لشاس
ًويگيشد.

تجصشُ  :4-5حذاوثش تعذاد عشحْبي تحميمبتي داًـجَيي ثشاي داًـجَيبى داًـگبُ ثعٌَاى هجشي اٍل  2عٌَاى

هيثبؿذ.

هبدُ  :5پبيبى ًبهِ ّبي تحصيالت تىويلي (وبسؿٌبػي اسؿذ ،دػتيبسي پضؿىي ،دػتيبسي دًذاًپضؿىي ،دٍسُ  ٍ )Mphدوتشي حشفِ اي داسٍػبصي تب
ػمف  60/000/000سيبل پغ اص تصَيت دس ؿَساي تحصيالت تىويلي داًـىذُ هشثَعِ جْت تصَيت ًْبيي ثِ ؿَساي پظٍّـي داًـگبُ اسػبل
هيگشدد.
هبدُ  :6پبيبى ًبهِ ّبي تحصيالت تىويلي( دٍسُ  )PhDتب ػمف 144/000/000سيبل پغ اص تصَيت دس ؿَساي تحصيالت تىويلي داًـىذُ هشثَعِ
جْت تصَيت ًْبيي ثِ ؿَساي پظٍّـي داًـگبُ اسػبل هيگشدد.

هبدُ  :7پبيبى ًبهِ ّبي دوتشي حشفِ اي پضؿىي ٍ دًذاًپضؿىي تب ػمف  36/000/000سيبل پغ اص تصَيت دس ؿَساي پبيبى ًبهِ داًـىذُ هشثَعِ جْت
تصَيت ًْبيي ثِ ؿَساي پظٍّـي داًـگبُ اسػبل هيگشدد.
هبدُ  :8ثشٍى دُ هَسد اًتظبس اص ّش پظٍّؾ ثش اػبع هيضاى ّضيٌِ دسخَاػتي ثشاي اًجبم پشٍطُ تعييي ٍ ثِ ؿشح جذٍل ريل خَاّذ
ػغح ًوبيِ

ثَدجِ عشح ثِ سيبل

هحل ًوبيِ ؿذى همبالت

هجلِ

ثيؾ اص دٍيؼت

ثَد:

تعذاد همبالت
ثِ اصاي ّش يىصذ هيليَى

ػغح 1

ISI( Web of Sciences), Medline/PubMed

دٍيؼت هيليَى سيبل

ػغح 1

ISI( Web of Sciences), Medline/PubMed

يىصذ ٍ پٌجبُ الي

ػغح 1

ISI( Web of Sciences), Medline/Pubmed

دٍيؼت هيليَى سيبل

ػغح 2

Chemical Abstract ,Biosis, Embase , scopus ,current content

ػغح 1

Medline/Pubmed ,)ISI( Web of Sciences

يه

ػغح 2

 Scopusاًگليؼي

يه

هيليَى سيبل

يىصذ الي يىصذ ٍ
پٌجبُ هيليَى سيبل
پٌجبُ الي يىصذ
هيليَى سيبل
دُ الي پٌجبُ هيليَى

ػغح 3

سيبل
ووتش اص دُ هيليَى

+

سيبل

دٍ
يه  +يه

همبالت چبح ؿذُ دس هجالت ايٌذوغ ؿذُ دس ػبيش ًوبيِ ّبي تخصصي ثيي
الوللي ٍ هجالت علوي -پظٍّـي داخلي

-

سيبل يه همبلِ ػغح يه

-

يه
ثذٍى همبلِ

تجصشُ  : 1-8دس وليِ هَاسد فَق هحمك هيتَاًذ اص ػبيش ًوبيِ ّب اػتفبدُ ٍ اهتيبص هعبدل اسائِ ًوبيذ ثجض دس هَاسدي وِ ػمف ثَدجِ عشح اص يىصذ ٍ
پٌجبُ هيليَى سيبل ثبالتش ثبؿذ وِ دس ايي صَست اسائِ حذالل يه همبلِ ثب ًوبيِ ػغح يه الضاهي

اػت.

تجصشُّ :2-8ضيٌِ ّبي هتعلمِ ثِ هَاد غيش هصشفي اهَالي ؿبهل ثشٍى دُ عشح تحميمبتي ًخَاّذ ؿذّ .ضيٌِ وشد ايي ثَدجِ دس اختيبس هعبًٍت تحميمبت
ٍ فٌبٍسي داًـگبُ ثَدُ وِ جْت خشيذ تجْيضات هصَة عشح ٍ ثب ًظش هجشي عشح اػتفبدُ خَاّذ ؿذ .ضوٌب تجْيضات خشيذاسي ؿذُ ثب ؿوبسُ اهَال
هعبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسي داًـگبُ دس هشوض تحميمبتي تصَيت وٌٌذُ عشح ثىبس گشفتِ

خَاّذ ؿذ.

هبدُ  :9پشداخت اعتجبس پظٍّؾ ّبي هصَة ؿَساي پظٍّؾ داًـگبُ ثِ ؿشح ريل هي

ثبؿذ:

 50دسصذ اعتجبس پغ اص عمذ لشاسداد ٍ ،پشداخت  %35دس صهبى اسائِ گضاسؽ ًْبئي ٍ هؼتٌذات هشثَط ثِ  submitهمبلِ ٍ  % 15ثبليوبًذُ هٌَط ثِ اعالم
پزيشؽ ،يب اصل همبلِ ٍ يب همبالت چبح ؿذُ ( ثشاثش ثب تعْذات هجشي ) ٍ يب اسائِ تأييذيِ ًتيجِ ٍ ثىبسگيشي هحصَل عشح تحميمبتي اص هشاجع ريٌفع(ثب
تـخيص هعبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسي داًـگبُ) ٍ دس صَست خشيذ ٍػبيل غيشهصشفي هٌذسج دس پيؾ ًَيغ عشح ،اسائِ ؿوبسُ پالن اهَال هزوَس ثِ
هعبًٍت هي ثبؿذ
تجصشُ  : 9-1دس صَستيىِ ّضيٌِ هَاد هصشفي ٍ اًجبم آصهبيـبت تخصصي عشح ثيؾ اص  %50اٍليِ ثَدجِ عشح ثبؿذ ول ّضيٌِ هَاد هصشفي عشح تب
ػمف  %80لبثل پشداخت هي

ثبؿذ.

تجصشُ :9-2هجشي هَظف اػت ظشف هذت  24هبُ پغ اص عمذ لشاسداد هذاسن اعالم پزيشؽ يب اصل همبلِ چبح ؿذُ ٍ يب ًتيجِ ثشسػي ٍ ثىبسگيشي
هحصَل عشح تحميمبتي سا اص هشاجع ريٌفع اػتعالم ًوَدُ ٍ ثِ هعبًٍت اسائِ ًوبيذ دس غيش ايٌصَست پشًٍذُ عشح وبهال ثؼتِ هيگشدد ٍ ثِ هٌضلِ تؼَيِ
حؼبة ًْبئي خَاّذ

ثَد.

تجصشًَُ :9-3يؼٌذُ هؼئَل همبلِ ثبيؼتي دس لؼوت تـىش همبلِ) ، (Acknowledgmentؿوبسُ عشح ٍ تبهيي وٌٌذُ ثَدجِ عشح ( هعبًٍت تحميمبت ٍ
فٌبٍسي داًـگبُ علَم پضؿىي ّوذاى)سا ًيض ليذ

ًوبيذ.

هبدُ  :10دس وليِ هَاسد ثٌذّبي هبدُ  5ؿشط لجَل همبلِ جْت تؼَيِ حؼبة عشح اػتفبدُ اص آدسع علوي ) (Affiliationداًـگبُ علَم پضؿىي ّوذاى
ثَدُ ٍ عشح دٌّذگبى حك چبح همبلِ اي ثب آدسع ديگشي ًخَاٌّذ داؿت ،هگش دس هَاسدي وِ عشح تحميمبتي ثصَست هـتشن اًجبم ؿذُ

ثبؿذ.

تجصشُ  : 10-1آدسع علوي داًـگبُ علَم پضؿىي ّوذاى ثبيؼتي ثشاي همبالت فبسػي ( داًـگبُ علَم پضؿىي ّوذاى) ٍ ثشاي همبالت اًگليؼي
)  ( Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iranهي ثبؿذ .سعبيت دليك ايي آدسع الضاهي هي ثبؿذ ٍ همبالت خبسج اص ايي آدسع هَسد
لجَل ٍالع ًوي ؿَد .جضئيبت ًحَُ دسج ٍاثؼتگي ػبصهبًي دس آييي ًبهِ هشثَعِ هَجَد اػت.
هبدُ  :11حذالل  %70اص ول پظٍّؾ ّبي اسائِ ؿذُ اص ػَي داًـىذُ ّب ،هشاوض تحميمبتي ،ؿَساي ، HSRوويتِ تحميمبت داًـجَييٍ EDC ،
ٍاحذّبي تَػعِ تحميمبت ثبليٌي ثبيؼتي دسساػتبي اٍلَيتّبي پظٍّـي داًـگبُ

ثبؿذ.

هبدُ  : 12پشداخت ّضيٌِ ّبي خذهبت تخصصي ( اًجبم آصهبيـبت ٍ تؼت ّبي پبساوليٌيه ٍ ) ...دس صَست ثشاثش ثَدى ّضيٌِ ّب صشفب دس صَست
اًجبم دس ٍاحذّبي تبثعِ داًـگبُ لبثل پشداخت خَاّذ ثَد .دس صَست عذم اهىبى اًجبم ايي خذهبت دس ٍاحذ ّبي تبثعِ داًـگبُ ،ثب ًظش ؿَساي پظٍّـي
داًـگبُ دس هشاوض خصَصي لبثل اًجبم

هيثبؿٌذ.

آيي آئيي ًبهِ دس  12هبدُ ٍ  13تجصشُ دس جلؼِ ؿَساي پظٍّـي داًـگبُ علَم پضؿىي ّوذاى هَسخِ 1395/05/13
 1395/05/13لبثل اجشاء

هيثبؿذ .

تصَيت ٍ اص

