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جدید ترین آئین نامه   

 تاسیس  مراکز تحقیقاتی

موافقت اصولی و موافقت 

به  95قطعی در سال 

دانشگاهها ابالغ شد که  

شامل مواردی بدین ترتیب  

 :میباشد



 : اصولی موافقت برای

 هیئت اعضای شامل باید موسس اعضای

  باالتر و ارشد مدرک دارای که باشند علمی

 .هستند

 



  بصورت مرکز یک در میتواند عضو هر

  نیمه بصورت مرکز دو در و وقت تمام

 .نماید فعالیت وقت

  اعضای تغییر :مهم بسیار بسیار نکته

  موافقت اخذ از پس موسس هیئت

  ارائه با و خاص موارد در تنها اصولی

 .است پذیر امکان قبول قابل دالیل



مستندات کلی مورد نیاز جهت موافقت  

 :اصولی

 

 

 

 

پیشنهاد تاسیس مرکز توسط رئیس  

 دانشگاه و مکاتبه با وزارت متبوع

 

 

 ارائه اساسنامه

 

 
 مخصوصتکمیل فرم های 



 :شرایط هر فرد عضو هیات موسس       

سال اخیر   3نامه طی پایان 3حداقل  •

 بعنوان استاد راهنما
 

  2طرح مرتبط بعنوان مجری و  4حداقل •

 سال اخیر 3طرح بعنوان همکار اصلی طی 
 

 5مقاله علمی مرتبط در  10چاپ حداقل •

 isi , pubمقاله ی  4سال گذشته که در 

 .فرد بعنوان نویسنده اول یا مسئول باشد
 

مقاله مرتبط مشترک با سایر  3حداقل •

 سال گذشته  5کشورها طی 
 

عضو با دو هر مرکز باید دارای حداقل •

h.index 8  باالتر باشدو. 

 



امکان معادلسازی دستاوردهای  :نکته

پژوهشی اعضا مانند اختراعات و ابداعات  

با مقاله وجود دارد البته با تایید ... و 

 کمیته تاسیس مراکز در وزارت متبوع

 :سایر موارد مورد نیاز
 

 :مبنی برمالی رئیس دانشگاه تعهد 

 تجهیزات و فضای مناسبایجاد امکانات 

 نیروی انسانی 3تامین حداقل 

های بودجه جهت تصویب طرح تخصیص 

 تحقیقاتی



 :نکات اولیه  در خصوص موافقت قطعی
سال           5مدت اعتبار موافقت اصولی حداکثر 

 .می باشد
 

در صورت جایگزینی فردی بجای عضو هیئت  
موسس ، وی باید شرایط اولیه الزم جهت اعضای  

 .( 7و  5اسالید )هیئت موسس را داشته باشد 
 

سال  5و حداکثر  3اعطای مجوز قطعی حداقل 
 .بعد از موافقت قطعی امکانپذیرخواهد بود

 
اخذ موافقت قطعی در مدت کمتر از سه سال ،  

منوط به موافقت کمیته تاسیس در وزارت متبوع  
 .خواهد بود



 به رفتن برای کشوری مصوب مراکز کلیه     
 :بایست می بعد ی مرحله

 
 سیر یک ساالنه ارزشیابی امتیازات کسب در 

  سه متوالی دوره یک حداقل).کنند طی را صعودی
 (ساله

 
  داخلی سازمانهای از بودجه جذب مورد دو حداقل
 .باشند داشته

 
 سازمانهای با مشترک مرتبط مقاله 8 حداقل
  بعنوان کشورها سایر با مشترک مقاله 4 و داخلی

 pub , isi در شده نمایه و مسئول و  اول نویسنده
 .باشند داشته

 
 
 

 :دارای باید موسس هیئت عضو هر
 

 شده چاپ مسئول و اول نویسنده مقاله 12 حداقل
 .باشند , isi , pub  آنها از نیمی که مرتبط

 
 

     ... 



 نظیر مرکز در بروندادهایی وجود صورت در

  امتیازات ... و بالینی راهنمای ، سیاستگزاری

  امتیازات با مرکز ارزشیابی در شده کسب

 .گردد می معادلسازی مقاالت
 
 
 



 موافقت مدارک ارسال از پس ماه 3 حداکثر

  از ای نفره سه کارشناسی گروه قطعی،

  محل به متبوع وزارت تحقیقات معاونت

 مرکز اتز بازدید جهت میشوند اعزام مرکز

 سایر بررسی و اکانات و تجهیزات و

 .مستندات



 حداکثر را قطعی موافقت مرکز صورتیکه در
 نکند اخذ اصولی موافقت از پس سال 5

  و نمود خواهد دریافت وزارت از کتبی تذکر
 مرکز اصولی موافقت جبران، عدم صورت در
 .شد خواهد لغو

 
 

 بین در ساالنه ارزشیابی طی مرکزی چنانچه
 بگیرد قرار مراکز لیست انتهایی درصد 10

 داده تذکر دانشگاه رئیس به ای نامه طی
 سال یک مدت ظرف اگر و شد خواهد

  اصولی موافقت ننماید، اصالح را وضعیت
 .شد خواهد لغو مرکز

 
 با یکسال از پس اصولی موافقت مجدد اخذ

 .است پذیر امکان اولیه شرایط احراز





چک لیست بازرسی و بازدید از مراکز درخواست 

 کننده ی موافقت قطعی



 کارشناس/چک لیست بازدید پژوهشکر

 شاخص تعریف عنوان ردیف

 توضیج امتیاز

 ضعیف متوسط خوب 
  

 مقاالت و طرح ها  1

مقاالتی که طی سه 
سال گذشته توسط 

مرکز در مجالت معتبر 
به چاپ رسیده و دارای 

 لوگوی مرکز باشد

         ارتباط با موضوع مرکز

کاربردی یا نوع آوری بودن 
 پژوهش

      
  

وضعیت ارجاع به مقاله و ضریب 
 تاثیر مجله  

      

  

2 
غیر از ) محصوالت علمی

 (طرح ها و مقاالت 
 نوآوری ها

شامل کتاب، پتنت ، گایدالین و یا 
مداخله در کلیه زمینه های مربوط 

به بیماریها و عوامل خطر ان با 
 مجوز و نام مرکز  

      

  

3 
همکاری با سایر مراکز  

 تحقیقاتی

مقصود اقداماتی است 
که منجر به تبادل 

تفاهم نامه و یا قرارداد  
مشترک به منظور 

انجام طرح ، نوشتن 
کتاب ویا استفاده از 
آزمایشگاه مشترک 

 .شده است 

وجود تفاهم نامه یا : دانشگاهی
قرارداد، مقاله مشترک با مراکز  

تحقیقاتی دانشگاه محل استقرار 
 مرکز   

  

  

  

  

  

  

  

وجود تفاهم نامه یا قرارداد،  : ملی
مقاله مشترک با مراکز تحقیقاتی 

سایر دانشگاه ها و سازمانهای  
 داخل کشور  

      

  

وجود تفاهم نامه  : ملی: بین المللی
یا قرارداد، مقاله مشترک با مراکز 

 تحقیقاتی سایر کشورها   

      

  



 شاخص تعریف عنوان ردیف
 امتیاز

 توضیحات
 ضعیف متوسط   خوب  

 برنامه استراتژیک 4

ساله که طبق تعریف  5برنامه ای 
برنامه استراتژیک باید دارای چشم  

انداز، رسالت، ماموریت  اهداف  
 استراتژی ها و فعالیتها باشد 

ساختار برنامه شامل چشم انداز،  
رسالت، ماموریت ، اهداف ، استراتژیها 

و فعالیتها براساس ارزیابی محیط  
 داخلی و خارجی سازمان موجود باشد 

  

      

  

اهداف باید متناسب با الین تحقیقاتی 
 باشند Smartو 

  

      

  

صورتجلسات و یا مکاتباتی که 
صراحتا بر اساس  پیگیری بندهای  

برنامه استراتژیک تنظیم شده باشد 
 نیز مشاهده گرد

  

      

  

 فضای فیزیکی 5
کمیت و کیفیت فضای فیزیکی 

 اختصاصی مرکز 

متر فضای مرکز و  150حد اقل 
استفاده اختصاصی از امکانات ان می 

  باشد

      

  

فضای اداری ، سالن جلسات ، اطاق  
  مدیریت، کتابخانه، سایت ،

      
  

6 
کارگاهها ، سمینارها و برنامه های 

 توانمند سازی

برنامه ، پوستر، سخنرانان ، مدعوین   
درج  ) مرتبط ، کتابچه گزارش مقاالت 

لوگو و نام مرکز بر روی تمامی 
 (مستندات

         دانشگاهی

         ملی

       بین المللی
  

  

7 

  

زیر ساختهای توسعه پژوهش 
 شامل

 ازمایشگاه ها

کمک به محققین برای دستیابی آسان 
  به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز

      
  

بهبود و افزایش ظرفیت های 
 تجهیزاتی آزمایشگاهی تحقیقاتی

      
  

ایجاد بیو بانک تحقیقاتی و استاندارد  
 جهت توسعه پژوهش  

      
  

 بانک اطالعات و داده های پژوهشی
دارا بودن سیستم مناسب فن آوری  

 الکترونیک در مرکز 
      

  

 بانک اطالعاتی ثبت بیماری
ثبت الکترونیک مشخصات بیماران  

  مرتبط با موضوع کار مرکز 
      

  

دسترسی به اینترنت پرسرعت و منابع 
 الکترونیک

ایستگاه دسترسی به  4وجود حداقل 
جهت استفاده   اینترنت پرسرعت

 محققن، دسترسی به منابع الکترونیک 

      

  



 شاخص تعریف عنوان ردیف

 امتیاز

 توضیحات

 ضعیف متوسط   خوب  

8 
رعایت 
اخالق  
 پژوهش

سازو کار رعایت 
اصول اخالق در 

پژوهش و  
پیشگیری از  

تخلفات در مرکز  
 .  وجود دارد

وجود برنامه مشخص و مدون در مرکز  
جهت رعایت اصول اخالق در پژوهش و  

 پیشگیری از تخلفات پژوهشی  

      

  

الزام اخذ مجوز کمیته اخالق برای تمام  
 طرح های تحقیقاتی  

      

  



 استراتژیک   برنامه 
 

 اصولیساله مرکز تحقیقاتی و برنامه عملیاتی سالهای فعالیت مرکز از زمان اخذ مجوز  3 -5برنامه پژوهشی 
 
 

 و طرح توجیهی متقاضی  اساسنامه 
 

همچنین طرح توجیهی ايجاد واحد . اساسنامه پیشنهادی طبق الگوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی تكمیل گردد 
امكانات   -4امكان جذب بودجه پژوهشی  -3وضعیت موجود زمینه فعالیت   -2نیاز جامعه  -1تحقیقاتی با لحاظ نمودن 

 . موجود نیروی انسانی  به  همراه پرسشنامه ارسال گردد 
 
 

 ند رو به رشد ارزشیابی واحد تحقیقات در طی سه سال گذشته رو 
 
ارائه گزارش ارزشیابی ساالنه که بر روی وب سايت معاونت تحقیقات می باشد و تكمیل فرم اکسل اطالعات علمی : مستندات  

 مرکز

 سایر موارد  مورد  بررسی



 نوع فعالیت های علمی مرکز  
 ... توسعه ای  –         3بنیادی  –        2کاربردی  – 1
 

 فضای فیزیکی وتجهیزات  
 ....متراژ زيربنای ساختمان       غیرمستقل          ساختمان        مستقل      – 1
 

   کتابخانه  
 

 التین  موجود در رشته مورد تقاضا        / تعداد و عناوين کتب فارسی 
 

 تجهیزات
 کامپیوتر و وسائل جانبی آن تعداد 

  
  آزمایشگاه مرکزی

 
 ندارد          مرکزی         دارد    آزمايشگاه  

 
 تجهیزات موجود در داخل آزمايشگاه 



 تحقیقاتمنابع مالی واحد 
 
           بخش خصوصی        –     2بخش دولتی              – 1  
 

             
 آموزشی  مقاطع  

 
موسسه و يا توسط اعضاء هیئت علمی گروه /دوره های آموزشی تحصیالت تكمیلی که در آن دانشگاه 

 .درخواست کننده برگزار می گردد
 
 
 



 ...........................نام دانشگاه علوم پزشکی ................. جدول اطالعات علمی مرکز تحقیقات 

 :سال تصویب مرکز تحقیقات 

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول شاخص   ردیف

           امتیاز خام 1

2 
 تعداد مقاالت

          

3 
 isiتعداد مقاالت 

          

4 
 تعدادنویسنده نفر اول  

          

5 
 تعدادنویسنده نفر دوم  

          

6 
 تعداد کتاب التین

          

7 
 تعداد کتاب فارسی

          

8 
 تعداد پایان نامه  

          

9 
 رتبه در گروه  

          

           zنمره  10



 چک لیست مراکز تحقیقاتی متقاضی تبدیل وضعیت  

 ....مرکز تحقیقات   ....دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی 

  

نامه تبدیل 
وضعیت به  

امضاء رئیس  
 دانشگاه  

  

تصویر   
مجوز  

موافقت  
   اصولی

ارزشیابی 
 ساالنه 

  

                   
اساسنامه                                                                                                                      

  

برنامه  
 استراتژیک

ف  
دی

ه ر
ار

شم
 

نام ونام  
 خانوادگی  

مقطع 
 تحصیلی    

رشته 
 تخصصی  

 مقاالت منتشرشده درمجالت      

س
دک

ین
ع ا

نو
ی   

قات
قی

تح
ح 

طر
 

 نتیجه  جلسه   نتیجه  بازدید نحوه عضویت  

ی  
س

لی
نگ

ا
 

ی 
رس

فا
 

یا  
ل 

 او
ده

سن
وی

ن
ل  

ئو
س

م
 

1                       

2                       

3                       

4                       

...                     


