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  بسمه تعالی

  واحدهاي تحقیقاتی علوم پزشکی و ارزشیابی تاسیس نامه آئین

  یدولت 

  مقدمه 
 یاتیـ بـر عمل  دیـ تاک و سـالمت جامعـه   سـطح  ءبه منظـور ارتقـا   ،دانش  ينه گسترش مرزهایم اسالم در زمیتعال با توجه به 

 يواحـدها س یق تاسـ یـ طر از 1404ران یـ دن بـه اهـداف سـند چشـم انـداز ا     یکشـور جهـت رسـ    ین نقشه جامع علمـ کرد

ط اخـذ  یشـرا بـه مراحـل و    دنیت بخشـ یـ بـه منظـور جامع   مـذکور  آئـین نامـه   ) پژوهشگاه و پژوهشکدهز، کمر(یقاتیتحق

 یمـ  اجـرا  یعلـوم پزشـک   یقـات یتحق يهاواحـد  یبایصدور مجوز و ارزش ییو مراحل اجرا یقطع مجوزو یموافقت اصول

  .دشو

  

  فیتعار :1ماده 

   یموسسه دولت -1-1
از  ی، بخشـ یشود و با داشتن استقالل حقـوق  یا میشده جاد یاست که به موجب قانون ا یمشخص ید سازمانواح 

   .دهد یانجام م ،باشد یم یقانون ر مراجعیو سا سه گانه يقوااز  یکیرا که بر عهده  يف و اموریوظا

  .شود یخته مشنا ینام برده شده است در حکم موسسه دولت یکه در قانون اساس ییه سازمانهایکل

   یشرکت دولت -1-2
%) 50(ش از پنجـاه درصـد  یدولت و ب يها ياز تصد یانجام قسمت يبرا وناست که به موجب قان يبنگاه اقتصاد 

   .باشد یه و سهام آن متعلق به دولت میسرما

  یقاتیتحقواحد  -1-3

  . باشد یل میف ذیقات ، پژوهشکده و پژوهشگاه بر اساس تعاریشامل مرکز تحق

 قاتیمرکز تحق -1-3-1

در یکـی از  متقاضـی  سـازمان  به درخواست باالترین مقام مسئول  که است  یقاتیتحق ن واحدیکوچکتر

 .ده باشدیرسب یتصو بهزمینه هاي علوم پزشکی 

  پژوهشکده -1-3-2
قطعـی بـا مـدیریت     داراي مجـوز متشکل از حداقل سـه مرکـز تحقیقـاتی مـرتبط     است  یقاتیتحقواحد 

  .ده باشدیرسب یتصوبه که  فیزیکی مناسبفضاي و واحد 
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  پژوهشگاه -1-3-3
مصـوب بـا    مـرتبط  سـه پژوهشـکده  حـداقل   يکه دارا و مدیریت واحد با استقالل مالی یقاتیتحقواحد 

  .باشد مناسب یکیزیف يفضا مدیریت واحد و

ت، معاونـت تحقیقـات و فنـاوري وزارت بهداشـ     ابتـدا در  بایسـتی  کلیه واحد هـاي ذکـر شـده   : صرهبت

 يدانشـگاه هـا   سـترش گ يشـورا درمان و آموزش پزشکی مصوب شده و سپس تائید نهایی خـود را از  

  .دناخذ نمای یعلوم پزشک

  )محقق (پژوهشگر  -1-4

اطـالق  ) علوم و بهداشـت (پژوهشگر به دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر مورد تائید وزارتین

  . داردال فعالیت تحقیقاتی اشتغ بهمی شودکه 
  پژوهشگر تمام وقت  -1-4-1

سـاعت در هفتـه در آن واحـد حضـور      40تی حـداقل پژوهشگري است که با ابالغ رئیس واحد تحقیقـا 

  . داشته و به فعالیت تحقیقاتی اشتغال داشته باشد 
  پژوهشگر نیمه وقت  -1-4-2

در هفتـه در   سـاعت  20و حداقل  ساعت40ی کمتر ازپژوهشگري است که با ابالغ رئیس واحد تحقیقات

  .آن واحد حضور داشته و به فعالیت تحقیقاتی اشتغال داشته باشد 

هر پژوهشگر می تواند حداکثر در یـک واحـد تحقیقـات بـه صـورت تمـام وقـت و یـا در دو          :تبصره

  .واحد تحقیقات به صورت نیمه وقت همکاري نمایند
  پژوهشگر پاره وقت -1-4-3

سـاعت در هفتـه در آن واحـد حضـور      20کمتر ازیس واحد تحقیقات پژوهشگري است که با ابالغ رئ 

  .مشاوره اي اشتغال داشته باشد  یا داشته و به فعالیت تحقیقاتی و

هر پژوهشگر می تواند حداکثر در یک واحد تحقیقـات بـه صـورت تمـام وقـت و یـا در دو        :1تبصره

  .واحد تحقیقات به صورت نیمه وقت همکاري نمایند

لیست پژوهشگران خود را به معاونـت تحقیقـات و فنـاوري     هر سالهکز تحقیقاتی موظفندمرا :2تبصره 

  .اعالم نمایند

  دولتی یقاتیتحق يواحدها سیتاس درخواست نحوه :2ماده 

   قاتیمرکز تحق -2-1
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  :شود یم سیاست ریضوابط ز با یدولت مرکز تحقیقات

  سازمان یا موسسه ارائه پیشنهاد تاسیس مرکز توسط رئیس دانشگاه یا -2-1-1

و  نـوع ) شامل تطبیق هدف ، شـرح وظـایف  (ارائه اساسنامه پیشنهادي مطابق با اساسنامه الگو  -2-1-2

بنیادي ، کـاربردي و یـا    یا چند حیطه کیمبتنی بر نیازهاي اساسی کشور در  ،فعالیت مرکز مورد تقاضا

توسعه ملی و الویت هاي تحقیقـاتی  توجه به برنامه هاي موضوع مشخص و با با توسعه اي علوم پزشکی 

  ساله کشور 20در راستاي سند چشم انداز 

  شرح وظایف سازمان متقاضی  رکز تحقیقاتی باموضوع م یتناسب و هماهنگوجود  -2-1-3

  )يشنهادیپتحقیقات واحد دوره هاي تحصیالت تکمیلی مرتبط با فهرست ارائه  -2-1-4

ی به عنوان هیات موسـس بـه طـوري کـه از ایـن تعـداد       نفر عضو هیئت علم 5معرفی حداقل  -2-1-5

 .نفر آنها تمام وقت باشند 3و  )و یا دکتري تخصصی PhD(حداقل سه نفر آنها داراي درجه دکتري

  :موارد ذیل است شامل مربوط به هر یک از اعضاء هیات موسس الزم مدارك
    سال اخیر 3در طی  گاهیدانش راهنمایی حداقل سه پایان نامه راهنمایی یا مشاوره شده-الف

رخواست به عنـوان مجـري و در   یک طرح تحقیقاتی تمام شده مرتبط با فعالیت هاي مرکز مورد د -ب
  طرح تحقیقاتی تمام شده مرتبط به عنوان همکار اصلیدو 

کـه در  دو مقالـه از   ) مرتبط با فعالیت هـاي مرکـز  ( پنج مقاله علمی و پژوهشی در پنج سال گذشته   -ج
  .مسئول باشد عضو به عنوان نویسنده نفر اول یا Pub medیا  ISIت  در مجالت مقاال

اعضاي هیات موسس پس از اخذ مجوز موافقت اصولی تبدیل به اعضاي اصلی شده و  :1تبصره
  .مقررات و قوانین مترتب بر آن همچنان به قوت خود باقی است

بایستی در مرکز و یـا  مه وقت یام وقت و نشده در ساعات تم یپژوهشگران معرففعالیت هاي  :2تبصره

  .انجام پذیرد ،با نام آن مرکزقات یبا هدف تحق وابسته به دستگاه دیگر هايدر مکان

هیـات علمـی اسـتفاده     و مزایـاي  بخواهـد از عنـوان   غیر هیات علمـی  در صورتیکه پژوهشگر :3تبصره

مصـوب شـوراي عـالی انقـالب      علمـی نماید باید از مقررات و آئین نامه هاي مربوط بـه اعضـاء هیـات    

  .تبعیت کند فرهنگی

سـون  ید بـر عهـده کم  یـ جد ير مـادر و در رشـته هـا   یـ غ يدر مورد دانشگاهها يریم گیتصم: 4 تبصره

  .است در معاونت تحقیقات و فناوري وزارت مربوطه
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بـت  پژوهشـی ویـژه اي غیـر از مقالـه ماننـد ث     دسـتاورد  در صورتیکه واحد تحقیقـاتی داراي  : 5تبصره 

 مقالـه آن  سازي بـا اختراع، ابتکار، نوع آوري، حل معضل بهداشتی، در سطح ملی یا استانی باشد، معادل

  .توسط کمیته تصویب واحدهاي تحقیقاتی تعیین می شود دستاورد

فهرسـت  بـر اسـاس    یقاتیتحق يت هایفعال يمناسب برا و فضاي زاتیامکانات و تجهداشتن  -2-1-6

  يمعاونت تحقیقات و فناور

  :مبنی برارائه تعهد باالترین مقام مسئول دستگاه متقاضی  -2-1-7

  میلیون ریال جهت هزینه هاي جاريو پنجاه اختصاص ساالنه یکصد -الف

 نیروي انسانی به پیشنهاد رئیس مرکز براي خدمات پشتیبانی و کارشناسی 3تامین حداقل -ب

ــا امکانــات و تجهیــزات الزم  -ج ــا امکانــات آزمایشــگاهی،   3ل حــداق(تــامین فضــاي مناســب ب اتــاق ب

 )کامپیوتر، تلفن،خط اینترنت

  میلیون ریال براي انجام طرح هاي تحقیقاتی مرکزصد یستخصیص ساالنه حداقل -د

  پژوهشکده -2-3
هـاي چنـد مرکـزي باشـد      هاي مراکز به نحوي گسترده شود که احتیاج بـه تعامـل و فعالیـت    در صورتیکه فعالیت

  :شود ذیل تأسیس میپژوهشکده با شرایط 

، کـاربردي و  زهاي اساسی کشور در انـواع بنیـادي  ارائه هدف و عنوان پژوهشکده مطابق با نیا -2-3-1

  توسعه اي در یک رشته مشخص و یا به صورت میان رشته اي در هر یک از زمینه هاي علوم پزشکی

رك و اهـداف هـم   داشتن حداقل سه مرکز تحقیقاتی مصـوب قطعـی مـرتبط بـا فعالیـت مشـت       -2-3-2

  پژوهشگر تمام وقت 9راستا و حداقل 

توسـط هـر مرکـز کـه داراي       Pub medو  ISIمقاله تحقیقاتی ثبت شـده در   8ارائه حداقل  -2-3-3

  :ویژه گی هاي زیر باشد

در طول سه سال اخیر با نام مرکز و پژوهشگران مرکز به عنوان نفر اول یـا   مقاله 5چاپ حداقل   - أ 

طوریکه دو نفر از اعضا در یک مقاله به عنوان نفـر اول و نویسـنده مسـئول     به( نویسنده مسئول

 .باالي یک باشد Impact factorویکی از مقاالت ثبت شده در مجالت با ) نباشند

ارائه حداقل ده طرح تحقیقاتی پایان یافته در هر مرکـز در طـی سـه سـال گذشـته کـه گـزارش          -ب 

 .نهایی آنها ارائه شده باشد
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صعودي معادل میـانگین رشـد مراکـز تحقیقـاتی در کارنامـه سـه سـاله هـر یـک از          وجود روند   - ج 

 مراکز با توجه به اارزشیابی هاي ساالنه معاونت تحقیقات و فناوري وزارتخانه

  :داشتن امکانات و تجهیزات کافی براي انجام امور تحقیقاتی شامل -2-3-4

  دارا بودن حداقل یک اتاق مناسب براي هر دو پژوهشگر   - أ 

   (Core facilities)داشتن اتاق تجهیزات مشترك پایه  -ب 

  وجودکتابخانه، سالن مطالعه، سالن کنفرانس مناسب با تجهیزات مورد نیاز   - ج 

پژوهشکده ها از نظر مالی تابع آئین نامه مالی و معامالتی موسسه، سازمان یا دسـتگاه متقاضـی    -2-3-5

  .بوده  و از نظر اداري مشابه یک دانشکده خواهد بود

هاي مصوب می تواند طبق مصوبات و قوانین شوراي گسترش دانشگاه هـاي علـوم    پژوهشکده -2-3-6

  .صیالت تکمیلی اقدام نمایدپزشکی نسبت به راه اندازي دوره هاي تح

  پژوهشگاه -2-4
در صورتیکه فعالیتهاي تحقیقاتی در سطح بسیارگسترده و با اهداف کالن مورد نظر باشد واحد تحقیقاتی بـا نـام   

  :پژوهشگاه با شرایط زیر تاسیس می شود 

 دارا بودن سـه پژوهشـکده مصـوب بـا فعالیـت و اهـداف مشـترك و هـم راسـتا بطوریکـه هـر            -2-4-1

  . پژوهشکده حداقل داراي نه نفر پژوهشگر تمام وقت و شش نفر پژوهشگر نیمه وقت داشته باشد

هدف و عنوان پژوهشگاه مطابق با نیازهاي اساسی کشور در انواع بنیادي ، کاربردي و توسـعه   -2-4-2

  اي در هر یک از زمینه هاي علوم پزشکی ارائه شود 

  .ي انجام امور تحقیقاتی داشته باشندامکانات و تجهیزات مستقل برا -2-4-3

پژوهشگاه ها از نظـر مـالی تـابع آئـین نامـه مـالی و معـامالتی موسسـه ، سـازمان و یـا دسـتگاه             -2-4-5

متقاضی  بـوده  و از نظـر اداري مشـابه یـک دانشـگاه اسـت و کلیـه ردیـف هـاي بودجـه و تشـکیالتی            

  .هد شدپژوهشکده ها تحت عنوان ردیف هاي پژوهشگاه اعمال خوا

 Coreدارا بودن حداقل یک مرکز رشد فعال و یک آزمایشگاه متمرکـز مرکـزي بـه عنـوان      -2-4-6

facility که بتواند به کلیه اعضاء پژوهشکده و یا مراکز تحقیقاتی سرویس دهی تحقیقاتی نماید.  

نـت  هـاي معاو  توانایی و فعالیت هر یک از پژوهشـکده هـاي مصـوب مـی بایسـت در ارزیـابی       -2-4-7

  .تحقیقات وفناوري وزارتخانه مورد تایید باشند
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مستقل بودن پژوهشگاه منوط به تایید اولیـه معاونـت تحقیقـات و فنـاوري و تصـویب شـوراي       : تبصره

  . گسترش و ابالغ مقام محترم وزارت خواهد بود

  مراحل تاسیس: 3ماده 
موافقـت  ئول سـازمان یـا موسسـه در دو مرحلـه     اعطاي مجوز تاسیس واحدهاي تحقیقاتی به درخواست باالترین مقام مس

انجام می پذیرد و اخـذ مجـوز قطعـی براسـاس نتـایج مثبـت ارزشـیابی و منـوط بـه تائیـد معاونـت             اصولی و مجوز قطعی

  .تحقیقات و فناوري و تصویب شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشکی خواهد بود

  موافقت اصولی -3-1
نـوط بـه احـراز شـرایط و مطـابق منـدرجات برگـه درخواســت و        اعطـاي موافقـت اصـولی ، م    -3-1-1

  .تصویب معاونت تحقیقات و فناوري و شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکی خواهد بود

مدت اعتبار موافقت اصولی بـر اسـاس برنامـه اجرایـی ارائـه شـده توسـط سـازمان متقاضـی و           -3-1-2

سال خواهـد   3حداکثر به مدت ....) ژوهشکده و  پمرکز تحقیقاتی، ( گستردگی حوزه فعالیت تحقیقاتی

  .بود

  .اعضاي هیات موسس پس از موافقت اصولی به اعضاي اصلی تبدیل می شوند -3-1-3

در صورت جایگزینی فرد دیگر به جاي عضو موسس یا اعضـاي اصـلی نـامبرده  بایـد شـرایط       :تبصره

  .شدمرتبط با عضو اصلی را با تائید معاونت تحقیقات داشته با

  موافقت قطعی  -3-2
سال بعد از موافقت اصولی با احراز شرایط زیـر پـس از تائیـد     3اعطاي مجوز قطعی حداقل یک سال و حداکثر 

  .معاونت تحقیقات فناوري و تصویب شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکی خواهد بود

ن مقـام مسـئول سـازمان یـا     ارسال تقاضاي تبدیل موافقت اصولی به مجوز قطعی توسط باالتری -3-2-1

  موسسه به معاونت تحقیقات و فناوري 

  ساله مورد تائید معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت 5داشتن برنامه استراتژیک  - 3-2-2

  اي برخورداري از روند رو به رشد امتیازات ارزشیابی دوره -3-2-3

سال به طوریکه حداقل در دو طـرح   3طرح طی حداکثر  6ژوهشگر حداقل در  مشارکت هر پ -3-2-4

  .طرح دیگر به عنوان همکار اصلی باشد 4به عنوان مجري و در 



 ٧

مقاله تحقیقاتی مـرتبط بـا موضـوع فعالیـت مرکـز در مجـالت معتبـر علمـی ،          6چاپ حداقل  -3-2-5

تحقیقاتی داخلی یا خارجی توسط هر عضو طی حداکثرسه سال به طوریکه هر پژوهشگر در سـه مقالـه   

  .باشد Pub Medو   ISIاز مقاالت در مجالت نمایه شده در % 50فر اول یا نویسنده مسئول بوده و ن

مقاله تحقیقاتی توسط هر مرکز مرتبط با موضـوع فعالیـت در مجـالت معتبـر      24چاپ حداقل  -3-2-6

ي نفـر  علمی ، تحقیقاتی داخلی یا خارجی طی سه سال به طوریکه هر پژوهشگر در سه مقاله غیر تکرار

بـا آدرس    Pub Medو   ISIاز مقـاالت نمایـه شـده درمجـالت     % 50اول یا نویسنده مسـئول بـوده و   

  .مرکز باشد

  نحوه بررسی و تصویب اولیه و قطعی واحدهاي تحقیقاتی: 4ماده 
ز مرکـز  حداکثر سه ماه پس از تکمیل مدارك ، گروه کارشناسی متشکل از افراد زیر بر اساس فرم امتیـازدهی بازدیـد، ا  

  .مورد نظر بازدید و نظر نهایی خود را به صورت مکتوب گزارش می نمایند 

  نماینده معاون تحقیقات و فناوري -4-1

  یک نفر محقق به انتخاب معاون تحقیقات و فناوري  -4-2

  نماینده معاون آموزشی وزارتخانه  -4-3

سی و تائید معاون تحقیقـات و فنـاوري جهـت    نظر نهایی گروه کارشناسی همراه با کلیه مدارك الزم پس از برر

 .گیري نهایی به دبیرخانه شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکی ارسال خواهد شد تصمیم

  )مرکز ، پژوهشکده ، پژوهشگاه( تشکیالت واحدهاي تحقیقاتی : 5ماده 
حجـم و نـوع فعالیـت مطـابق      تشکیالت نیروي انسانی واحدهاي تحقیقاتی می توانـد بـا توجـه بـه وابسـتگی تشـکیالتی ،      

 نمودارهاي پیشنهادي معاونت تحقیقات وفناوري معین شود

  رئیس واحد تحقیقات  -5-1

سـال منصـوب    3از طرف اعضاي هیات موسس پیشنهاد شده و با حکم رئیس موسسه یا نهاد متقاضـی بـه مـدت     

سـئول نظـارت بـر کلیـه     رئـیس واحـد رئـیس شـوراي پژوهشـی و م     . می شود، انتخاب مجـدد وي بالمـانع اسـت   

  .فعالیتهاي علمی و تحقیقاتی واحد مربوطه خواهد بود
  معاون علمی واحد تحقیقاتی -5-2

توسط رئیس واحد انتخاب و مسئول هماهنگی و نظارت بر امور تحقیقـات و بخشـهاي علمـی خواهـد بـود و در      

اون آموزشـی و پژوهشـی مسـتقل    صورتیکه واحد تحقیقاتی پژوهشگاه باشد ، می تواند بجاي معاون علمی ، معـ 

 . داشته باشد
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  تحقیقاتی مراکزنظارت و ارزشیابی : 6 ماده
ارزشیابی کلیه واحـدهاي تحقیقـاتی  بـه صـورت سـاالنه و بـر اسـاس دسـتورالعمل معاونـت تحقیقـات و             -6-1

  .فناوري  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می گیرد

سال موفق به اخذ مجوز قطعی نشـود، موافقـت اصـولی آن واحـد      3رف مدت تحقیقاتی ظمراکز  چنانچه  -6-2

  . با تائید شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکی لغو خواهد شد

  :که داراي مجوز قطعی است باید براي هر دوره سه ساله شرایط زیر را احراز نمایند مراکزي  -6-3

  ال گذشتهس 3در طی   طرح تحقیقاتی مصوب 9اتمام حداقل . الف

مقاله تحقیقاتی مرتبط با موضوع فعالیت مرکز در مجالت معتبر علمـی ، تحقیقـاتی    6چاپ حداقل . ب

داخلی یا خارجی طی سه سال بطوریکه هر عضو موسس در سه مقاله نفر اول یا نویسنده مسئول بـوده و  

  .باشد Pub medو   ISIاز مقاالت در مجالت نمایه شده در % 50

مقاله تحقیقاتی توسط هر مرکز مرتبط با موضوع فعالیت در مجالت معتبر علمـی ،   24چاپ حداقل . ج

% 50تحقیقاتی داخلی یا خارجی طی سه سال به طوریکه در سه مقاله نفر اول یا نویسنده مسئول بـوده و  

  .باشد  ISI    Pubmed ,از مقاالت نمایه شده درمجالت

ي دست آورد پژوهشی ویژه اي غیر از مقالـه ماننـد ثبـت اختـراع،     تحقیقاتی دارا مراکزدر صورتیکه : 1تبصره 

ابتکار، نوع آوري، حل معضل بهداشتی، در سطح ملی یا استانی باشد، معـادل مقالـه آن توسـط کمیتـه تصـویب      

  واحدهاي تحقیقاتی تعیین می شود

ت تحقیقـات و فنـاوري   در صورت انجام تخلفات پژوهشی و درمانی امتیاز مرکز مربوطه توسـط معاونـ  : 2تبصره 

  به حالت تعلیق درآمده و توسط شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکی لغو می شود

مراکز تحقیقاتی قطعی  از روند رو به رشد و فعالیت مطلوبی برخوردار نباشد و امتیـازات الزم   در صورتیکه -6-4

ه حالت تعلیق و سپس مجوز مربوطـه توسـط   در ارزشیابی را کسب ننماید ابتدا توسط معاونت تحقیقات و فناوري ب

  .شوراي گسترش ابطال خواهد شد

شـوراي گسـترش دانشـگاههاي علـوم       31/5/1388تبصـره در جلسـه مـورخ     13و مـاده   7این دسـتورالعمل در  : 7ماده 

  .پزشکی به تصویب رسید

  دکتر لنکرانی                                                

 وزیر                                               


