آئيه وامه تصويب و بررسي طرحهاي تحقيقاتي و پايان وامه ها
ثِ هٌظَض تؿطيع زض ضًٍس ثطضؾي پػٍّف ّب ٍ اضتمبء ويفيت عطح ّب زض ضاؾتبي قبذص تَليس علن ايي آئيي
ًبهِ تٌظين ٍ اجطا هي گطزز.
ماده  : 1ثِ زاًكىسُ ّب ،پػٍّكىسُ ّب ،هطاوع تحميمبتي ،قَضاي ، HSRوويتِ تحميمبت زاًكجَييٍ ٍ EDC ،احسّبي
تَؾعِ تحميمبت ثبليٌي وِ زاضاي قَضاي پػٍّكي هَضز تبييس هعبًٍت تحميمبت ٍ في آٍضي زاًكگبُ هي ثبقٌس تفَيض
اذتيبض هي گطزز وِ عطح ّبي تحميمبتي ٍ پبيبى ًبهِ ّبي تحميمبتي زٍضُ ّبي تحصيالت تىويلي، MPH، Ph.D.
وبضقٌبؾي اضقس ،زؾتيبضي پعقىي ،زؾتيبضي زًساًپعقىي ،زؾتيبضي زاضٍؾبظي ٍ زٍضُ ّبي عوَهي پعقىي،
زًساًپعقىي ٍ زاضٍؾبظي تب ؾمف هبلي تعييي قسُ هَضز ثطضؾي ٍ تصَيت لطاض زازُ ٍ جْت تبييس ًْبيي ثِ قَضاي
پػٍّكي زاًكگبُ اضؾبل وٌٌس .اًجبم زاٍضي ٍ ثطضؾي عطحْب ثعْسُ ٍاحسّبي هطثَعِ ثَزُ ٍ هؿتٌسات هطثَعِ ثِ هعبًٍت
تحميمبت ٍ في آٍضي زاًكگبُ اضؾبل هي قَز.
تبصره  : 1-1ؾمف هبلي ٍاحس ّبي هصوَض زض اًتْبي ؾبل هَضز ثبظثيٌي قَضاي پػٍّكي زاًكگبُ لطاض گطفتِ ٍ ؾپؽ
پيكٌْبز قَضاي پػٍّكي ثِ ّيئت ضئيؿِ زاًكگبُ تمسين هي گطزز.
تبصره  : 1-2هعبًٍت تحميمبت ٍ في آٍضي زاًكگبُ هي تَاًس وليِ پػٍّف ّب ضا جْت ثطضؾي ٍ اضظيبثي ثِ زاٍض زاذل ٍ
يب ذبضج اظ زاًكگبُ اضؾبل ًوبيس.
ماده  :2پػٍّف ّبي هصَة هطاوع تحميمبتي پؽ اظ ثطضؾي ٍ تصَيت زض قَضاي پػٍّكي پػٍّكىسُ هطثَعِ جْت
تصَيت ًْبئي ٍ عمس لطاضزاز ثِ قَضاي پػٍّكي زاًكگبُ اضؾبل هيگطزز.
ماده  :3پػٍّف ّبي ثيف اظ ؾمف هبلي تعييي قسُ ثطاي ّط عطح پػٍّكي هصَة زض هطاوع هطثَعِ

پؽ اظ ثطضؾي

اٍليِ زض ٍاحسّبي شيطثظ ،زض قَضاي پػٍّكي زاًكگبُ هَضز ثطضؾي لطاض هي گيطز .

ماده  :4حساوثط عطح ّبي تحميمبتي ّوعهبى ثطاي هجطي اٍل  4عٌَاى هي ثبقس هكطٍط ثط ايٌىِ عطح ّبي لجلي ثط
جسٍل

اؾبؼ جسٍل ظهبى ثٌسي عطح ،زض حبل اًجبم ثبقس ٍ زض صَضتيىِّ ،ط يه اظ عطح ّبي لجلي هجطي ًؿجت ثِ

ظهبى ثٌسي (گعاضـ  ٍ %50يب گعاضـ ًْبيي ) تأذيط زاقتِ ثبقس ،عطح ثعسي ثَؾيلِ قَضاي پػٍّكي زاًكگبُ هَضز
ثطضؾي لطاض ًويگيطز.
تبصره  :4- 1حساوثط تعساز عطح ّبي تحميمبتي ّوعهبى ثطاي اعضبء توبم ٍلت هطاوع تحميمبتي  5عطح هي ثبقس.
تبصره  :4-2تعساز عطحّبي تحميمبتي  HSRاعضبء ّيأت علوي جعء حساوثط تعساز عطحْب زض ًظط گطفتِ ًوي قَز.
تبصره  :4-3پبيبى ًبهِ ّبي تحت ضاٌّوبيي ٍ هكبٍضُ اعضبي هحتطم ّيئت علوي هكوَل ؾمف تعساز عطح ّبي
تحميمبتي ًيؿتٌس .
تبصره  :4-4حساوثط تعساز عطحْبي تحميمبتي زاًكجَيي ثطاي اعضبي ّيبت علوي زاًكگبُ

 6عٌَاى ثَزُ ٍ جعء

حساوثط تعساز عطحْب زض ًظط گطفتِ ًوي قَز  .هكطٍط ثط ايٌىِ عطح ّبي لجلي ثط اؾبؼ جسٍل ظهبى ثٌسي عطح ،زض
حبل اًجبم ثبقس ٍ زض صَضتيىِّ ،ط يه اظ عطح ّبي لجلي هجطي ًؿجت ثِ جسٍل ظهبى ثٌسي (گعاضـ  ٍ %50يب گعاضـ
ًْبيي) تأذيط زاقتِ ثبقس ،عطح ثعسي ثَؾيلِ قَضاي پػٍّكي زاًكگبُ هَضز ثطضؾي لطاض ًويگيطز.
تبصره  :4-5حساوثط تعساز عطحْبي تحميمبتي زاًكجَيي ثطاي زاًكجَيبى زاًكگبُ ثعٌَاى هجطي اٍل
هيثبقس.

 2عٌَاى

ماده  :5پبيبى ًبهِ ّبي تحصيالت تىويلي (وبضقٌبؾي اضقس ،زؾتيبضي پعقىي ،زؾتيبضي زًساًپعقىي ) ،زٍضُ ٍ Mph
زوتطي حطفِ اي زاضٍؾبظي تب ؾمف  60/000/000ضيبل پؽ اظ تصَيت زض قَضاي تحصيالت تىويلي زاًكىسُ هطثَعِ
جْت تصَيت ًْبيي ثِ قَضاي پػٍّكي زاًكگبُ اضؾبل هي گطزز.
ماده  :6پبيبى ًبهِ ّبي تحصيالت تىويلي ( زٍضُ  )PhDتب ؾمف  144/000/000ضيبل پؽ اظ تصَيت زض قَضاي
تحصيالت تىويلي زاًكىسُ هطثَعِ جْت تصَيت ًْبيي ثِ قَضاي پػٍّكي زاًكگبُ اضؾبل هي گطزز.
ماده  :7پبيبى ًبهِ ّبي زوتطي حطفِ اي پعقىي ٍ زًساًپعقىي تب ؾمف  36/000/000ضيبل پؽ اظ تصَيت زض قَضاي
پبيبى ًبهِ زاًكىسُ هطثَعِ جْت تصَيت ًْبيي ثِ قَضاي پػٍّكي زاًكگبُ اضؾبل هي گطزز.
ماده  :8ثطٍى زُ هَضز اًتظبض اظ ّط پػٍّف ثط اؾبؼ هيعاى ّعيٌِ زضذَاؾتي ثطاي اًجبم پطٍغُ

تعييي ٍ ثِ

قطح جسٍل شيل ذَاّس ثَز:
بودجه طرح به ريال

سطح ومايه

محل ومايه شدن مقاالت

تعداد مقاالت

يىصس الي يىصس ٍ پٌجبُ هيليَى
ضيبل

ؾغح 1

Medline/Pubmed ,)ISI( Web of Sciences

يه

يىصس ٍ پٌجبُ هيليَى ضيبل الي
زٍيؿت هيليَى ضيبل

ؾغح 1
ؾغح 2

ISI( Web of Sciences), Medline/Pubmed
+
Chemical Abstract ,Biosis, Embase , scopus
,current content

يه  +يه

زٍيؿت هيليَى ضيبل

ؾغح 1

ISI( Web of Sciences), Medline/PubMed

زٍ

ثيف اظ زٍيؿت هيليَى ضيبل

ؾغح 1

ISI( Web of Sciences), Medline/PubMed

ثِ اظاي ّط يىصس
هيليَى ضيبل يه همبلِ
ؾغح يه

پٌجبُ هيليَى ضيبل الي يىصس
هيليَى ضيبل

ؾغح 2

 Scopusاًگليؿي

يه

زُ هيليَى ضيبل الي پٌجبُ هيليَى
ضيبل

ؾغح 3

همبالت چبح قسُ زض هجالت ايٌسوؽ قسُ زض ؾبيط ًوبيِ
ّبي ترصصي ثيي الوللي ٍ هجالت علوي -پػٍّكي زاذلي

يه

ووتط اظ زُ هيليَى ضيبل

-

-

ثسٍى همبلِ

مجله

تبصره  :1-8زض وليِ هَاضز فَق هحمك هيتَاًس اظ ؾبيط ًوبيِ ّب اؾتفبزُ ٍ اهتيبظ هعبزل اضائِ ًوبيس ثجع زض هَاضزي
وِ ؾمف ثَزجِ عطح اظ يىصس ٍ پٌجبُ هيليَى ضيبل ثبالتط ثبقس وِ زض ايي صَضت اضائِ حسالل يه همبلِ ثب ًوبيِ ؾغح
يه العاهي اؾت.
تبصره ّ :2-8عيٌِ ّبي هتعلمِ ثِ هَاز غيط هصطفي اهَالي قبهل ثطٍى زُ عطح تحميمبتي ًرَاّس قس ّ .عيٌِ وطز
ايي ثَزجِ زض اذتيبض هعبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍضي زاًكگبُ ثَزُ وِ جْت ذطيس تجْيعات هصَة عطح ٍ ثب ًظط هجطي
عطح اؾتفبزُ ذَاّس قس  .ضوٌب تجْيعات ذطيساضي قسُ ثب قوبضُ اهَال هعبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍضي زاًكگب ُ زض هطوع
تحميمبتي تصَيت وٌٌسُ عطح ثىبض گطفتِ ذَاّس قس .
ماده  :9پطزاذت اعتجبض پػٍّف ّبي هصَة قَضاي پػٍّف زاًكگبُ ثِ قطح شيل هي ثبقس :
 50زضصس اعتجبض پؽ اظ عمس لطاضزاز ٍ ،پطزاذت

 %35زض ظهبى اضائِ گعاضـ ًْبئي ٍ هؿتٌسات هطثَط

ثِ  submitهمبلِ ٍ  % 15ثبليوبًسُ هٌَط ثِ اعالم پصيطـ ،يب اصل همبلِ ٍ يب همبالت چبح قسُ (ثطاثط ثب تعْسات
هجطي) ٍ يب اضائِ تأييسيِ ًتيجِ ٍ ثىبضگيطي هحصَل عطح تحميمبتي اظ هطاجع شيٌفع (ثب تكريص هعبًٍت تحميمبت ٍ
فٌبٍضي زاًكگبُ ) ٍ زض صَضت ذطيس ٍؾبيل غيطهصطفي هٌسضج زض پيف ًَيؽ عطح ،اضا ئِ قوبضُ پالن اهَال هصوَض ثِ
هعبًٍت هي ثبقس.
تبصره  : 9-1زض صَضتيىِ ّعيٌِ هَاز هصطفي ٍ اًجبم آظهبيكبت ترصصي عطح ثيف اظ  %50اٍليِ ثَزجِ عطح ثبقس
ول ّعيٌِ هَاز هصطفي عطح تب ؾمف  %80لبثل پطزاذت هي ثبقس.
تبصره  :9-2هجطي هَظف اؾت ظطف هست  24هبُ پؽ اظ عمس قضاضزاز هساضن اعالم پصيطـ يب اصل همبلِ چبح
قسُ ٍ يب ًتيجِ ثطضؾي ٍ ثىبضگيطي هحصَل عطح تحميمبتي ضا اظ هطاجع شيٌفع اؾتعالم ًوَزُ ٍ ثِ هعبًٍت اضائِ ًوبيس
زض غيط ايٌصَضت پطًٍسُ عطح وبهال ثؿتِ هيگطزز ٍ ثِ هٌعلِ تؿَيِ حؿبة ًْبئي ذَاّس ثَز .
تبصره ًَ :9-3يؿٌسُ هؿئَل همبلِ ثبيؿتي زض لؿوت تكىط همبلِ

) ، (Acknowledgmentقوبضُ عطح ٍ

تبهيي وٌٌسُ ثَزجِ عطح (هعبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍضي زاًكگبُ علَم پعقىي ّوساى ) ضا ًيع ليس ًوبيس .
ماده  :10زض وليِ هَاضز ثٌسّبي هبزُ

 5قطط لجَل همبلِ جْت تؿَيِ حؿبة عطح اؾتفبزُ اظ آزضؼ علوي

) (Affiliationزاًكگبُ علَم پعقىي ّوساى ثَزُ ٍ عطح زٌّسگبى حك چبح همبلِ اي ثب آزضؼ زيگطي ًرَاٌّس
زاقت ،هگط زض هَاضزي وِ عطح تحميمبتي ثصَضت هكتطن اًجبم قسُ ثبقس .
تبصره  :10-1آزضؼ علوي زاًكگبُ علَم پعقىي ّوساى ثبيؿتي ثطاي همبالت فبضؾي (زاًكگبُ علَم پعقىي ّوسا ى)
ٍ ثطاي همبالت اًگليؿي )  (Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iranهي

ثبقس .ضعبيت زليك ايي آزضؼ العاهي هي ثبقس ٍ همبالت ذبضج اظ ايي آزضؼ هَضز لجَل ٍالع ًوي قَز  .جعئيبت ًحَُ
زضج ٍاثؿتگي ؾبظهبًي زض آييي ًبهِ هطثَعِ هَجَز اؾت .
ماده  :11حسالل  %70اظ ول پػٍّف ّبي اضائِ قسُ اظ ؾَي زاًكىسُ ّب ،هطاوع تحميمبتي ،قَضا

 ،HSRوويتِ

تحميمبت زاًكجَييٍ ٍ EDC ،احسّبي تَؾعِ تحميمبت ثبليٌي ثبيؿتي زضضاؾتبي اٍلَيت ّبي پػٍّكي زاًكگبُ ثبقس .
ماده  : 12پطزاذت ّعيٌِ ّبي ذسهبت ترصصي (اًجبم آظهبيكبت ٍ تؿت ّبي پبضاوليٌيه ٍ  ) ...زض صَضت ثطاثط ثَزى
ّعيٌِ ّب صطفب زض صَضت اًجبم زض ٍاحسّبي تبثعِ زاًكگبُ لبثل پطزاذت ذَاّس ثَز  .زض صَضت عسم اهىبى اًجبم ايي
ذسهبت زض ٍاحس ّبي تبثعِ زاًكگبُ ،ثب ًظط قَضاي پػٍّكي زاًكگاُ زض هطاوع ذصَصي لبثل اًجبم هي ثبقٌس.
آيي آئيي ًبهِ زض  12هبزُ ٍ  13تجصطُ زض جلؿِ ّيبت ضئيؿِ زاًكگبُ هَضخ  95/06/06تصَيت ٍ اظ تبضيد 95/07/01
لبثل اجطاء هيثبقس.

