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5Bمعاونت تحقيقات و فناوري 

فناوري  مركز توسعه و هماهنگي تحقيقات و
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4B1393علوم پزشكي كشوردر سال مراكز تحقيقات پژوهشي 
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به نام خدا 

 
يكي از استراتژيها و سياستهاي كلي برنامه توسعه كشور در بخش تحقيقات ” گسترش  تحقيقات از طريق ايجاد مراكز 

 در جهت اتتحقيقات” مي باشد تا از طريق افزايش فعاليتهاي پژوهشي در راستاي اولويتها و سياستهاي نظام تحقيق
 رشد و شكوفايي كشور اقدام گردد. بنابراين نظارت و ارزيابي مستمر فعاليتهاي مراكز تحقيقات به منظور ،توسعه

  .نظر مي رسده  بي سازماندهي و تشويق مراكز امري ضرور، هدايت،كنترل، تخصيص بهينه  منابع
 مسوول ارزشيابي مراكز ضمن سپاس و تشكرفراوان از بذل توجه و حسن همكاري مديران و كارشناسان محترم

 فعاليتهاي  تحت وبارزشيابيدانشگاههاي علوم پزشكي كشور در اجراي مشاركتي فرايند سازمانها و  تحقيقات
بر اساس آخرين تصميمات اتخاذ شده ، تغييراتي  در حوزه علوم پزشكي به استحضار مي رساند ، 1392پژوهشي سال 

 در راستاي ارتقاي كيفي شاخص هاي ارزشيابي صورت گرفته است .  لذا ضمن تاكيد بر توجه 1393در ارزشيابي سال 
هر چه بيشتر بر ارتقاء سطح كيفي پژوهش هاي علوم پزشكي و پرهيز از مستند سازي در اين حوزه اعالم مي دارد كه  

 ارزشيابي با توجه به شاخص هاي ذيل  به صورت مستمر انجام مي شود. بديهي است اجراي اين 1393از ابتداي سال 
مهم نيازمند همكاري و مشاركت فعال كليه بخشهاي درگير در ارزشيابي علي الخصوص كارشناسان محترم ارزشيابي 

  مراكز تحقيقات را خواهد داشت .
 

تعاريف  
منظور از مركز تحقيقات، واحد حقوقي است كه توسط شوراي گسترش، نظارت و ارزشيابي دانشگاههاي  :مركز تحقيقات

علوم پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به تصويب رسيده است. 
 

 به تصويب شوراي نظارت، گسترش و 28/12/1392 كليه مراكز تحقيقاتي كه تا تاريخ مراكز تحقيقات مشمول ارزشيابي:
ارزشيابي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور رسيده اند. فعاليتهاي پژوهشي مراكز فوق در چهارچوب زمينه پژوهشي 

(Research line)  .مركز بر اساس شاخصهاي ارزشيابي مورد بررسي و امتيازدهي قرار مي گيرد
 

  معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع در 26/7/89ص مورخ 89/پ1067/3 پيرو دستورالعمل شماره توجه مهم :
خصوص كليه شاخصها و مستندات در مراكز تحقيقات علوم پزشكي كشور امتيازات صرفا به مواردي تعلق مي گيرند كه 

در آن ها نام و عنوان كامل مركز تحقيقاتي  مطابق با دستورالعمل فوق الذكر درج شده باشد : 
 

 Iran ,نام شهر ,سازمان/University of Medical Sciences  نام دانشگاه علوم پزشكي، نام مركز تحقيقات 

 به عنوان نمونه :

Cardiovascular Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar 

abbas, Iran.  

تبصره  : در صورتيكه محل استقرار مركز تحقيقاتي در بيمارستان باشد الزم است نام بيمارستان  پس از نام مركز 

    نخواهد شد.تحقيقاتي قيد شود . عدم درج نام بيمارستان سبب كسر امتياز 
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 به عنوان نمونه : 

Psychiatry Research Center, Roozbeh Hospital, Tehran University of Medical Sciences, 
Tehran , Iran 
 
 قابل ذكر است همچون سنوات گذشته در مواردي كه نويسنده يا نويسندگان بيش از يك آدرس را ذكر كرده باشند( و 

 امتياز تعلق مي گيرد.  به عنوان تنها به نخستين مركزهر دو مركز مورد ارزشيابي ساالنه اين معاونت قرار بگيرند)، 
نمونه: 

  
Cardiovascular Research Center and Electrophysiology Rresearch Center, Hormozgan 

University of Medical Sciences, Bandar abbas, Iran 

 امتيازتعلق خواهد گرفت.Cardiovascular Research Center  به مركز تحقيقات تنها 
 

در مواردي كه نخستين آدرس ذكر شده مربوط به مراكز، دانشگاهها يا موسسات علمي پژوهشي خارج از كشور و يا 
مراكز و دانشگاههاي داخلي باشد كه توسط معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت مورد ارزيابي قرار نمي گيرند و 

آدرس استاندارد مركز تحقيقاتي ( شركت كننده در ارزشيابي) بعنوان آدرس دوم ذكر شده باشد به مركز تحقيقات 
 امتياز تعلق خواهد گرفت. به عنوان نمونه: 

 
Bandar abas Azad university and Cardiovascular Research Center, Hormozgan University 

of Medical Sciences, Bandar abbas, Iran 

 به مركز تحقيقات قلب  بعنوان نويسنده اول امتياز تعلق خواهد گرفت

قابل ذكر است با توجه به سياستهاي كالن پژوهشي كشور مبني بر به روز بودن اطالعات و لزوم گزارش گيري روزآمد 
، ضروري است كليه اطالعات پژوهشي به طور كامل و روزانه در سامانه درج گردد تا امكان گزارش گيري ادواري 

حسب ضرورت فراهم گردد.  
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جدول نيروي انساني  
 

  ت  علميامحقق  هي
تمام وقت: فردي است كه به عنوان عضو هيات علمي برابر حكم كارگزيني و يا ابالغ رئيس و ت علمي امحقق هيالف- 

 . فعاليت مي نمايد تحقيقات ساعت در هفته) در مركز40يا معاون پشتيباني دانشگاه/سازمان بصورت تمام وقت (
 

قق هيات علمي نيمه وقت: عضو هيات علمي است كه برابر با ابالغ رئيس و يا معاون پشتيباني محب  - 
 , فعاليت مي نمايد. تحقيقات ساعت در هفته در مركز20دانشگاه/سازمان حداقل 

 
 ت علميامحقق غير هي

 به فردي اطالق ميگردد كه حداقل داراي مدرك دكتراي حرفه اي يا كارشناسياستخدام پيماني و يا رسمي:  -الف
ابالغ رئيس و يا   و يا طرحي) برابر حكم كارگزيني، پيماني،(رسمي ارشد بوده و طبق ضوابط قانون استخدامي كشور

 بطور تمام وقت در مركز تحقيقات فعاليت تحقيقاتي مي نمايد.  معاون پشتيباني دانشگاه/سازمان
 

بصورت    ارشد بوده وياي يا كارشناس داراي مدرك دكتراي حرفهحداقل به فردي اطالق مي گردد كه :  قرارداديب-
برابر با قرارداد و يا  ابالغ رئيس و يا معاون پشتيباني )  ارزشيابي ِ ماه در سال6شركتي يا قراردادي ( بيش از 

  با مركز تحقيقات همكاري مينمايد. دانشگاه/سازمان
 

 مورد نياز مستندات
كارشناسان مراكز تحقيقات موظف مي باشند مستندات ذيل را در قسمت اطالعات نيروي انساني در سامانه ارزشيابي مراكز 

تحقيقات بارگذاري نمايند: 
مراكز تحقيقات داراي رديف مستقل بودجه كه در آن محل ت علمي اهي اعضاي سال ارزشيابياحكام كارگزيني  .1

  مربوطه باشد.نام مركز تحقيقاتخدمت به 
نام مركز در مراكز تحقيقات فاقد رديف مستقل بودجه ارائه ابالغ عضو هيات علمي ( نيمه وقت و تمام وقت)  به  .2

  الزامي است.   در سال ارزشيابيبا امضاي  رئيس و يا معاون پشتيباني دانشگاه/سازمانتحقيقات 
 ت علمي كه به صورت قراردادي با مركز تحقيقات همكاري مينماينداهيغير قرارداد همكاري درخصوص محققين  .3

 در سال ارزشيابي  با امضاي رئيس و يا معاون پشتيباني دانشگاه/سازمان.نام مركز تحقيقات به همراه ابالغ به 
 به نام احكام كارگزيني محققين غير هيات علمي استخدامي( پيماني، رسمي، طرحي) و قراردادي به همراه ابالغ .4

   در سال ارزشيابي با امضاي رئيس و يا معاون پشتيباني دانشگاه/سازمان.مركز تحقيقات
   

0B اطالعات نيروي انساني مراكز تحقيقات در سال ارزشيابي مي بايست در قسمت نيروي انساني ارزشيابي مراكز 1توجه : 
بديهي است ابالغ و احكام اعضاي هيات علمي تحقيقاتي در هر سال ارزشيابي به روز شده و مورد بازنگري قرار گيرد 

نيز مي بايست به روز گردد. همچنين ارائه ابالغ اعضاي هيات موسس مراكز تحقيقات نيز باعنوان اعضاي هيات علمي 
مركز تحقيقات در سال ارزشيابي الزامي است.   
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 محور حاكميت و رهبري

 
 برنامه استراتژيك (جديد) تدوين  .1

برنامه استراتژيك مركز تحقيقات برنامه اي است كه همسو با اهداف باالدستي حوزه سالمت و اولويتهاي مدون مركز 
 تحقيقات بطور نظام مند تدوين شده باشد. تدوين برنامه مشتمل بر ترسيم هدفمند :

 ماموريت،  
چشم انداز، 

 ارزشها،  
اهداف بلند مدت،  

آناليز بررسي محيط داخلي، 
 آناليز بررسي محيط خارجي، 

 انتخاب استراتژيها، 
   فعاليتهاي متناظر با اهداف،

، برنامه عملياتي يكساله
 شاخص هاي پايش و ارزيابي  اهداف مي باشد. 

 
ياز : نحوه كسب امت

  امتياز خواهد بود كه به صورت ذيل محاسبه خواهد شد:100 حداكثر 1393امتياز اين شاخص در ارزشيابي سال 
 امتياز  10 تدوين ماموريت، چشم انداز، ارزشها، اهداف بلند  مدت :  -
 امتياز 20آناليز بررسي محيط داخلي، آناليز بررسي محيط خارجي :  -
 امتياز 50:  برنامه عملياتي يكسالهانتخاب استراتژيها، فعاليتهاي متناظر با اهداف، -
  امتياز20شاخص هاي پايش و ارزيابي  :  -

 ضرب مي گردد.   2تبصره يك : امتيازات فوق در مراكز تحقيقات داراي رديف مستقل بودجه در عدد 
توجه : قابل ذكر است در ادامه اين فرايند طي سنوات آينده به اجراي برنامه و ارزشيابي آن توسط مركز تحقيقات 

 امتياز تعلق خواهد گرفت لذا ضروري است در مرحله تدوين اوليه به كليه عوامل و قسمتها به دقت توجه شود.
 

  مورد نيازمستنداتبارگذاري 
 برنامه استراتژيك مركز تحقيقات -
مستندات تدوين برنامه استراتژيك مركز تحقيقات ( صورت جلسات شركت ذي نفعان در توافقات اوليه ،  -

 مستندات تحليل ذي نفعان، ...)
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عملكرد مراكز تحقيقاتي در خصوص اخالق در پژوهش : (جديد)  .2
رعايت استانداردهاي اخالق در انتشار آثار پژوهشي : به جهت اهميت رعايت اصول اخالقي در نشر ، از سال  -

  ،  اين شاخص در مراكز تحقيقاتي مورد ارزيابي قرار مي گيرد . 1393

 

 نحوه محاسبه كسرامتياز : 
به ازاي هر مورد  گزارش  تخلفات پژوهشي در مقاالت منتشر شده كه توسط كميته كشوري اخالق در  -

پژوهش يا دبيرخانه مجالت علمي معتبردر كشور اعالم گردد دو برابر امتياز همان مقاله از محور توليد 
  و  Duplication وPlagiarismدانش مركز تحقيقات كسر مي گردد . اين تخلفات شامل

Fabrication و Falsification  .مي باشد 
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محور ظرفيت سازي 

 
 برگزاري همايش .3

    همايش هرنوع اجتماعي است كه براي ارائه نتايج تحقيقات برگزار گردد.
 

  :بينالملليهمايشهاي  برگزاري  -
يا معاونت تحقيقات و  ت وزيرانا تصويب هي نام مركز تحقيقات بهمايشي است كه بهه :همايش بين المللي يا منطقه اي

 كشور خارجي در آن 3 نفر از 5رسيده باشد و حداقل  فناوري وزارت بهداشت ( پس از ابالغ دستورالعمل جديد )
  .مشاركت علمي داشته باشد

 
 يازنحوه كسب امت

 ز   امتيا100                                                بين المللي يا منطقه ايهر مورد برگزاري همايش 
 بين المللي امتيازي تعلق نمي گيرد. همايشدر برگزاري  تحقيقات  مركز  همكاري تبصره: به 

 : از آنجاييكه در نظر است آيين نامه مربوط به برگزاري همايش هاي بين المللي تغييرات اساسي يابد لذا تا 1تبصره
تصويب و ابالغ آن ، همايش هاي بين المللي كمافي السابق امتياز دهي شده و پس از ابالغ آيين نامه ، دستورالعمل 

 نحوه ارزيابي و امتيازدهي بازنگري خواهد شد . 
 
 

مستندات مورد نياز   بارگذاري 
 كه به صراحت نام مركز تحقيقات به عنوان برگزار كننده همايش در آن ذكر تصوير مصوبه هيئت وزيران -

شده باشد. در صورتيكه نام مركز تحقيقات درمكاتبات دفتر وزارتي  با هيات وزيران نيزعنوان شده باشد 
 قابل قبول است. 

  بر روي آن مشهود باشدمركز تحقيقات  برچسب  كتابچه خالصه مقاالت كه نام وتصوير صفحه اول  -
 

  همايشهاي كشوريبرگزاري  -
 داراي امتياز بازآموزي بوده و فراخوان آن به شكل راستاي زمينه تحقيقاتي مركز تحقيقات است كه در همايشي 

 .دكشوري صورت گرفته باش
 
 
 

 يازنحوه كسب امت
  امتياز )30 روز 6 ( حداكثر   امتياز5 برگزاري به ازاي هر روز

 
مستندات مورد نياز   بارگذاري 

   به نام همايشامتياز بازآموزي تصوير مجوز .1
 تصوير مستندات مربوط به فراخوان كشوري .2
  كه نام و  برچسب مركز تحقيقات بر روي آن مشهود باشد.كتابچه خالصه مقاالت .3
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هاي علمي (در صورت همكاري انجمنهاي علمي در برگزاري  تصوير مستندات مربوط به مشاركت انجمن .4
 همايش)

 در كتابچه  خالصه مقاالت  مركز تحقيقات  درصورتي كه نام همايشدر برگزاري  تحقيقات  مركز  به همكاري   :1تبصره  
  گيرد . %  امتياز تعلق  مي50ذكر شده باشد ( فراخوان) يا پوستر  

در صورت مشاركت اجرايي يا مالي انجمنهاي علمي در برگزاري همايش، امتياز محاسبه شده در ضريب  : 2تبصره 
د.  يردگ ضرب خواهد 25/1

  
كسب رتبه هاي برتر در جشنواره تحقيقاتي  .4

 ، فرهنگستان علوم پزشكي ( جايزه استاد دكتر نورالدين هادوي ) و  بانك  خوارزمي،رازي اين جشنواره ها شامل  
 .اسالمي مي باشد

 
الزم به باشد ياد شده مي جشنواره هاي حقوقي در شامل معرفي محققين، نشريات و... مراكز تحقيقات اعم از حقيقي يا

ذكر است صرفا به مراكز تحقيقاتي حائز رتبه اول امتياز تعلق مي گيرد.  
 

 نحوه كسب امتياز : 
 امتياز 100 فرد حقيقي در هر گروه جشنواره                                        كسب رتبه اول •
 امتياز  70 فرد حقيقي در هر گروه جشنواره                                         كسب رتبه دوم •
 امتياز 50فرد حقيقي در هر گروه جشنواره                                         كسب رتبه سوم  •
  امتياز50كسب رتبه برتر محقق جوان                                                            •
 امتياز   100مركز تحقيقات حائز رتبه اول  هر گروه در ارزشيابي مراكز                        •

  
 

 مستندات مورد نياز بارگذاري 
 مركز تحقيقات .تصوير صفحه كتابچه جشنواره مبني بر معرفي محققين و يا نشريات به نام  -

 
 

 بينالملليي  ) با سازمانها center  Collaboration( بعنوان همكاري رسمي مركز .5
-همكاري ميCollaboration Center   عنوانبا بينالمللي يبا سازمانها رسمي بعنوان همكارتحقيقاتي كه  كزامر

   نمايند.
 
 
  نحوه كسب امتياز  

 .تعلق ميگيرد امتياز  50  ) در سال ارزشيابيRedesignationتاييد آن پس از چهار سال (به شروع همكاري و 
   و....... ميباشد.UNICEFو WHOاز جمله   UN كليه سازمانهاي :  منظور از سازمان بين المللي،1تبصره

 
 مستندات مورد نيازبارگذاري  
 نامه مبني بر معرفي مركز بعنوان مركز رسمي همكار با سازمان بينالمللي از سوي سازمان مربوطهتصوير  .1
 ارائه مستندات مربوط به ادامه همكاري  .2
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 (جديد)  )workshop( آموزشي  كارگاههايبرگزاري  .6

داراي  در راستاي زمينه تحقيقات مركز تحقيقات  بوده و بمنظور توانمندسازي محققيندوره آموزش عملي يا كارگاه  
 دارد.شركت كننده  نفر 30حداكثر و نفر10 بين حداقل ساعت برگزار مي شود و  4 است. حداقل روزي برنامه مدون

: حداقل يكي از كارگاههاي برگزارشده توسط مركز مي بايست در زمينه آموزش اخالق در پژوهش و يا اخالق 1تبصره
  باشد.  Post Graduateدر انتشار آثار پژوهشي  به دانشجويان 

 
نحوه كسب امتياز 

  امتياز)25 امتياز خواهد بود (حداكثر2 ساعت 4امتياز برگزاري هر دوره آموزشي به ازاي هر 
 

 مستندات مورد نياز  
 كارگاهتصوير برنامه .. 1
تحقيقيات ( در صورت داشتن تفويض اختيار) مراكز  تصوير مصوبه شوراي پژوهشي دانشگاه يا. 2
 

 (جديد)تربيت نيروي انساني محقق  .7
  مي باشد كه در سال ارزشيابي توسط مراكز  PhD by Researchشامل كليه پذيرفته شدگان دوره هاي 

 تحقيقات داراي مجوز  ثبت نام شده اند . 
  PhDتبصره : به فراهم آوردن امكانات پژوهشي توسط مراكز تحقيقاتي جهت انجام پايان نامه ساير دانشجويان 

نيز امتياز تعلق مي گيرد  
 

 نحوه امتيازدهي :
  .10 ضربدر  PhD by Research تعداد دانشجويان  ثبت نام شده  

 مستقر در معاونت تحقيقات و فناوري وزارت  PhD by Researchتبصره :  امتياز اين شاخص پس از تاييد كميته 
بهداشت لحاظ خواهد شد .  

 ) كه پايان نامه خود را در مركز تحقيقاتي گذرانده باشند  PhD by Research (به جز PhDتعداد دانشجويان 
 . 5ضربدر 

 
 PhD by Research ، كه سال اول محاسبه اين شاخص مي باشد ، تعداد ثبت نام شدگان 1393 : در سال 1تبصره 

 )محاسبه مي گردد . خواهشمند است جدول مربوطه در سامانه به 1393 تا سال 1389به صورت تجمعي ( از سال  
 تفكيك نفر سال توسط مركزتحقيقات  تكميل گردد . 

   :  در صورتيكه دانشجوي ثبت نام شده داراي مدرك دكتراي حرفه اي پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي2تبصره 
  خواهد بود .12باشد ضريب مربوطه 

 
مستندات مورد نياز: 

 موجود در واحد دكتراي تخصصي پژوهشي معاونت PhD by Researchليست دانشجويان پذيرفته شده  
 تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت
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محور توليد و انتشار دانش 

 
  يا گردآوري  ف كتابتالي .8

 و داراي   شدهنوشته تحقيقاتي مركز راستاي محور خاص در يا محققين مركز تحقيقات توسط محقق مي بايست بكتا 
 همچنين   به چاپ رسيده باشد با نام مركز تحقيقاتبوده و در سال ارزشيابي /سازمانمصوبه شوراي انتشارات دانشگاه

  % مراجع نتيجه پژوهشهاي نويسنده باشد. 1حداقل 
 

 نحوه كسب امتياز
 حد اكثر كه  مي گيرد % پژوهش نويسنده در مراجع كتاب، پنج امتياز تعلق1تاليفي به ازاي هر امتياز دهي كتب در  

   امتياز تعلق ميگيرد. 5 به گردآوريكتاب نيز حداكثر .خواهد بودامتياز   25آن
در ارزيابي كتاب نام و برچسب مركز تحقيقات بر روي جلد و شناسنامه كتاب  الزامي است.   : 1تبصره
ارزيابي كتاب تاليفي برحسب اعتبار محتوا، كيفيت و كميت اثر و اعتبار ناشرصرفا براي موارد چاپ اول : 2تبصره

خواهد بود.  
درسنامه ها و كتبي كه شامل تعاريف فوق نگردند مورد ارزيابي قرار نخواهند گرفت.  : 3تبصره
 و...منتشر INTECH و LAMBERT : به كتبي كه حاصل جمع آوري مقاالت بوده و توسط ناشراني مانند 4تبصره 

 .  مي شوند هيچگونه امتيازي تعلق نمي گيرد
 ، فهرست كاملي ازكتب مرجع كه مورد تاييد معاونت آموزشي و هيات برد مي باشد 1393 : در ارزشيابي سال 5تبصره 

 مالك امتياز دهي خواهد بود  ( متعاقبا اطالع رساني مي گردد ) . 
، به نام مركز و در راستاي  تحقيقاتمحققين مركز ، كه فصل يا فصولي از آن توسط مورد تاييدكتب مرجع  : 6تبصره 

. امتياز تعلق مي گيرد25به ازاي هر فصل محور خاص تحقيقاتي مركز نوشته شده   
 درصورتيكه تمامي فصول يك كتاب مرجع توسط اعضاي هيات علمي مركز تحقيقات و به نام مركز تحقيقات :7تبصره 

به چاپ رسيده باشد پس از ارائه اصل كتاب به كميته تخصصي ارزشيابي مورد بررسي قرار گرفته و ( حداكثر تا سقف 
 امتياز) امتياز دهي خواهد گرديد. 100

: در صورت لزوم اصل كتب تاليفي نيز متعاقب ارزيابي اوليه  توسط گروه ارزشيابي درخواست خواهدشد 8تبصره
 به ويراستاري كتاب توسط مراكزتحقيقات امتيازي تعلق نمي گيرد. :9تبصره 

 
 مورد نياز مستنداتبارگذاري 

 تصوير صفحه شناسنامه كتاب  .1
 تصوير جلد كتاب كه منضم به نام و آرم مركز تحقيقات باشد  .2
كه در آن كتاب به نام ( بجز مراكز تحقيقاتي غيردولتي )  /موسسهتصوير مصوبه شوراي انتشاراتي دانشگاه .3

 مركز تحقيقات به تصويب رسيده باشد
 تصوير منابع كتاب كه در آن پژوهش هاي نويسنده كتاب مشهود ( عالمت گذاري ) باشد. .4

 
داخلي مقاالت ارائه شده درهمايشهاي  .9

توسط اعضاي هيات علمي، محققين، كارشناسان، دانشجويان و ...مركز تحقيقات در سال خالصه مقاالت داخلي كه  
  امتياز كسب  مي نمايد.، چاپ  شده باشديا ارائه ارزشيابي
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نحوه كسب امتياز 
  /.  امتياز5هر مورد    ارائه مقاله بصورت پوستر و سخنراني

 
 مستندات مورد نياز بارگذاري 

تكميل فرم اطالعاتي مندرج در سامانه 
 

   و بين المللي خارجي دركنگرههاي ت ارائه شدهمقاال .10
توسط اعضاي هيات علمي، محققين، كارشناسان، دانشجويان و ...مركز  كه خارجي/ بين المللي  خالصه مقاالت صرفا

  چاپ  شده باشد, امتياز كسب  مي نمايد.يا ارائه تحقيقات در سال ارزشيابي
 

نحوه كسب امتياز 
  امتياز    10رمورد  در خارج از كشور: هارائه سخنراني جامع به صورت سخنران مدعو •
  امتياز  5  هرمورد  در داخل كشور:  ارائه سخنراني جامع به صورت سخنران مدعو •

تبصره : به سخنران مدعو در كنگره هاي بين المللي كه برگزاركننده آن يكي از دانشگاهها و يا مراكز تحقيقاتي داخل  
                امتياز تعلق مي گيرد . 5كشور باشد نيز 

  امتياز3هرمورد  :ارائه مقاله به صورت سخنراني  •
      امتياز4شده باشد :هر مورد   نمايه Proceeding به صورت  ISI  دركهارائه مقاله به صورت سخنراني  •
      امتياز3 نمايه شده باشد : هر موردProceeding به صورت  ISI  دركه پوسترارائه مقاله به صورت  •
    امتياز3شده باشد :هرمورد   نمايه Abstract meeting به صورت  ISI  دركهارائه مقاله به صورت سخنراني  •
        امتياز2شده باشد: هر مورد   نمايه Abstract meeting به صورت  ISI  دركه پوسترارائه مقاله به صورت  •
  امتياز5/0 هرمورد :ارائه مقاله به صورت پوستر   •

 
 مستندات مورد نيازبارگذاري 

  ارائه شده Excelتكميل فايل  .1
 )Abstract meeting و Proceeding  نمايه شده است ( ISIارائه لينك معتبر جهت مقاالتي كه در  .2
 ارائه سخنراني جامع به صورت سخنران مدعوتصوير گواهي دعوتنامه جهت  .3

 
، امتياز تعلق د  شده باشنبه بعد ارائه 2014سال April از اول  مقاالتي كه خالصه  به ،1393 در ارزشيابي سال  :1تبصره

.  مي گيرد
 هر يك از خالصه مقاالت ارائه شده از سوي مراكز تحقيقات تنها در يكي از گروههاي فوق الذكر قابليت ارائه  :2 تبصره

و كسب امتياز خواهد داشت. 
: الزم به ذكر است كه كسب امتياز در اين دو شاخص ( ارائه مقاله در همايش هاي داخلي و خارجي و بين 3تبصره 

 درصد امتياز محور توليد دانش مركز تحقيقات مي باشد. به طور مثال اگر مجموع امتيازات 5قف سالمللي ) حداكثر تا 
ثر امتياز كسب شده ك امتياز بوده، حدا500محور توليد دانش يك مركز تحقيقات بدون احتساب امتياز اين دو شاخص  

  امتياز  خواهد بود.25در اين دو شاخص  
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تعداد ارجاع به مقاالت منتشر شده به نام مركز   .11
 به مقاالت مركز تحقيقات امتياز تعلق Scopus  بر مبناي گزارش سايت 2014به مجموع ارجاعات انجام گرفته سال 

  ميگيرد.
 باشد. به نام مركز تحقيقاتتبصره: مقاالت اصلي منتشر شده توسط مراكز تحقيقات مي بايست 

 
ياز  نحوه كسب امت

 امتياز  2هر مورد ارجاع        •
 ) 2 مجله ×  Impact Factor) ISI   (2+  Impact Factor)ارجاع در مجالت داراي  •

 
 مورد نياز مستنداتبارگذاري 

 كه در آن نام مركز تحقيقات مشهود باشد. Scopusسايت ارائه لينك معتبر مقاله از 
 

 ارجاع به مقاالت مركز تحقيقات در كتب مرجع  .12
 لغايت 2014از اول اپريل سال به ارجاع مقاله مركز تحقيقات در كتب مرجع و معتبر منتشر شده در سال ارزشيابي (

) امتياز تعلق ميگيرد  2015 پايان مارس
 

ياز نحوه كسب امت
 امتياز تعلق مي گيرد. الزم به 10 )منتشر  شده در سال ارزشيابي، 2-5به هر مورد ارجاع دركتب مرجع مورد تاييد (بند 

ذكر است در موارديكه تمامي فصول يك كتاب مرجع توسط يك مركز تحقيقات به چاپ رسيده باشد ارجاعات فصول 
 امتياز ) امتياز دهي خواهد شد. 100كتاب مورد نظر پس از بررسي در كميته تخصصي ارزشيابي ( حداكثر تا سقف 

 و...منتشر مي INTECH و LAMBERT :  كتبي كه حاصل جمع آوري مقاالت بوده و توسط ناشراني مانند 1تبصره 
 شوند كتب مرجع نبوده  و هيچگونه امتيازي به آنان تعلق نمي گيرد

 
 مورد نياز مستنداتبارگذاري 

 .(High Light) مشخص شده باشد  در آنمقاله مركز تحقيقاتتصوير منابع كتب مورد نظر كه نام  .1
  . ذكرشده استآن درتحقيقات له مركز كه نام مركزتصوير صفحه اول مقا .2
 .ارائه مستندات الزم مبني بر چاپ كتاب در سال ارزشيابي .3

 
 

   بومي سازي فناورينوآوري، اكتشاف، اختراع ثبت شده،   .13
مبناي طرح مصوب  مركز تحقيقات   بر كهجديد است  تكنولوژيو ارائهبومي سازي فناوري ،   اكتشاف،اختراعمنظور 

 است. امتياز اين شاخص توسط كميته ابداعات و  توسط مراجع معتبر و داراي صالحيت به ثبت رسيدهانجام شده و
. اختراعات معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت محاسبه و اعالم خواهد شد

 
  مورد نيازمستندات بارگذاري 

  مرتبطتحقيقاتي مصوبطرح ) Proposal طرح پژوهشي ( -
 مصوبه شوراي پژوهشي مركز / دانشگاهتصوير -
 برگه ثبت اختراع به تاريخ سال ارزشيابي تصوير  -
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 مستندات مربوطه به ثبت بين المللي اختراع ( در صورت ثبت اختراع بين المللي) -
  شامل: مراجع ذيصالحتائيديه -

ع براي اولين بار در ايران      *  مرجع معتبري كه تائيدكند    و جهان صورت پذيرفته است(يك تائيديه)اخترا
،   ميزان كاربري  و ن      *  مراجع معتبري كه تائيد كننده اهميت موضوع در حل مشكل، ارزيابي اجرايي شد

يا صنعتي شدن آن، وضعيت موضوع و پيش بيني آينده موضوع باشد (حداقل سه تائيديه)  
  مورد نياز ( تكميلي)مستندات

                   مربوطه به مقاالت چاپ شده حاصل از ثبت اختراع، نو آوري و بومي سازي فناوريو لينك مستندات  -
 مستندات مربوط به خالصه مقاالت ارائه شده در كنفرانس -
مستندات مربوط به تجاري سازي(فروش حق استفاده از موضوع و يا فروش يا صادرات كاال) و دستيابي به  -

 بازارهاي بين المللي
     مستندات مربوط به فروش ايده يا دانش مورد نظر در سطح داخلي و يا خارجي موضوع -

اختراع ثبت شده و بومي سازي  اكتشاف، تصوير مقاله چاپ شده حاصل از نوآوري،ارائه :  قابل ذكر است  1ه تبصر
 جهت آغاز فرايند بررسي و داوري شرط كافي مي باشد.   به نام مركزدر مجله علمي پژوهشي فناوري

 
 مقاالت منتشر شده توسط مركز تحقيقات  .14

ي مصوب كميسيون نشريات وزارت داخلخارجي و   پژوهشي نشده منتشر شده در مجالت علمينمايهمقاالت  -
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  

 مصوب  نشده  خارجي و علمي پژوهشي داخلينمايه اين شاخص شامل تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت 
مي باشد . با كميسيون نشريات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و وزارت علوم تحقيقات و فناوري كشور 

نام مركز مقاالتي كه  مي باشد  لذا صرفاً به مركز تحقيقاتتوجه به  اينكه  هدف  از  ارزشيابي  بررسي  فعاليتهاي 
  الزم به ذكر است كه مبناي آدرس دهي  امتياز ).5در آن  قيد شده  باشد، امتياز  تعلق مي گيرد  (هر مقاله  تحقيقات

 ، بر اساس مفاد نامه شماره 1393مقاالت مراكز تحقيقاتي جهت پذيرش و كسب امتياز  در ارزشيابي سال 
 مي باشد. 26/7/1389ص مورخ 89/پ1067/3

  تنها به مواردي كه در ليست ناشرين معتبر اعالم غير الكترونيكدر خصوص مقاالت نمايه نشده خارجي  : 1تبصره
 5شده از سوي مركز هماهنگي و توسعه اطالع رساني اعالم شده است امتياز تعلق خواهد گرفت ( هر مورد حداكثر 

امتياز ). 
 اطالع رساني گرديده و در دوره هاي زماني به روز مي 93 : ليست برخي از ناشرين معتبر قبل از شروع ارزشيابي سال 2تبصره 

 .گردد
 در نمايه نامه هاي معتبر علمي  شدهنمايهمقاالت منتشر شده در مجالت  -

 مركز كه  نام به مقاالتي تنهامي باشد  لذا مركز تحقيقات ز ارزشيابي  بررسي  فعاليتهاي ا با توجه به  اينكه  هدف 
 الزم به ذكر است كه مبناي آدرس دهي مقاالت مراكز تحقيقاتي باشد ، امتياز تعلق مي گيرد. درآن قيد شده تحقيقات

 26/7/1389ص مورخ 89/پ1067/3 ، بر اساس مفاد نامه شماره 1393جهت پذيرش و كسب امتياز  در ارزشيابي سال 
  تعلق امتيازي و نام ايران، مربوطه/سازماندون قيد نام دانشگاه ب مركز تحقيقاتبه مقاالت. قابل ذكر است مي باشد 

گرفت.  همچنين درخصوص مقاالت منتشر شده در مجالت علمي پژوهشي داخلي كه در نمايه نامه هاي معتبر نخواهد 
بين المللي نمايه مي شوند دارابودن مصوبه كميسيون نشريات علوم پزشكي كشور از سوي نشريه الزامي مي باشد .  

 يازنحوه كسب امت
 Impactداراي  ISI  شده  در  نمايه نامه بين المللينمايه به امتياز مقاالت چاپ شده در  مجالت علمي : 1تبصره 

Factor برابرسه   IF     .اضافه مي شود
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 يا اول: امتيازات آن جهت نويسنده  مسوول و انواع مقاالت و:  2تبصره 
• Original article:     مقاله درجدول محاسبه امتياز مقاالتمطابق با امتياز 
• Review article و يا  :Economical Review ) ، شامل طرحهاي ارزيابي اقتصادي ، هزينه اثر بخشي

با امتياز آن پس از محاسبه مطابق  ، ISI/Pub med شده در نمايهدر مجالت چاپ شده  و ...) هزينه منفعت
  ضرب مي گردد.1.4 در  محاسبه امتياز مقاالتجدول

• Short communication /Brief Communication /Rapid Communication مطابق با يك دوم: 
                                               امتياز جدول محاسبه امتياز مقاالت

• Research Letter/ Case report:        مقاله در جدول محاسبه امتياز مقاالتمطابق با يك سوم امتياز 
• Letter to Editor/ Editorial/Author Reply     : مقاله درجدول محاسبه مطابق با  يك چهارم امتياز

 امتياز مقاالت
يك  معادل چاپ شوند   ISI و Pubmed مجالت نمايه شده در  در Editorial : در صورتي كه مقاالت3تبصره

  .امتياز مي گيرد جدول محاسبه امتياز مقاالت دوم امتيازات 
مقاله ازجدول محاسبه امتياز مقاالت و  درصد امتياز محاسبه شده 70نويسنده دوم و بعد:معادل: مقاالت 4تبصره 

  2تبصره شماره 
 و درصورت پذيرش مقاله، امتياز مربوطه پس از ميگيرد امتياز تعلق تچاپ مقاالبه صرفاً ذكر است، :  الزم به 5تبصره

 Epub ،Meeting Abstract   غير پژوهشي، بازآموزي وبه مانند سنوات قبل به مقاالت  و ميگردد چاپ لحاظ
 .امتيازي تعلق نمي گيرد

 
 و يا پيوست نشريات علمي پژوهشي داخلي با ارائه مجوز (supplement):  مقاالت منتشر شده در ضميمه 6تبصره

كميسيون نشريات پزشكي(درصورتيكه مقاالت مربوط به كنگره يا سمينار نباشد) قابل قبول است (در مورد مجالت 
 درصد 20 در اين مجالت حداكثر  شماره قابل قبول است )4علمي پژوهشي تخصصي حداكثر يك ويژه نامه به ازاي هر 

 مقاالت چاپ شده مركز تحقيقات امتياز كسب مي نمايد و مابقي مقاالت فاقد امتياز مي باشند.
:  به مقاالت چاپ شده در مجالت الكترونيكي خارجي كه در نمايهنامه هاي معتبر نمايه شده اند امتياز تعلق 7تبصره

ميگيرد و مقاالت منتشرشده در ساير مجالت الكترونيكي خارجي ايندكس نشده داراي امتياز نمي باشد. مقاالت 
منتشرشده در مجالت الكترونيكي داخلي با مجوز كميسيون نشريات قابل قبول است. 

 به بعد چاپ شده باشند، امتياز تعلقميگيرد. April2014 به مقاالتي كه از اول 1393:  در ارزشيابي سال 8تبصره

 محل نمايه شدن مقاالت امتياز
25 + IFسه برابر  ISI 

25 Medline  / Pubmed   
15 Scopus , Biological Abstract، Embase ،Chemical  Abstract   
  مجالت نمايه شده در ساير نمايه نامه هاي تخصصي                       10
  مجالت معتبر نمايه نشده خارجي                                    5
 مجالت علمي پژوهشي نمايه نشده داخلي چاپي و الكترونيك        5
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1Bدر يكسال مي مركز تحقيقات% مقاالت چاپ شده در مجله علمي پژوهشي فارسي و خارجي زبان  50حداكثر :  9تبصره 
 ز تعلق مي گيرد.  امتيايك چهارم  %  مابقي50 به % باشد50كسب نمايند.چنانچه اين ميزان بيش از كامل را تواند امتياز 

2Bقابل ذكر است در مورد مجالتي كه ماه انتشار در آنها مندرج نمي باشد، از تناسب انتشار تعداد در يك سال    :10تبصره
  به منظور تصميم گيري استفاده خواهد گرديد .و شماره مجله مورد نظر

 مجالت داراي تاخير چاپ كه ليست اين مجالت توسط كميسيون نشريات اين معاونت تهيه و از ،تنها مقاالت :11تبصره
طريق سامانه ارزشيابي اطالع رساني خواهد شد امتياز تعلق مي گيرد.  

: همچون سنوات گذشته به مقاالت مجالت خارجي كه با تاخير چاپ منتشر شده باشند امتيازي تعلق نخواهد 12تبصره 
گرفت.  

) ارائه دهد affiliationشرايط پذيرش مقاله مراكز تحقيقات در صورتيكه نويسنده مقاله بيش از يك آدرس(
از هر نويسنده مقاله تنها يك آدرس ( وابستگي به يك مركز تحقيقات ) قابل قبول است.  

  در صورتيكه اول نام مركز تحقيقات  و بعد نام گروه از دانشكده در يك آدرس ذكر شود به آن مركز تحقيقات
 امتياز تعلق ميگيرد.

  در صورتيكه اول نام گروه از دانشكده و بعد نام مركز تحقيقات در يك آدرس ذكر شود  ارائه ابالغ عضو هيات
علمي ( نيمه وقت و تمام وقت)  به نام مركز تحقيقات با امضاي رئيس و يا معاون پشتيباني دانشگاه/سازمان 

در سال ارزشيابي كه در قسمت نيروي انساني ارزشيابي الصاق شده باشدضروري است.  بديهي است در 
 صورت عدم الصاق ابالغ اعضاي هيات علمي در قسمت مربوطه، به اين مقاالت امتيازي تعلق نخواهد گرفت 

  در صورتيكه نام بيش از يك گروه از دانشكده قبل از نام مركز تحقيقات آورده شود به اين مقاله امتياز تعلق
نخواهد گرفت. 

، به مقاالت منتشر شده در مجالت دوماهنامه 1393  قابل ذكر است در ارزشيابي فعاليتهاي پژوهشي سال ::13 تبصره 
March-April امتياز تعلق خواهد گرفت. 2014 سال 

در خصوص مقاالت منتشر شده در مجالت علمي پژوهشي داخلي كه در نمايه نامه هاي معتبر بين المللي : 14تبصره 
نمايه مي شوند، دارا بودن مصوبه كميسيون نشريات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم، 

 تحقيقات و فناوري از سوي نشريه الزامي مي باشد.
: در مورد مقاالتي كه بيش از يك نويسنده مسوول دارند تنها اولين نويسنده مسوول مالك تصميم گيري 15تبصره 

خواهد بود. 
: چنانچه نويسنده اي به عنوان نويسنده اول مقاله آدرس يكي از مركز تحقيقات/ دانشگاه و همان نويسنده 16تبصره 

 ، به استناد  به عنوان نويسنده مسوول آدرس مركز تحقيقاتي / دانشگاه  ديگري را در مقاله ذكر كرده باشد، اين مقاله
آدرس دهي اين نويسنده ، تنها به عنوان نويسنده اول محسوب خواهد شد و مورد دوم هيچ امتيازي را براي مركز 

تحقيقات نخواهد داشت. 
 : مقاالت مشترك با ساير كشورها : عبارتست از مقاله اي كه با همكاري يك يا چند كشور نوشته شده ودر 17تبصره 

آدرس هاي آن، آدرس نويسندگان خارجي موجود باشد. جهت امتيازدهي هر مقاله مشترك با يك يا چند كشور ( به 

  ضرب مي گردد. 1.25جز مقاالت فارسي زبان )، امتياز مقاله در ضريب 

 
كه مقاله و اين نكته عبارتست از مقاله اي كه در متن آن به موضوع پايان نامه : مقاالت منتج از پايان نامه : 18تبصره 

 مي باشد مركز تحقيقات از پايان نامه ... مي باشد اشاره شده باشد. با توجه به هدف ارزشيابي كه بررسي فعاليتهاي منتج
  قيد شده باشد .آدرس مقالهدر   نيز عالوه بر نام دانشجومركز تحقيقاتكه نام لذا صرفاً مقاالتي قابل قبول است 

 مي باشد اشاره شده تحقيقاتي مركزضروري است در متن مقاله به اين موضوع كه مقاله استخراج شده از پايان نامه 
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. به اين معنا كه پس از محاسبه امتياز مقاله مطابق يك بار امتياز كسب مي نمايند تنها مقاالتقابل ذكر است اين باشد. 
 ضرب مي گردد. 1.15، امتياز هر مقاله در ضريب با جدول محاسبه امتياز مقاالت

  مستندات مورد نياز:   
 توسط سامانه و بر اساس آدرس دهي استاندارد در بانك مقاالت مراكز تحقيقات ، مقاالت 93در ارزشيابي سال 

دانشگاه يا سازمان مربوطه وارد شده و قابل انتخاب جهت ثبت توسط كارشناس ارزشيابي مراكز تحقيقات مي باشد و 
تنها مواردي كه سامانه قادر به جستجوي آن نبوده است توسط مركز تحقيقات  و با هماهنگي دانشگاه / سازمان و  

 سامانه اضافه خواهد شد.
 

    جهت مقاالت منتج از پايان نامه مستندات مورد نياز بارگذاري
 مقاله به طور كامل PDFفايل .1

تحقيقاتي  از پايان نامه منتج موضوع كه مقاله  اينبهجمله اي از مقاله كه  (High Light)مشخص نمودن  .2

 . كرده باشدشد اشاره مي باتحقيقات  مركز

 مشخص نمودن نام دانشجو  .3

لينك مقاله به منظور تشخيص محل نمايه شدن آن  .4
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 محور طرح هاي تحقيقاتي
 

 طرح هايي كه بودجه آن از منابع خارج از كشور تامين شده باشد .15
 كه منجر به جذب بودجه جهت مراكز  در سال ارزشيابي بوده )موافقتنامهها(به همراه  مصوب شوراي پژوهشي يطرحها

 متناسب با بودجه (Grant) مورد جذب بودجه. قابل ذكر است جهت هرباشدشده از منابع خارج از كشور  تحقيقات
  امتياز مجزا محاسبه مي گردد.  ،جذب  شده

  
  نحوه كسب امتياز  

-  امتياز به ازاء هر هزار دالر تعلق مي3 كه بوده كل بودجه مصوب قيد شده در قرارداد برحسب طرحهاي فوق امتياز 
  .گيرد

تجهيزات و مواد مصرفي جذب شده از منابع خارجي (در قالب طرح يا موافقتنامه)، پس از برآورد ميزان بودجه  تبصره: 
 .  محاسبه خواهد گرديد ميليون ريال)30(به ازاء  هر  ريالي

 
 مستندات مورد نيازبارگذاري 

  يا مراكز تحقيقات  و/موسسهدانشگاه پژوهشي تصوير مصوبه شوراي .1
  )طرفين قرارداد(با امضاي باالترين مقام  قرارداد و موافقتنامه تصوير .2
 (Proposal)  طرح پژوهشي .3
   تجهيزات و مواد مصرفيجذب شده از منابع خارجي دريافت مربوط به معتبراسناد  .4
 

  مداخلهايطرحهاي .16
 در سياستگزاري،منجر به تغيير شيابي   در سال ارزنتايج آنپايان يافته و كه طرحهاي مصوب شوراي پژوهشي 

ي، پژوهشي يا ارتقاء سالمت جامعه و يا ارائه محصوالت ساخته شده  درماني آموزش، خدمات بهداشتيو ارائهمديريت 
 .شده باشد،  فراوردههاي دارويي يا محصوالت ارائه شده در بازار  پزشكي درصنايع علومتوليددر مراكز رشد، 

قالب برنامه و يا قانون اجرايي و  كه در : الزم به ذكر است طرحهاي فوق شامل طرحهاي پايان يافتهاي ميباشد1تبصره
 سيستم مورد استفاده قرار گرفته است. فراورده هاي دارويي و يا تجهيزات) در يا بصورت توليد انبوه (درخصوص

ژوهشي ، پمجله هايعلمي ، ضروري است نتايج طرح دريكياز فوق الذكردرخصوص پروتكلهاي درماني عالوه برموارد
 منتشر شده باشد .

مراكز تحقيقات همراه با فرم ارزشيابي تكميل شده دريافت  :  كليه مستندات مربوط به طرح هاي مداخلهاي2تبصره
ميگردد. 

 براي اولين بار به آن دسته از طرحهاي تحقيقاتي كه نتايج آنها در سال ارزشيابي توسط 1393 : در سال 3تبصره 
سازمانهاي معتبر بين المللي مورد استناد و استفاده قرار مي گيرد امتياز اختصاص مي يابد .  

 نحوه كسب امتياز 
 امتياز) 100(حداكثر  و معاون تحقيقات و فناوري ارزشيابي تخصصي هاي فوق پس از بررسي توسط كميته امتياز طرح

. رددگمي تعيين
  

 مستندات مورد نياز بارگذاري 
   و يا مراكز تحقيقاتي/موسسهتصوير مصوبه شوراي پژوهشي دانشگاه.   1
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 مديريت در سياستگزاري،كه نتايج آن منجر به تغيير .  گزارش پاياني طرح تحقيقاتي درخصوص طرحهاي مداخلهاي 2
و  پزشكي  درصنايع علومتوليد پژوهشي يا ارتقاي سالمت جامعه و يا آموزش،،  درماني، خدمات بهداشتيو ارائه

.  شده باشدفراوردههاي دارويي ، راهنماهاي باليني و ارزيابي هاي فناوري سالمت 
.  تائيديه سازماناجرايي و يا شركتهاي دارويي مبني براستفاده از نتيجه طرح در سيستم و يا توليد انبوه (درخصوص 3

دارو و يا تجهيزات) 
.   ارائه مقاله چاپ شده در مجالت علمي، پژوهشي 4
.   قرارداد يا ساير مستندات مالي در خصوص محصوالت ارائه شده در بازار 5
   توسط مراجع معتبر و يا  مسوول سازمان  طرح  استفاده از نتايجيهئيد.   تا6
 

تكميل جدول طرحهاي تحقيقاتي :   .17

  طرحهاي مصوب 
، مركز تحقيقاتي طرح مصوب  طرحي است كه توسط شوراي پژوهشي مراكز تحقيقاتي داراي رديف مستقل بودجه

و يا شوراي پژوهشي دانشگاه/  /سازمانبراساس تفويض اختيار شوراي پژوهشي دانشگاهفاقد رديف مستقل بودجه 
 ديگر هاي يا سازمان/سازمان ودانشگاهمركز تحقيقات/در سال ارزشيابي تصويب شده و بودجه آن توسط سازمان 

داخلي يا خارجي تامين شده باشد.  
 د.شو پژوهشي، بعنوان طرح مصوب منظور مي  شوراي   در صورتجلسات" تصويب شد " : طرحهاي با عبارت 1تبصره 
: تكميل اين جدول جهت هر يك از مراكز تحقيقاتي به صورت مجزا الزامي مي باشد. 2تبصره 
: بديهي است هر يك ازطرحهاي مصوب مركز تحقيقات در يكي از سه نوع طرحهاي توسعهاي، كاربردي و پايه 3تبصره 

  قابل محاسبه بوده و جمع جبري اين سه نوع بايد با تعداد طرحهاي مصوب مركز تحقيقاتي يكسان باشد.   
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