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 ���ه �عا�ی

 مقدمه

در سال  ها  برنامه عملیاتی مشترك دانشگاههاي  مستندي که در پیش رو دارید به منظور راهنمایی و شرح جزئیات انجام برنامه و فعالیت

خواهشمند است قبل از شروع به انجام هر فعالیت این مسـتند را  تهیه و تدوین شده اسـت.   فناوريحوزه تحقیقات و  در 1398

 فرمایید. به نکات زیر توجهبه دقت مطالعه نموده و 

 نکات مهم:

 .شود قی میبه عنوان امتیاز منفی در انجام یک فعالیت تل مستندات نامرتبط و نامنطبق با شرایط اعالم شدهارسال  -1

در  اسامی فایل فارسی و یا غیر از اسامی راهنمایی شدهو یا با  ذکرشده در این راهنما به ترتیب و توالیها  هایی که مستندات آن  فعالیت -3
 شده باشند، مورد ارزیابی قرار نخواهند گرفت. بارگذاريدر سامانه پایش  این دستورالعمل

همه در هم ادغام و نهایتا  بارگذاريیل و یا صفحه است (مانند اسالیدهاي چند مدرس) بایستی قبل از چنانچه مستندي به صورت چندین فا -4
 شود. بارگذاري، صرفا به ازاي هر مستند یک فایل واحد

شده باشد، مورد  ذاريبارگها  آن هاي مندرج در این دستورالعمل براي فایل تعدادبیش از شده آنها  بارگذاريهاي   تعداد فایلهایی که   فعالیت -5
 ارزیابی قرار نخواهند گرفت.

 در هر مستند ضروري است. اسم دانشگاه، تاریخ تهیه گزارش و نام کارشناس مربوطهدرج  -6

 بررسی و ارزیابی نخواهند شد. هاي مخدوش و یا ناخوانا کج و یا وارونه و نیز اسکنهاي اسکن شده به صورت  فایل -7

کمک  کم کردن سایز فایلاست از یک کارشناس رایانه جهت  برنامه عملیاتی رگتر از حجم مورد اجازه در سامانهچنانچه حجم فایلی بز -8
 بگیرید.

به عنوان مستند مورد نیاز ذکر شده  بهداشت وزارت فناوري و تحقیقات معاونت توسط ستاد انجام فعالیتی یهتأیید و کسب مجوزچنانچه  -9
 . شد نخواهند امتیازدهی و ارزیابی آن فعالیت دانشگاه اساسا ،یافت این مجوز ننموده باشدباشد و دانشگاه اقدام به در

انجام شود. چنانچه مستندات خوداظهاري در موعد مقرر  بندي سامانه برنامه عملیاتیطبق زمانبایست خوداظهاري و ارایه مستندات می -10
بت به ارایه مستندات کامل اقدام شود امتیاز کامل داده نخواهد شد. چه بسا فعالیت مذکور هر فعالیت تکمیل نباشد حتی اگر در سه ماهه بعدي نس

 وابسته به زمان باشد و هیچ امتیاز بیشتري در سه ماهه بعد تعلق نگیرد.

شود و انجام می هر سه ماه یکبار 1397هم همانند سال  1398خوداظهاري و ارزیابی انطباق حوزه معاونت تحقیقات و فناوري در سال  -11
ها نظمی در پروفایل فعالیتها نه تنها منجر به امتیاز بیشتر نخواهد شد بلکه به دلیل ایجاد بیارسال مستندات و انجام خوداظهاري در سایر ماه

 ممکن است ارزیابی نشده و درنتیجه هیچ امتیازي کسب نشود.

است در حالی که ممکن است نشانگرها در سامانه برنامه  هاهر یک از فعالیت مالك اصلی مستندات الزم براي خوداظهارياین مجموعه  -12
 به روزرسانی نشده باشند. 

  

 1398مدیریت پایش برنامه عملیاتی سال 
 فناوريمعاونت تحقیقات و 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
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 فناوري و پژوهش مالی هاي ظرفیت هدفمند توسعه

 عملکرد شگزار ارایه) 2؛ 1397 سال در ها دانشگاه به ستاد فناوري و تحقیقات معاونت ابالغی اعتبارات عملکرد گزارش ارایه) 1 فعالیت:

 1398 سال در ها دانشگاه به ستاد فناوري و تحقیقات معاونت ابالغی اعتبارات

هدف از ارایه این گزارش، دستیابی معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اهداف پژوهشی توسط مقدمه: 

  باشد.ها/دانشکده ها میفناوري دانشگاه معاونت تحقیقات و

 

 :قدامات الزم براي انجام این فعالیتا

 : تکمیل جدول گزارش به شرح زیر

 28/12/1397لغایت  01/01/1397گزارش از 

 مبلغ (به میلیون ریال) عنوان فعالیت برنامه ردیف
  تحقیقات پزشکی امور فناوري و 1603003000 1290006

  شود) (فعالیت به تفکیک ذکر  

 

 31/06/1398 لغایت 01/01/1398گزارش از 

 مبلغ (به میلیون ریال) عنوان فعالیت برنامه ردیف
  تحقیقات پزشکی امور فناوري و 1603003000 1290006

  شود) (فعالیت به تفکیک ذکر  

 

 :براي بارگذاري در سامانه مستندات مورد نیاز

معـاون پژوهشـی   نام دانشگاه، تاریخ تهیه و امضـاي  (درج در قالب جداول باال  1397 سالگزارش عملکرد اعتبارات ابالغی  فعالیت اول: -

 )Mashhad-Budget1: مثال براي ]انگلیسی به دانشگاه اسم[-Budget1: فایل عنوان( PDFفایل دانشگاه الزامی است) به صورت 

معـاون  تهیـه و امضـاي   نام دانشـگاه، تـاریخ   (درج در قالب جداول باال  98نیمه اول سال گزارش عملکرد اعتبارات ابالغی  فعالیت دوم: -

-Mashhad: مثـال  بـراي  ]انگلیسـی  بـه  دانشـگاه  اسم[-Budget2: فایل عنوان( PDFفایل پژوهشی دانشگاه الزامی است) به صورت 

Budget2( 
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 )Clinician Scientist(  پژوهشگر پزشک برنامه

 برنامه به ورود براي مستعد دستیاران و ویاندانشج شناسایی؛ دانشگاه در پژوهشگر پزشک پذیرش و جذب براي سازي ظرفیت فعالیت:
، پژوهشگر پزشک تربیت برنامه معرفی هاي کارگاه و جلسات برگزاري ؛ ششم فراخوان برگزاري در دانشگاه همکاري ؛ دانشگاه در پژوهشگر پزشک

 پزشک برنامه در تحصیل به شاغل ادافر پژوهشی و آموزشی عملکرد ارزشیابی و نظارت ؛ دانشگاه توسط مستعد دستیاران و دانشجویان به
 نامه آئین در مندرج شرایط براساس برنامه میزبان مراکز کیفی و کمی توسعه براي دانشگاه در شده انجام هاي فعالیت ؛ دانشگاه در پژوهشگر

 جاري مقررات و قوانین و پژوهشگر پزشک برنامه

 به دندانپزشکی و پزشکی نخبگان مهاجرت روند از کاستن و حمایت تايراس در و آکادمیک رشد هدف با پژوهشگر پزشک برنامه مقدمه:
 و پزشکان به که است بهداشت وزارت در عالی آموزش تحصیلی فرصت باالترین برنامه این. است شده تدوین و طراحی کشور از خارج

 به مربوط تحقیقاتی خاص زمینه یک در، وشیپفل/تخصص فوق/تخصص بالینی مقاطع در تحصیل بر عالوه تا گیرد می تعلق برتر دندانپزشکان
 عمالً آن آموزشی کوریکولوم و نبوده دانشگاهی جدید مقطع برنامه این. نمایند کسب نیز PhD مدرك و دیده آموزش نیز خود بالینی رشته

، »پژوهشگر پزشک برنامه هنامآئین«. است PhD by Research دوره عالوه به بالینی فلوشیپ/تخصص فوق/تخصص دوره محتواي از ترکیبی
 شده تدوین، جمهوري ریاست فناوري علمی محترم معاون و وزارت محترم مقام میان »پژوهشگر پزشک تربیت برنامه اجراي نامه توافق« براساس

 .  شوند می انتخاب وهشگرپژ پزشک دستیار عنوان به برنامه به ورود براي شرایط واجد افراد و برنامه میزبانی براي شرایط واجد مراکز آن طبق و
 

 دانشگاه در پژوهشگر پزشک پذیرش و جذب براي سازي ظرفیت
 ریزي کنید): اقدامات الزم براي انجام این فعالیت (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه

شرایط مرکز  -4ابق با ماده مراکز تحقیقاتی مصوب معاونت تحقیقات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مط بررسی شرایط  -
  نامه برنامه پزشک پژوهشگر آیین -تحقیقاتی میزبان

 
 مستندات مورد نیاز براي بارگذاري در سامانه:

 تحقیقاتی مراکز تفکیک به پژوهشگر پزشک دستیار راهنماي استاد شرایط واجد افراد تعداد افزایش گزارشمستندات مربوط به  -
 برنامه میزبان

 
 دانشگاه در پژوهشگر پزشک برنامه به ورود براي مستعد دستیاران و جویاندانش شناسایی

 ریزي کنید): اقدامات الزم براي انجام این فعالیت (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه
 -برنامه پزشـک پژوهشـگر   شرایط ورود به -3مطابق با ماده شناسایی دانشجویان و دستیاران مستعد ورود به برنامه پزشک پژوهشگر  -

 نامه برنامه پزشک پژوهشگر آیین
 

 مستندات مورد نیاز براي بارگذاري در سامانه:
 همـان  در دانشـگاه  پذیرش ظرفیت درصد یک میزان به حداقل، مستعد دستیاران و دانشجویان شناسایی گزارشمستندات مربوط به  -

 سال
 

 ششم فراخوان برگزاري در دانشگاه همکاري
 ریزي کنید): الزم براي انجام این فعالیت (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه اقدامات

فراخوان جذب جهت برنامه پزشک پژوهشگر از دبیرخانه برنامه پزشک پژوهشگر معاونت تحقیقات و فناوري وزارت  اعالم نامه دریافت -
  بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 ه و مراکز تحقیقاتیاعالم فراخوان در دانشگا -
 معرفی دانشجویان مستعد -

 
 مستندات مورد نیاز براي بارگذاري در سامانه:
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 برگزاري گزارش و برنامه به ورود متقاضیان جذب با دانشگاه پژوهشی معاونت از شده ارسال موافقت تعداد گزارشمستندات مربوط به  -
 پژوهشگر پزشک برنامه راهبري شوراي دبیرخانه نگیهماه با شرایط واجد متقاضیان با ساختارمند مصاحبه جلسات

 
 دانشگاه توسط مستعد دستیاران و دانشجویان به، پژوهشگر پزشک تربیت برنامه معرفی هاي کارگاه و جلسات برگزاري

 ریزي کنید): اقدامات الزم براي انجام این فعالیت (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه
 دانشگاه توسط مستعد دستیاران و دانشجویان به، پژوهشگر پزشک تربیت برنامه معرفی هاي کارگاه و ساتجل برگزاري -

 مستندات مورد نیاز براي بارگذاري در سامانه:
(برنامه کارگاه، لیست شرکت کنندگان در کارگـاه بـه    دانشگاه در شده برگزار هاي کارگاه یا جلسات تعداد گزارشمستندات مربوط به  -

 راه شماره ملی و امضا)هم
 

 دانشگاه در پژوهشگر پزشک برنامه در تحصیل به شاغل افراد پژوهشی و آموزشی عملکرد ارزشیابی و نظارت
 ریزي کنید): اقدامات الزم براي انجام این فعالیت (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه

 گزارش، ماهه شش گزارش، ساالنه برنامه اعالم فرم ارسال ،نامه برنامه پزشک پژوهشگر آیین -شرح برنامه -6ماده  5و  3مطابق با بند  -
 دانشگاه  در تحصیل به شاغل پژوهشگر پزشک دستیاران ازاي به پژوهشی و آموزشی عملکرد از رضایت اعالم فرم و اي کلمه هزار

  
 مستندات مورد نیاز براي بارگذاري در سامانه:

 ازاي بـه  پژوهشـی  و آموزشـی  عملکـرد  از رضایت اعالم فرم و اي کلمه هزار گزارش، ماهه شش گزارش، ساالنه امهبرن اعالم فرم ارسال -
 دانشگاه در تحصیل به شاغل پژوهشگر پزشک دستیاران

 
 پزشک مهبرنا نامه آئین در مندرج شرایط براساس برنامه میزبان مراکز کیفی و کمی توسعه براي دانشگاه در شده انجام هاي فعالیت

 جاري مقررات و قوانین و پژوهشگر
 ریزي کنید): اقدامات الزم براي انجام این فعالیت (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه

شرایط مرکز  -4مراکز تحقیقاتی مصوب معاونت تحقیقات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مطابق با ماده  ارتقا شرایط -
  نامه برنامه پزشک پژوهشگر آیین -انتحقیقاتی میزب

 جذب دانشجویان و دستیاران مستعد به ورود به برنامه پزشک پژوهشگر -
 (Clinician Scientist Program)ارسال کاربرگ اعتباربخشی به مراکز تحقیقاتی متقاضی برگزاري برنامه پزشک پژوهشگر  -

 
 مستندات مورد نیاز براي بارگذاري در سامانه:

 متقاضـی  مراکـز  بـراي  جدیـد  کاربرگ تعداد و برنامه به ورود متقاضی شرایط واجد مراکز براي کاربرگ ارسال و تکمیل دادتع گزارش -
 ظرفیت افزایش یا مجوز تمدید
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  کشور پزشکی برترعلوم جوان استادیاران به گرنت تخصیص

 ها دانشگاه هشیپژو شوراي در شرایط واجد متقاضیان مصوب طرح قرارداد تصویر ارسال فعالیت:

در این برنامه معاونت تحقیقات و فناوري با در  تدارك دیده شد. 1397در سال ها  برتر دانشگاهجوان این برنامه به منظور تشویق محققان مقدمه: 

 58( گرنـت  395هایی براي تشویق استادیاران جوان برتـر نمـود کـه پـس از بررسـی مـدارك،       نظر گرفتن اعتبارات خود اقدام به تعریف شاخص
میلیـون   70اعتبـار   -شود: الفها در طی دو مرحله تخصیص داده میاعتبار این گرنت به دانشگاه به شرح زیر به متقاضیان تعلق گرفت. دانشگاه) 

میلیون)  70رنت (ارسال مابقی اعتبار این گ -ها ابالغ شده است. ببه دانشگاه 98پرداخت که تا نیمه خرداد سال ریال از هر طرح به عنوان پیش
 میلیون ریال به شرح زیر است.  150منوط به ارایه قرارداد(هاي) طرح(هاي) مصوب در معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه مربوطه با اعتبار 

 

 تعداد گرنت دانشگاه علوم پزشکی تعداد گرنت دانشگاه علوم پزشکی تعداد گرنت دانشگاه علوم پزشکی

 3 تانالرس 6 اردبیل 34 تهران
 2 آبادان 6 اصفهان 33 تبریز
 2 بهبهان 5 بوشهر 28 ایران 
 2 خوي 5 تربت حیدریه 21 مشهد

 2 قم 5 شهرکرد 15 کرمانشاه
 1 لرستان 5 قزوین 14 شیراز

 1 اسفراین 6 کاشان 13 شهید بهشتی
 1 ایرانشهر 5 کردستان 13 مازندران

 1 بم 5 یزد 11 البرز
 1 خلخال 4 انرفسنج 11 انستیتوپاستور

 1 دزفول 4 زابل 11 همدان
 1 ساوه 4 فسا 11 بابل

 1 سبزوار 4 هرمزگان 10 ارومیه
 1 سراب 4 گلستان 10 کرمان
 1 کهکیلویه 3 اراك 10 اهواز

 1 گراش 3 بیرجند 9 زنجان
 1 ایالم 3 تربت جام 8 گیالن
 1 علوم بهزیستی و توانبخشی 3 زاهدان 8 سمنان
   3 جهرم 8 نیشابور

   3 گناباد 7 خراسان شمالی
 

 :ریزي کنید) (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه اقدامات الزم براي انجام این فعالیت

به معاونت تحقیقـات و فنـاوري   میلیون ریال  150تحقیقاتی با سقف اعتبار پروپوزال جهت ارایه یک به برگزیدگان گرنت رسانی اطالع -1
تواند دو  میلیون ریال باشد متقاضی می 150چنانچه اعتبار یک پروژه کمتر از میلیون ریال ( 150مربوطه با هزینه درخواستی  دانشگاه

میلیون ریـال آن را تـأمین    150میلیون ریال، گرنت حاضر فقط  150پروپوزال ارایه نماید. در صورت ارایه پروپوزالی با اعتبار بیش از 
 هاي دیگر تامین اعتبار شود)بایست به روشمیهزینه مورد نیاز مابقی ین اعتبار افزایش پیدا نخواهد کرد. بالطبع اعتبار خواهد کرد و ا
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و تصویب پروپوزال تحقیقاتی برگزیدگان در شوراي پژوهشی معاونـت تحقیقـات و فنـاوري دانشـگاه مربوطـه (فراینـد بررسـی         داوري -2
هاي تحقیقات و فناوري دانشگاه مربوطه  هاي مصوب در معاونت و عقد قرارداد براي پروپوزالتحقیقاتی افراد واجد شرایط  هاي پروپوزال

 انجام خواهد شد و ستاد در این خصوص مسؤولیتی بر عهده ندارد.)

  استادیار برگزیدهانعقاد قرارداد پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه مربوطه با  -3

 با مشخصات زیر: )1398شهریور  31ستاد (تا تاریخ یقات و فناوري نامه رسمی به معاونت تحق یکارسال  -4

 .......»دانشگاه  –درخواست قسط دوم برگزیدگان گرنت استادیاران جوان «عنوان نامه  -الف
ا شـود تـ  و به عنوان مرجـع ثبـت   نامه ارسالی از معاونت تحقیقات و فناوري انتخاب » سایر اطالعات«در اتوماسیون اداري، بخش  -ب

 پذیر باشد.ها در ستاد امکانبازیابی پاسخ دانشگاه
 مندرج شده باشد. متن نامهفهرست اسامی برگزیدگان در  -ج

از برگزیدگان (ارسال نامه دانشگاه به ستاد باید پس از انعقاد قرارداد با همه برگزیـدگان و   هر یکبا یوست نمودن تصویر قرارداد پ  -د

برگزیدگان آن دانشگاه پیوست نشده باشد در اولویت قـرار   همه هایی که تصویر قراردادتبار دوم به نامهبه صورت یکجا باشد. ارسال اع

 نخواهد گرفت)

 

 :براي بارگذاري در سامانه مستندات مورد نیاز

در  آن راگیریـد،  شـات ب نامه در اتوماسیون اداري اسکرین اطالعات اصلیاز  و یا هر روش دیگر     Snipping Toolبـا ابـزاري چـون     -1
بـراي مثـال:    ]اسم دانشگاه به انگلیسـی [-LetterTitleذخیره و ارسال کنید (عنوان فایل:  PDFبه صورت  بچسبانید و سپس Wordیک فایل 

Rafsanjan-LetterTitle .(:مشابه تصویر زیر 

 

 

 Wordدر یـک فایـل    آن راشـات بگیریـد،   اري اسـکرین از مرجع نامه در اتوماسیون اد و یا هر روش دیگر Snipping Toolبا ابزاري چون  -2
بـراي مثـال:    ]اسـم دانشـگاه بـه انگلیسـی    [-LetterReferenceذخیـره و ارسـال کنیـد (عنـوان فایـل:       PDFبـه صـورت    بچسبانید و سپس

Rafsanjan- LetterReference .(:مشابه تصویر زیر 
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 . ]اسم دانشگاه به انگلیسی[-Letterعنوان فایل: ( PDFبه شکل فایل  نامه ارسالی از دانشگاه به ستاد -3

هاي مختلف بـه  هاي دیگر ارسال شوند از امتیاز کمتري برخوردار خواهند بود (تبدیل فرمتنبوده و با فرمت PDFهایی که به صورت فایل تذکر:

PDF پذیر است. براي اطالع بیشتر در هاي مختلف امکانبه آسانی از روشGoogle این مهارت را به عنوان مهارت حـداقلی  رمایید و جستجو بف
 براي یک کارشناس شاغل در معاونت تحقیقات و فناوري فرا بگیرید).
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 نفعان ذي توانمندسازي منظور به پژوهش در اخالق مدون هاي دوره برگزاري

 با دانشگاه هر يبرا مطروحه موضوعات از یکی با -)نفره 30 حداقل( یدانشگاه اخالق يها تهیکم توسط کارگاه کی حداقل يبرگزارها:  تیفعال

  دانشگاه يبند پیت به توجه
 Biosafety ای یشگاهیآزما واناتیح با کار يتئور و یعمل کارگاه: 1 پیت
 Biosafety ای یانسان يها پژوهش در اخالق: 2 پیت
 انتشارات  در اخالق ای یانسان يها پژوهش در اخالق: 3 پیت

انشـجویان و  د، اعضـاي هیـات علمـی،    هـاي اخـالق در پـژوهش   توانمندسـازي اعضـاي کمیتـه   اخالق در پژوهش به منظور هاي کارگاه مقدمه:

موضوعات اخالق  توجه ویژه بههاي زیست پزشکی با موضوعات مرتبط به اخالق در پژوهش و با هاي اخالق در پژوهشتوسط کمیته ،پژوهشگران
 شود.برگزار می ینیبال يهاییو اخالق در کارآزما یشگاهیوانات آزمایکار با ح یقاخال يها، جنبهیدر انتشار آثار پژوهش

 

 ریزي شود): (با توجه به تاریخ اعالم شده در برنامه عملیاتی برنامه تین فعالیانجام ا ياقدامات الزم برا

اه از طرف معـاون پژوهشـی/ مـدیر پژوهشـی     ارسال نامه درخواست تاییدیه برگزاري کارگاه به انضمام برنامه، محتوا و مدرسین کارگ  -1
اخالق در  یته ملیرخانه کمیاعالم شده از طرف دب يهاکارگاه یزبانیم يي ملی اخالق در پژوهش (برابراي کمیته  / دانشکدهدانشگاه

 کند)یت میکفا ،کارگاه یزبانیجهت مدانشگاه/ دانشکده پژوهش، نامه موافقت 
ي اخالق در پژوهش/ هاي هدف از طریق ارسال نامه به واحدهاي تابعه و درج در وب سایت کمیتهگروه رسانی و اعالم برنامه بهاطالع  -2

 معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه

 

 :براي بارگذاري در سامانه ازیمستندات مورد ن

 )باشد دهیرسهاي زیست پزشکی هشي ملی اخالق در پژوکمیته دییتأ به که( کارگاه نیمحتوا و مدرس،  برنامهبراي  هیدیینامه تایک  -1
 ل) یمیآدرس او  شماره همراه فهرست امضاء شده توسط تمامی شرکت کنندگان همراه باو اطالعات شرکت کنندگان ( یفهرست اسام  -2

 برنامه کارگاه شامل کلیه موضوعات و عناوین تدریس شده  -3

 

   توجه:

 ).1 شماره مستند( باشدیم پژوهش در اخالق یمل تهیکم هیدییتا نامه يبارگذار به منوط کارگاه ازیامت -

 همـان باشند و در ارزیابی انطباق برنامه عملیاتی، به هر مستند فقط امتیـاز مربـوط بـه    می امتیاز جداگانهشده داراي هر کدام از مستندات اعالم
   مستند اختصاص خواهد یافت.
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 پزشکی  علوم تحقیقاتی مراکز در پژوهش دستیار برنامه جذب

 /دوم اول ماهه شش در برنامه فراخوان فعالیت:

در معاونـت تحقیقـات و فنـاوري     پزشـکی  علـوم  برتـر  التحصیالن فارغ تشویقبا هدف  1393برنامه جذب دستیار پژوهش از اواخر سال مقدمه: 

می و دندانپزشک عمومی) براي گذراندن التحصیالن برتر (پزشک عمومی، داروساز عمو جذب فارغ -1اندازي شده است. این برنامه در دو بخش  راه
هـاي علـوم پزشـکی) بـراي      هاي دانشگاه لیسانس و باالتر کلیه رشته التحصیالن برتر (فوق جذب فارغ -2طرح نیروي انسانی در مراکز تحقیقاتی و 

قابل دسـترس اسـت. از    rap.hbi.irشود. اطالعات بیشتر در خصوص معیارهاي جذب در این برنامه در نشانی  گذراندن خدمت سربازي اجرا می
التحصیالن دوره دکتراي عمـومی پزشـکی، دندانپزشـکی و داروسـازي هسـتند و بـه منظـور مطلـع نمـودن           آنجایی که مخاطبان این برنامه فارغ

ها ارسال نماید و ایـن   هبایست در دو نوبت از سال نامه فراخوان جذب را به دانشگا مخاطبان برنامه ستاد معاونت تحقیقات و فناوري در وزارت می
 برنامه را یادآوري کند. 

الزم به ذکر است ستاد نیروهاي مسلح جذب دستیار پژوهش سرباز را به مناطق خاصی از کشور محدود نموده است که فهرست به روز شـده آن  

 خواهنـد  تحقیقـاتی  مراکـز  در را زيسـربا  دوران پزشـکی  علوم حوزه برتر آموختگان دانش«با عنوان  خبر مندرج در صفحه اصلی سامانهدر 

رسانی در خصوص  در دسترس است. لذا چنانچه دانشگاه مذکور مورد موافقت ستاد قرار نگرفته است بدان معنا نیست که نیازي به اطالع» گذراند
اشـند در شـهر و دانشـگاه دیگـري     التحصیالن واجد شرایط آن دانشگاه ممکن است تمایل داشـته ب  این برنامه نیست بلکه با توجه به این که فارغ

بایست هدف اصلی باشـد چـه تمایـل و     رسانی به مخاطبان براي اقدام الزم، می خدمت سربازي در مراکز تحقیقاتی را سپري کنند. بنابراین اطالع
 امکان ماندن در دانشگاه مبدأ را داشته باشند یا خیر.

ل انجام شده و محدود به زمان خاصی نیست ولی جذب دستیار پژوهش سرباز با توجه جذب دستیار پژوهش (طرح نیروي انسانی) در تمام طول سا
 وارد شده باشد. rap.hbi.irروز قبل از تاریخ اعزام در سامانه مندرج در  50به تاریخ اعزام که هر دو ماه یکبار است باید اطالعات فرد حداقل 

 :ریزي کنید) ر برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه(تاریخ دقیق را د اقدامات الزم براي انجام این فعالیت

 )1398دریافت نامه ستاد معاونت تحقیقات و فناوري در وزارت مبنی بر توضیح برنامه جذب دستیار پژوهش (دو نوبت: خرداد/شهریور  -1

هاي تحقیقات دانشـجویی و سـایر    اتی/ کمیتهها/ مراکز تحقیق تهیه و ارسال نامه از طرف معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه به کلیه دانشکده -2
 )1398و شهریور  تیررسانی برنامه (دو نوبت:  واحدهاي زیربط و اطالع

 الزم). 1397سایت دانشگاه (ترجیحا به عنوان خبر در صفحه اول سایت معاونت تحقیقات و فناوري) (دو نوبت: تیر و مهر  معرفی برنامه در وب -3
 در یمتنـ محتواي  واجد بایست می خبر لذا. است شده ریزي برنامه سایت وب محتواي ارتقاي هدف با دانشگاه سایت بو در خبر درج است ذکر به

  نامه ستادي امتیاز کامل تعلق نخواهد گرفت) PDFهاي فاقد محتوا و صرفا ارایه فایل و به لینک باشد html محیط

 هاي بعد نخواهد بود.است و قابل ارتقا در ماه الزم به ذکر است امتیاز داده شده به این برنامه قطعی

 

 مستندات مورد نیاز براي بارگذاري در سامانه: 

اسـم دانشـگاه بـه    [-Letterعنـوان فایـل:   و  PDFنوع فایل (برنامه  فراخوانرسانی  اطالع نامه ارسالی از دانشگاه به واحدهاي تابعه به منظور -1
 . )Shahroud-Letterبراي مثال:  ]انگلیسی

تهیه نموده، در صفحه اول آن نام دانشگاه  PowerPoint: یک فایل ها دانشگاه سایت وب در از خبر مربوطه   screen-shotو  *خبر لینک -2 
 PDFرا به همراه لینک خبر درج نمایید و در صفحه دوم آن عکس خبر مربوطه در وب سایت دانشگاه را کپی نماییـد. سـپس آن را بـه صـورت     

 ).Shahroud-Linkبراي مثال:  ]اسم دانشگاه به انگلیسی[-Linkعنوان فایل: ارسال کنید (ذخیره و 



12 

 

 کارمندان کهورت در (Enrollment) نام ثبت فاز اندازي راه

 کارمندان کهورت مراکز در ثبت نام فاز(مقدماتی، پیشرفته)  آموزشی کارگاه برگزاري :هافعالیت

مـورد   جامعـه  از اي ه شـد  تعریف نمونه آن در که استاي  اپیدمیولوژیک مشاهده مطالعات از نوعی، جمعیت بر مبتنی مطالعه همگروهی مقدمه: 

و  بانـک اطالعـات  و پایا در یک کهورت نه تنها وابسته به حجم نمونه اولیه کافی، ر گیرند. باید توجه داشت رسیدن به نتایج معتب پیگیري قرار می
خواهد بود؛ عدم انجـام یـا   هاي مطالعه  تر پیگیري تر و کامل باشد، بلکه بیش از آن، در گروي اجراي هر چه دقیق غنی می هاي زیستی بانک نمونه

و  خواهد داشتواقعی در پی خواهد داشت و این امر تبعات سنگینی را به ویژه براي نظام سالمت به همراه ها، نتایجی غیر اجراي نادرست پیگیري
  . گردد هزینه و مدیریت نادرست در حوزه سالمت می ،سبب اتالف وقت

 :ریزي کنید) دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه (تاریخ اقدامات الزم براي انجام این فعالیت

o  ثبت نامتدوین پروتکل اجرایی فاز 
o آوري اطالعات  هاي جمع نهایی نمودن پرسشنامه 

o تهیه و تدوین سرور ورود اطالعات 

o   شناسایی و تعیین پرسنل مورد نیاز براي راه اندازي فاز ثبت نام 

o  در مراکز کهورت (پیشرفته) روزه دوو (مقدماتی) روزه سهبرگزاري کارگاه هاي آموزشی 

o  شروع فاز ثبت نام 

 :براي بارگذاري در سامانه مستندات مورد نیاز

بـراي مثـال:    ]اسـم دانشـگاه بـه انگلیسـی    [-Check listعنـوان فایـل:   ، PDFارائه چک لیست کارگاه آموزشی مقدماتی و پیشرفته (نوع فایـل:  
Isfahan- Check list.( 
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  (Follow Up) پیگیري فاز اندازي راه

 کهورت مراکز در پیگیري فاز آموزشی کارگاه برگزاري؛ پیگیري شروع و بالغین کهورت مراکز در پیگیري فاز آموزشی کارگاه برگزاري :هافعالیت

 پیگیري شروع و نوجوانان

مـورد   جامعـه  از اي ه شـد  تعریف نمونه آن در که استاي  اپیدمیولوژیک مشاهده مطالعات از نوعی، جمعیت بر مبتنی مطالعه همگروهی مقدمه: 

و  بانـک اطالعـات  و پایا در یک کهورت نه تنها وابسته به حجم نمونه اولیه کافی، ر گیرند. باید توجه داشت رسیدن به نتایج معتب پیگیري قرار می
هاي مطالعه خواهد بود؛ عدم انجـام یـا    تر پیگیري تر و کامل آن، در گروي اجراي هر چه دقیقباشد، بلکه بیش از  غنی می هاي زیستی بانک نمونه

و  خواهد داشتواقعی در پی خواهد داشت و این امر تبعات سنگینی را به ویژه براي نظام سالمت به همراه ها، نتایجی غیر اجراي نادرست پیگیري
  . گردد ه سالمت میهزینه و مدیریت نادرست در حوز ،سبب اتالف وقت

 :ریزي کنید) (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه اقدامات الزم براي انجام این فعالیت

o تدوین پروتکل اجرایی فاز پیگیري 
o آوري اطالعات  هاي جمع نهایی نمودن پرسشنامه 

o تهیه و تدوین سرور ورود اطالعات 

o  شناسایی و تعیین پرسنل مورد نیاز براي فاز پیگیري 

o  برگزاري کارگاه آموزشی یک روزه 

o شروع فاز پیگیري 

 :براي بارگذاري در سامانه مستندات مورد نیاز

دانشـگاه بـه   اسـم  [-Letterعنـوان فایـل:   ، PDF(نـوع فایـل:    مبنی بر شروع فاز پیگیرياصلی کهورت  PIارسالی از تیم مرکزي به  نامه رسمی
 ).Isfahan-Letterبراي مثال:  ]انگلیسی
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 پیگیري فاز اجراي نحوه ارزیابی

 بالغین کهورت مراکزبررسی اطالعات جمع آوري شده در  : هافعالیت

مورد  جامعه از اي ه شد تعریف نمونه آن در که استاي  اپیدمیولوژیک مشاهده مطالعات از نوعی، جمعیت بر مبتنی مطالعه همگروهیمقدمه: 

و  بانک اطالعاتو پایا در یک کهورت نه تنها وابسته به حجم نمونه اولیه کافی، ر گیرند. باید توجه داشت رسیدن به نتایج معتب پیگیري قرار می
هاي مطالعه خواهد بود؛ عدم انجام یا  تر پیگیري تر و کامل باشد، بلکه بیش از آن، در گروي اجراي هر چه دقیق غنی می هاي زیستی بانک نمونه

و  خواهد داشتواقعی در پی خواهد داشت و این امر تبعات سنگینی را به ویژه براي نظام سالمت به همراه ها، نتایجی غیر اجراي نادرست پیگیري
  . گردد هزینه و مدیریت نادرست در حوزه سالمت می ،سبب اتالف وقت

 

 :ریزي کنید) (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه عالیتاقدامات الزم براي انجام این ف

o  تهیه چک لیست گزارش دوره اي/کنترل کیفیت توسط کنترل کیفی دانشگاهی 

 :براي بارگذاري در سامانه مستندات مورد نیاز

عنوان فایل: ، PDF(نوع فایل:  گردد میتکمیل نیروي کنترل کیفیت دانشگاهی که توسط چک لیست گزارش دوره اي/کنترل کیفیت  ارایه
follow up Checklist-]براي مثال:  ]اسم دانشگاه به انگلیسیAhvaz- follow up Checklist.( 
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  کهورت از یافته استخراج مقاالت انتشار و تدوین

 پروفایل کهورت مقاالت انتشار و تدوین :هافعالیت

، تدوین و انتشـار مقـاالت اسـتخراج یافتـه از کهـورت      باشد انتشار مقاله می ،دهی نتایج هر مطالعه ترین روش گزارش که اصلی ییاز آنجامقدمه: 

. ها و کشور شوند توانند به نوبه خود موجب ارتقاي سطح علمی دانشگاه پرشین نیز یکی از دستاوردهاي مهم است. در این راستا این انتشارات می
 هاي معتبر دنیا انتشار یابد. تالش تیم کهورت پرشین بر این است تا این مقاالت با موضوعات نوین و در ژورنال

 

 :ریزي کنید) (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه اقدامات الزم براي انجام این فعالیت

o تدوین دستورالعمل قوانین نویسندگی در کهورت پرشین 
o  هاي ارسالی هاي چند مرکزي جهت ثبت و بررسی پروپوزال اندازي سرور ثبت پروپوزالراه 

o  تدوین و انتشار مقاالت کهورت پروفایل توسط مراکز کهورت 

o تدوین و انتشار مقاله مطالعات اعتبارسنجی 

 

 :براي بارگذاري در سامانه مستندات مورد نیاز

 ).Shahrekord- Paperبراي مثال:  ]اسم دانشگاه به انگلیسی[-Paperوان فایل: عن، PDF(نوع فایل:  ه مقاله انتشار یافتهیارا
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 )درصد یک اعتبار محل از مصوب هاي طرح( نگر آینده اپیدمیولوژیک مطالعات گزارش

  :هافعالیت

 (اصفهان و یزد) نوزادان جمعیت: نگر آینده اپیدمیولوژیک مطالعه گزارش ارایه •
 نوجوانان)/چشم و( بالغین جمعیت: نگر آینده اپیدمیولوژیک مطالعه گزارش ارایه •
 (تهران) نوزادان و نوجوانان، بزرگساالن کوهورت شامل ایران نگر آینده یولوژیکاپیدم مطالعه گزارش ارایه •
 (سبزوار و نیشابور) سالمندان جمعیت نگر آینده اپیدمیولوژیک مطالعه گزارش ارایه •
 کوار شهرستان در ساله 10 کوهورت مطالعه یک در ساله 70 تا 40 جمعیت در مزمن هاي بیماري خطر عوامل ارزیابی مطالعه گزارش ارایه •
 هویزه شهر ساکن بالغین در گوش هاي بیماري جمعیتی نگر آینده گروهی هم مطالعه گزارش ارایه •

 

در زمینه  در راستاي اهداف پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوري 2قانون الحاق  56هزینه نمودن اعتبارات از محل یک درصد ماده مقدمه: 

 نگر آینده اپیدمیولوژیک اتمطالع

 

 : امات الزم براي انجام این فعالیتاقد

  پزشکی علوم هاي دانشگاه با پژوهشی قراردادهاي انعقاد -1

اي با توجه به درصـد پیشـرفت کـار     هاي مرحله الب فرم تعیین شده) در مورد اقدامات صورت گرفته و پرداختق(در  اي هاي دوره اخذ گزارش - 2
 هاي طرف قرارداد اعالم شده توسط دانشگاه

 اي هاي دوره نظارت -3

 

 :براي بارگذاري در سامانه مستندات مورد نیاز

 )1طرف قرارداد (پیوست  توسط دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور تعیین شدهالب فرم قدر  بار پیشرفت کار، هر شش ماه یک ارایه گزارش
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 شگاه هاي تحقیقاتی مصوب دان ارزیابی طرح هاي مصوب دانشگاه ها بر اساس لیست اولویت

 
منـد از محـیط زیسـت     برخورداري از سالمت با کیفیت زندگی مطلوب و بهـره » میثاق ملی«انداز بیست ساله کشور به عنوان  سند چشممقدمه: 

اي مطلوب بیان کرده است. تحقق این مهم بدون داشتن نقشه جامع علمی سالمت امکـان پـذیر نخواهـد بـود.      هاي جامعه سالم را یکی از ویژگی
هاي کلی براي دستیابی به اهداف کالن و راهبردي نقشه جامع علمی سالمت، توجه به موضوع و مقصد دانـش کشـور اسـت.      گیري ز جهتیکی ا

هـا براسـاس    بندي پژوهش اي براي اولویتبندي پژوهش کشور قابل دستیابی نیست. از طرف دیگر امروزه درخواست فزاینده این امر بدون اولویت
کنـد کـه منـابع و     مـدیریت کارآمـد پژوهشـی ایجـاب مـی      رتبط با سالمت وجود دارد، زیرا باتوجه به منابع اعتباري محدود، اهمیت موضوعات م

تـري را بـر سـالمت جامعـه وارد      هـاي جـدي   آسـیب  اعتبارات به مسائل و مشکالتی تخصیص داده شوند که شیوع بیشتري داشته و خسـارات و  
 سازند.  می

رود که اهمیت آن به ویژه در زمانی که منابع  هاي حوزه سالمت کشورها به شمار می فرایندي مهم در مدیریت پژوهشهاي ملی  تعیین اولویت
 شود.  ها به عنوان روشی براي تخصیص منابع  شناخته می شود. تعیین اولویت مالی و انسانی محدود است دو چندان می

 
 ریزي کنید): را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامهاقدامات الزم براي انجام این فعالیت (تاریخ دقیق 

 
لغایت اسفند  فروردینبررسی  صورتجلسه شوراي پژوهشی دانشگاه وانطباق طرح هاي مصوب با لیست اولویتهاي تحقیقاتی مصوب دانشگاه (از  -

1398 ( 
 مستندات مورد نیاز براي بارگذاري در سامانه:

 
هاي ارسالی هر سه ماه یکبار بر اساس فرما +گزارش انطباقی بین طرح هاي مصوب  شوراي پژوهشی صورتجلسه شوراي پژوهشی دانشگاه ه -

 )و در فرمتهاي زیر می باشد. Wordگزارش بصورت هاي تحقیقاتی (با  لیست اولویتمعاونت 
 

 لوم پزشکی ............ع  هاي مصوب با عناوین اولویتهاي مصوب دانشگاه :  ارائه گزارش تطبیقی لیست طرح 1فرم شماره 
 سه ماهه ............  سال...........                                                                      

 

 علوم پزشکی .........   هاي مصوب نسبت به عناوین اولویتهاي مصوب دانشگاه رح: گزارش تجمعی درصد ط 2فرم شماره 
 سه ماهه ............  سال..........      

 تعداد جمع
 تعداد طرح هاي مصوب شوراي پژوهشی در سه ماهه ........  

 تعداد طرح هاي مصوب منطبق با  اولویت تحقیقاتی مصوب در سه ماهه ........  

 رصد طرح هاي مصوب شوراي پژوهشی با  اولویت تحقیقاتی مصوبد 

  

 ردیف عنوان طرح مصوب عنوان اولویت متناظر با طرح مصوب حیطه علمی رتبه اولویت
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 پزشکی زیست هاي پژوهش بر اخالقی نظارت

 اخالق يها تهیر دست اجرا توسط کمد ینیبال يها ییکارآزما يروند اجرا یابینظارت و ارز ت:یفعال

 اولویت انتخاب مطالعات جهت نظارت به ترتیب اهمیت شامل موارد زیر می باشد:
 کارآزمایی هاي بالینی -1
 مطالعات حیوانی -2
 سایر مطالعات انسانی بدون مداخله  -3

 

از نظر مطابقت با اصول و و مطالعات حيواني  باليني هايويژه کارآزمايي و به هاي زيست پزشکيپژوهشحسن اجراي نظارت اخالقي بر  مقدمه:

از مهمترین  ،انجام تحقيق ر طيدي اخالق پروتکل مصوب در شوراي پژوهشي و کميتهو تطبيق مراحل و روند اجرا، با  کدهاي اخالق در پژوهش
 باشد.ميهاي اخالق در پژوهش کميتههاي مسئولیت

 ریزي کنید): (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه تین فعالیانجام ا ياقدامات الزم برا

 کارآزمایی بالینیي ها نامه پایان / هااز طرح درصديگیري درخصوص انتخاب متصمیاخالق در پژوهش جهت  يبرگزاري جلسه کمیته -1
% 20، 3پ یـ ت يهابراي دانشگاه% 30دانشگاه ( با توجه به تیپ به صورت رندوم و یا بر اساس حساسیت موضوعیو مطالعات حیوانی، 

 ) 1پ یت يها% دانشگاه10، 2پ یت يهادانشگاه

 ي اخالق در پژوهش و ابالغ احکام وسط کمیتهتعیین ناظرین اخالقی ت -2

 ناظرین دهیتهیه دستورالعمل و چک لیست جهت تسهیل در روند نظارت اخالقی و داشتن قالب یکسان جهت بررسی و گزارش -3

 اعالم زمانبندي مناسب جهت حضور ناظر در سایت مطالعه و انجام نظارت  -4

 هاي انجام شدهاز نظارتافت گزارش دری -5

 دبک به مجري اصلی مطالعهارائه فی -6

 :براي بارگذاري در سامانه ازیمستندات مورد ن

ها (کارآزمایی بالینی/ حیوانات آزمایشگاهی و سـایر  به تفکیک نوع طرح 89سال  یدرحال اجرا طهاي ها/پایان نامهطرح کاملارائه لیست  -1
 اي)  مطالعات انسانی غیر مداخله

 مصوب  يهانامه ها و پایانجهت نظارت بر طرح ،ي اخالق در پژوهشکمیته يجلسهدر  انتخاب شدههاي  طرحارائه لیست  -2

تواند به صورت دو جدول جداگانه و یا در قالب یک جدول واحد و با مشخص کردن موارد انتخاب شده می 2و  1دو لیست مذکور در بند 
 امضاء شده باشد. ارائه گردد. در هر صورت جداول باید حتما توسط دبیر و یا رئیس کمیته

نـاظر و    نـام ي مـذکور،  با امضاي رئیس و یا دبیر کمیته (ضروري است در نامه ،نامه و یا احکام ناظرین تعیین شده جهت نظارت اخالقی -3
 رح یا طرح هاي  انتخاب شده جهت نظارت ذکر شود).عنوان ط

 اخالقی ناظر وسطت ها نامه پایان یا ها طرح بر شده انجام هاي کامل نظارت گزارشارائه  -4

 

 توجه: 

بنـدي   هایی که داراي مطالعات کارآزمایی بالینی و مطالعات حیوانی هستند بایـد طبـق درصـدهاي اعـالم شـده مطـابق بـا تیـپ        دانشگاه -1
 ها، از هردو نوع مطالعه جهت نظارت، انتخاب نمایند)  دانشگاه
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) تعداد طرح ها جهت نظارت در هر گـروه کارآزمـایی بـالینی و مطالعـات     1هاي تیپ ویژه در دانشگاهاگر با توجه به درصد اعالم شده (به
 % برسد. 10تواند از هر دو نوع طرح به تعدادي انتخاب نماید که درصد کل به مورد بود، کمیته می 60حیوانی بیش از 

 500% مطالعات حیوانی وجود دارد، اگر 10% مطالعات کارآزمایی بالینی و 10که نیاز به نظارت بر  1به عنوان مثال: در یک دانشگاه تیپ 
مطالعـه   30مطالعه کارآزمـایی بـالینی و    50طرح مطالعه حیوانی در طی سال در این دانشگاه انجام شود،  300طرح کارآزمایی بالینی و 

دو نـوع طـرح انتخـاب     تواند تعداد کمتـري از هـر  مطالعه خواهد شد. بنابراین کمیته می 80حیوانی جهت نظارت وجود دارد که مجموعا 
ها انتخاب شده وجـود داشـته   % مجموع مطالعات حیوانی و کارآزمایی بالینی رسیده و امکان نظارت بر تمامی طرح10نماید تا مجموعا به 

 باشد.

شـی/  ظرین علمی/اجرایی تعیین شده توسط معاونت پژوهاهاي تهیه شده توسط نهاي پژوهشی، گزارشاي مجریان طرحهاي دورهگزارش -2
 باشد.شوراي پژوهشی به هیچ عنوان قابل قبول نمی

 .باشدته قابل قبول نمییر کمیدبیا س و یها بدون امضاء رئي لیست طرحارائه -3
-ي چک لیسـت تعیین شده جهت نظارت ضروري است و ارائه ي/ پایان نامهناظر براي هر طرح  ک گزارش کامل و جامعیحداقل ي ارائه -4

تمامی موارد اخالقی در اجراي طـرح  "هاي مختصر و کلی در قالب نامه و بدون ذکر جزئیات مبنی بر اینکه گزارش هاي بدون توضیح و یا
 باشد.عنوان قابل پذیرش نمیو .... به هیچ "رعایت شده است

 باشد.ارائه قرارداد طرح به عنوان مستند قابل قبول نمی -5

باشند و در ارزیابی انطباق برنامه عملیاتی، به هر مستند فقط امتیـاز مربـوط بـه    می گانهامتیاز جداشده داراي هر کدام از مستندات اعالم  -6
   مستند اختصاص خواهد یافت. همان
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 ازمایشگاهی حیوانات بر پژوهش استانداردسازي

  ت:یفعال

 و آشنا وهشگرپژ نفر کی -1: ضوع 5 با يغربالگر تهیکم عنوان به( یشگاهیآزما واناتیح بر پژوهش در اخالق يها تهیرکمیز لیتشک  -1
 -4-)یجراح متخصص حایترج( دامپزشک -3-تهیکم یپزشک اخالق متخصص -2یشگاهیآزما واناتیح با کار نهیزم در تجربه با

 پژوهش در اخالق تهیکم کارشناس -5-)واناتیح حقوق فعال حایترج( جامعه ندهینما

 )مربوطه يهاستیل چک اساس بر( یشگاهیآزما واناتیح از دهاستفا و ينگهدار، پرورش، ریتکث مراکز يستانداردسازا -2
 .شوند ینم تیفعال نیا مشمول هستند وانخانهیح فاقد که ییها دانشکده و ها دانشگاه* 

  پژوهش در اخالق یمل سامانه در یشگاهیآزما واناتیح از استفاده و ينگهدار، پرورش، ریتکث مراکز شناسنامه ثبت -3
 .شوند ینم تیفعال نیا مشمول هستند وانخانهیح فاقد که ییها دهدانشک و ها دانشگاه* 

 

 اخـالق  یتخصصـ  يهاتهیرکمیمرتبط، الزم است ز يهاتر طرحقیدق یو بررس یشگاهیازما واناتیح بر پژوهش ياستانداردسازبه منظور  مقدمه:

هاي زیست پزشکی تشکیل شود. همچنین ی اخالق در پژوهشی با ساختار اعالم شده و اخذ تاییدیه کمیته ملشگاهیآزما واناتیح بر پژوهش در
 پـژوهش  در اخـالق  یملـ  سـامانه  در هـا آن شناسـنامه  ثبـت ی و شگاهیآزما واناتیح از استفاده و ينگهدار، پرورش، ریتکث مراکزاستانداردسازي 

 باشد.ضروري می

  :ریزي کنید): مالحظه و برنامه (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتیاقدامات الزم براي انجام این فعالیت 

 مرتبط متعاقبا اعالم خواهد شد. يهاتین برنامه و فعالیدستورالعمل ا

 مستندات مورد نیاز براي بارگذاري در سامانه:

 مرتبط متعاقبا اعالم خواهد شد. يهاتین برنامه و فعالیمستندات ا
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 Google Scholar و DOAJ مانند ثانویه هاي سامانه در هدانشگا مجالت) Visibility( پذیري مشاهده برنامه افزایش

(سه   مجله واجد هاي دانشگاه براي ها آن در مجالت Visibility ارتقاي و Google Scholar در دانشگاه مجالت مقاالت پوشش تکمیل فعالیت:

 ماهه اول/دوم/سوم/چهارم سال)

منتشرشده در مجالت، یکی از اصول مهم در ارتقاي میزان اسـتفاده و اسـتنادپذیري   سازي امکان بازیابی مقاالت  جستجوپذیري و فراهممقدمه: 

 Googleو  DOAJهـاي ثانویـه ماننـد     هـا در سـامانه   هاي ارتقاي جستجوپذیري مقاالت، قراردهی و بازنشر آن مقاالت علمی است. یکی از روش

Scholar پذیري ( است که به بهبود و افزایش میزان مشاهدهVisibilityسازي مجـالت در   ) مقاالت منجر خواهد شد. با این هدف، نمایهDOAJ 

)https://doaj.org( هاي انتشار یافته مجـالت در آن و نیـز ایجـاد صـفحه اختصاصـی مجـالت در       و قراردادن مقاالت شمارهScholar Google 

)https://scholar.google.com( .به عنوان یکی از اهداف برنامه عملیاتی براي مجالت علوم پزشکی کشور در نظر گرفته شده است 

 ریزي کنید): هاي آن (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه  اقدامات الزم براي انجام این برنامه و فعالیت

 هاي منتشرشده مجله تا زمان ارزیابی باشد. ه دربرگیرنده تمامی شمارهاختصاصی براي هر عنوان مجله ک Google Scholarایجاد صفحه  -1

 اي بـــا عنـــوان هـــر مجلـــه در وب ســـایت مجلـــه مـــذکور در گزینـــه  Google Scholarقـــراردادن (درج) آدرس (لینـــک) صـــفحه  -2
 Indexing & Abstracting در صفحه اصلی مجالت فارسی» ها امهن  ها و نمایه بانک«اي با عنوان  در صفحه اصلی مجالت انگلیسی و گزینه 

 

 در سامانه:  بارگذاريمستندات مورد نیاز براي 

مجلـه مربوطـه درج    Google Scholarفایل دربرگیرنده عناوین مجالت دانشگاه که در زیر هر عنوان مجله بالفاصله آدرس (لینـک) صـفحه    -1
شود. دقت کنید که در  بارگذاريدر سامانه  GSتبدیل و با نام  PDFستقیماً به تهیه و سپس م Wordبایستی ابتدا در قالب  شده باشد. این فایل

 باشد. GSگردد و نام آن حتماً بایستی  بارگذاري PDFنهایت بایستی فقط و فقط یک فایل 

مجالت انگلیسی و یـا   Indexing & Abstractingفایل دربرگیرنده عناوین مجالت دانشگاه که در زیر هر عنوان مجله بالفاصله لینک صفحه  -2
 PDFتهیـه و سـپس مسـتقیماً بـه      Wordمجالت فارسی درج شده باشد. این فایل بایستی ابتدا در قالـب  » ها نامه  ها و نمایه بانک«لینک صفحه 

و نـام آن حتمـاً   گـردد   بارگـذاري  PDFشود. دقت کنید که در نهایت بایستی فقط و فقط یک فایـل   بارگذاريدر سامانه  Listتبدیل و با عنوان 
 باشد. Listبایستی 

 نکات مهم:

  هـاي تیـر، مهـر، دي و فـروردین)     مـاه تهیه و در انتهاي فصـل مربوطـه (   سه ماههاین مستندات بایستی براي هر دوره فعالیت 
هاي مذکور صورت گیرد اساساً بررسی و ارزیابی  شده در غیر از ماه بارگذارير صورتیکه مستندات شوند. د بارگذاري

 نطباق نخواهند شد.ا
 .لیست ارائه شده از عنوان مجالت حتماً داراي شماره ردیف باشد 
 شده حتماً با عناوین درخواستی مطابقت داشته باشد.( بارگذاريهاي  فایلGS, List, …( 
   ود در آدرس امتیاز این برنامه صرفاً مربوط به نشریات داراي رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشـور موجـ

ournals.research.ac.irhttp://j .است 
 شود. نامه مورد نظر مبنی بر بررسی نشریه و ... مشمول امتیاز نمی ایمیل دریافتی از نمایه 
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  Google Scholar و DOAJ مانند ثانویه هاي سامانه در دانشگاه مجالت) Visibility( پذیري مشاهده برنامه افزایش

 (سه ماهه اول/دوم/سوم/چهارم سال) DOAJ در دانشگاه مجالت مقاالت پوشش تکمیل فعالیت:

سازي امکان بازیابی مقاالت منتشرشده در مجالت، یکی از اصول مهم در ارتقاي میزان اسـتفاده و اسـتنادپذیري    جستجوپذیري و فراهممقدمه: 

 Googleو DOAJهـاي ثانویـه ماننـد     هـا در سـامانه   هاي ارتقاي جستجوپذیري مقاالت، قراردهی و بازنشر آن ز روشمقاالت علمی است. یکی ا

Scholar پذیري ( است که به بهبود و افزایش میزان مشاهدهVisibilityسازي مجالت در  ) مقاالت منجر خواهد شد. با این هدف، نمایهDOAJ 

)https://doaj.org( هاي انتشار یافته مجـالت در آن و نیـز ایجـاد صـفحه اختصاصـی مجـالت در        الت شمارهو قراردادن مقاScholar Google 

)https://scholar.google.com( .به عنوان یکی از اهداف برنامه عملیاتی براي مجالت علوم پزشکی کشور در نظر گرفته شده است 

 ریزي کنید): هاي آن (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه  زم براي انجام این برنامه و فعالیتاقدامات ال

 و درج تمامی مقاالت منتشرشده مجله تا زمان ارزیابی در آن. DOAJسازي مجالت دانشگاه در  نمایه -1

در  Indexing & Abstractingاي با عنوان  جله مذکور در گزینههر مجله در وب سایت م DOAJقراردادن (درج) آدرس (لینک) صفحه  -2
 در صفحه اصلی مجالت فارسی» ها نامه  ها و نمایه بانک«اي با عنوان  صفحه اصلی مجالت انگلیسی و گزینه

 

 در سامانه:   بارگذاريمستندات مورد نیاز براي 

مجله مربوطه درج شده باشد. این  DOAJمجله بالفاصله آدرس (لینک) صفحه  فایل دربرگیرنده عناوین مجالت دانشگاه که در زیر هر عنوان -1
شـود. دقـت کنیـد کـه در نهایـت       بارگذاريدر سامانه  DOAJتبدیل و با نام  PDFتهیه و سپس مستقیماً به  Wordبایستی ابتدا در قالب  فایل

 باشد. DOAJگردد و نام آن حتماً بایستی  بارگذاري PDFبایستی فقط و فقط یک فایل 

مجالت انگلیسی و یـا   Indexing & Abstractingفایل دربرگیرنده عناوین مجالت دانشگاه که در زیر هر عنوان مجله بالفاصله لینک صفحه  -2
 PDFتهیـه و سـپس مسـتقیماً بـه      Wordمجالت فارسی درج شده باشد. این فایل بایستی ابتدا در قالـب  » ها نامه  ها و نمایه بانک«لینک صفحه 

گـردد و نـام آن حتمـاً     بارگـذاري  PDFشود. دقت کنید که در نهایت، بایستی فقط و فقط یک فایل  بارگذاريدر سامانه  Listتبدیل و با عنوان 
 باشد. Listبایستی 

 

 نکات مهم:

  بارگـذاري  و فـروردین) هاي تیر، مهـر، دي   ماهتهیه و در انتهاي فصل مربوطه ( سه ماههاین مستندات بایستی براي هر دوره فعالیت 
هاي مذکور صورت گیـرد اساسـاً بررسـی و ارزیـابی انطبـاق       شده در غیر از ماه بارگذارير صورتیکه مستندات شوند. د

 نخواهند شد.
 .لیست ارائه شده از عنوان مجالت حتما داراي شماره ردیف باشد 
 شده حتماً با عناوین درخواستی مطابقت داشته باشد بارگذاريهاي  فایل).GS, List, …( 
         امتیاز این برنامه صرفاً مربوط به نشریات داراي رتبه علمی پژوهشـی از کمیسـیون نشـریات علـوم پزشـکی کشـور موجـود در آدرس

als.research.ac.irhttp://journ .است 
 شود. رسی نشریه و ... مشمول امتیاز نمینامه مورد نظر مبنی بر بر ایمیل دریافتی از نمایه 

 

 

https://scholar.google.com/
http://journals.research.ac.ir/
http://journals.research.ac.ir/


23 

 

 Google Scholar و DOAJ مانند ثانویه هاي سامانه در دانشگاه مجالت) Visibility( پذیري مشاهده برنامه افزایش

 در تمامی مقاالت مجالت دانشگاه (سه ماهه اول/دوم/سوم/چهارم سال) ORCIDدرج و بکارگیري و نمایش  فعالیت:

رقمی رایگان براي نویسندگان است که امکان شناسایی و بازیابی مقاالت ایشان را بـه صـورت منحصـر     16یک شناسه عددي  ORCID مقدمه:

سازي امکان شناسایی، تمـایز و یکتاسـازي اسـامی     کند. مطابق ابالغیه معاونت تحقیقات و فنآوري وزارت بهداشت، با هدف فراهم بفرد فراهم می
براي تمامی نویسندگان مقاالت مجالت علـوم پزشـکی کشـور     ORCIDثبت و نمایش شناسه رایگان   ،1397داي سال نویسندگان مقاالت، از ابت

هر نویسنده را اخـذ نمـوده و    ORCIDشده است. مجالت مذکور بایستی همانند دیگر مجالت معتبر جهانی هنگام دریافت مقاله، شناسه   الزامی
هاي منتشرشـده مجـالت فارسـی از     سایت مجله نمایش دهند اجراي این ابالغیه براي تمامی شماره وب پس از انتشار مقاله در نسخه مربوطه در

 و زمان متناظر آن براي مجالت انگلیسی الزامی است.  1397ابتداي سال 

 زي کنید):ری هاي آن (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه  اقدامات الزم براي انجام این برنامه و فعالیت

براي تمامی نویسندگان مقاالت و نمایش آن در نسخه وب مقاله براي نویسندگان اول و مسئول مقاالت مجالت  ORCIDثبت شناسه رایگان   -1
و زمان متنـاظر آن بـراي    1397هاي منتشرشده مجالت فارسی از ابتداي سال  داراي رتبه علمی پژوهشی علوم پزشکی کشور براي تمامی شماره

 جالت انگلیسی.م

مقاالت مجالت داراي رتبه علمی پژوهشی علوم پزشکی کشور براي نویسندگان اول و مسئول  PDFدر فایل  ORCIDنمایش شناسه رایگان  -2
ـ   1397هاي منتشرشده مجالت فارسی از ابتداي سال  نامه مربوط به این ابالغیه براي تمامی شماره مقاالت مطابق شیوه راي و زمان متنـاظر آن ب

 مجالت انگلیسی.

 در سامانه:   بارگذاريمستندات مورد نیاز براي 

فایل دربرگیرنده عناوین مجالت داراي رتبه علمی پژوهشی دانشگاه که در زیر هر عنوان مجله بالفاصله آدرس (لینک) صفحه مجلـه مربوطـه    -1
هـا در صـفحه وب مقالـه درج شـده از تعـداد کـل        ئول آننویسندگان اول و مسـ  ORCIDدرج شده و سپس تعداد کل مقاالت مجله که شناسه 

مقاله در کـل   12اي دردوره زمانی (فصل) مربوطه  مقاالت منتشر شده مجله در دوره زمانی مربوطه، مشخص شده باشد. به عنوان مثال اگر مجله
بایسـتی پـس از عنـوان و      ر دو درج شده باشـد، ه  نویسندگان اول و مسئول آن ORCIDمقاله آن شناسه  8منتشر کرده و از این تعداد فقط در 

 آدرس (لینک مجله) عدد زیر را در سطر بعدي درج نماید:

 12از  8

شـود. دقـت کنیـد کـه در      بارگـذاري در سامانه  ORCIDتبدیل و با نام  PDFتهیه و سپس مستقیماً به  Wordبایستی ابتدا در قالب  این فایل
 باشد. ORCIDگردد و نام آن حتما بایستی  بارگذاري PDF فقط و فقط یک فایلنهایت بایستی 

 نکات مهم:

  بارگـذاري  هاي تیر، مهـر، دي و فـروردین)   ماهتهیه و در انتهاي فصل مربوطه ( سه ماههاین مستندات بایستی براي هر دوره فعالیت 
رسـی و ارزیـابی انطبـاق    هاي مذکور صورت گیـرد اساسـاً بر   شده در غیر از ماه بارگذارير صورتیکه مستندات شوند. د

 نخواهند شد.
 .لیست ارائه شده از عنوان مجالت حتما داراي شماره ردیف باشد 
 شده حتماً با عناوین درخواستی مطابقت داشته باشد.( بارگذاريهاي  فایلGS, List, ORCID, …( 
    ت علـوم پزشـکی کشـور موجـود در آدرس     امتیاز این برنامه صرفاً مربوط به نشریات داراي رتبه علمی پژوهشـی از کمیسـیون نشـریا

http://journals.research.ac.ir .است 

http://journals.research.ac.ir/
http://journals.research.ac.ir/
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 Google Scholar و DOAJ مانند ثانویه هاي سامانه در دانشگاه مجالت) Visibility( پذیري مشاهده برنامه افزایش

 )اول/دوم/سوم/چهارم سال ماهه سه( ها دانشگاه هايOpen Access Repository در انشگاهد مستندات و مقاالت پوشش تکمیل فعالیت:

سازي امکان بازیابی مقاالت و مستندات دانشگاه، یکی از اصول مهم در ارتقـاي میـزان اسـتفاده و اسـتنادپذیري      جستجوپذیري و فراهممقدمه: 

 Googleو DOAJهـاي ثانویـه ماننـد     هـا در سـامانه   االت، قراردهی و بازنشر آنهاي ارتقاي جستجوپذیري مق مقاالت علمی است. یکی از روش

Scholar پذیري ( است که به بهبود و افزایش میزان مشاهدهVisibilityسازي مجـالت در   ) مقاالت منجر خواهد شد. با این هدف، نمایهDOAJ 
به عنـوان یکـی از اهـداف     Google Scholarد صفحه اختصاصی مجالت در هاي انتشار یافته مجالت در آن و نیز ایجا و قراردادن مقاالت شماره

 برنامه عملیاتی براي مجالت علوم پزشکی کشور در نظر گرفته شده است.

 ریزي کنید): هاي آن (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه  اقدامات الزم براي انجام این برنامه و فعالیت

هـاي دانشـگاه و در آدرس   Serverبـر روي   DSpaceو یـا   EPrints(رایگـان)   Open Accessهـاي   افـزار  ي یکـی از نـرم  سـاز  نصب و پیاده -1
eprints…..ac.ir  و یاdspace……ac.ir .دامنه دانشگاه مربوطه 

در مجالت داخلی و خارجی مستندات دانشگاه در سامانه فوق شامل مقاالت منتشر شده اعضاي هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه  بارگذاري -2
 .Non Open Accessو لینک مقاله براي مقاالت  Open Accessمتن کامل مقاله صرفاً براي مقاالت  PDFهمراه ضمیمه فایل 

 
 در سامانه:  بارگذاريمستندات مورد نیاز براي 

ده در سامانه مذکور مربوط به سال انجام ش بارگذاريفایل دربرگیرنده آدرس (لینک) سامانه فوق که در آن تعداد منابع و مستندات  -1
دانشگاه علوم پزشکی شده که داراي وابستگی آن  بارگذاريمیالدي) و همچنین تعداد مقاالت  2018شمسی یا  1397ارزیابی ( سال 

در سامانه  Repositoryتبدیل و با نام  PDFتهیه و سپس مستقیماً به  Wordبایستی ابتدا در قالب  درج شده باشد. این فایل باشند
 بارگذاريعنوان و برچسب   گردد و نام، بارگذاريبایستی  PDF فقط یک فایلشود. دقت کنید که در نهایت الزاماً و صرفاً  بارگذاري

 باشد. Repositoryفایل مربوطه حتماً بایستی 
 
 نکات مهم:

  بارگـذاري  هاي تیر، مهـر، دي و فـروردین)   ماهبوطه (تهیه و در انتهاي فصل مر سه ماههاین مستندات بایستی براي هر دوره فعالیت 
هاي مذکور صورت گیـرد اساسـاً بررسـی و ارزیـابی انطبـاق       شده در غیر از ماه بارگذارير صورتیکه مستندات شوند. د

 نخواهند شد.
 مستند در هنگام  شده و عنوان فایل و عنوان بارگذاريبایست در یک فایل جداگانه و مستقل  هر یک از مستندات موردنیاز می

 گذاري گردد.  بایست عیناً به صورت انگلیسی که در انتهاي بندهاي فوق درج شده نام  در سامانه پایش برنامه عملیاتی می بارگذاري
 هاي دیگر و یا به صورت زیپ هاي اعالم شده ارسال شود و مستنداتی که به تعداد یا قالب بایست صرفاً در تعداد و قالب  مستندات می 

 گیرد. شده باشند مورد بررسی قرار نمی بارگذاريشده 
 شود. مستندات مورد نیاز در چارچوب مهلت زمانی اعالم شده و صرفاً از طریق سامانه پایش برنامه عملیاتی دریافت و بررسی می 
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 ایرانی غیر و غیرمقیم ایرانی پزشکی علوم محققان با تعامل برقراري

 هاي برنامه ارایه؛ دولت تدبیر و امید در فناوري و پژوهش سازي المللی بین حیطه در پزشکی علوم هاي دانشگاه هاي  تفعالی نهایی گزارش  :فعالیت

 پزشکی علوم هاي دانشگاه دستاوردهاي گزارش؛ 1399و  1398 سال در فناوري و پژوهش سازي المللی بین حیطه در پزشکی علوم هاي دانشگاه
 98 سال در فناوري و وهشپژ سازي المللی بین حیطه در

ایـن مهـم بـا توجـه بـه      المللی در دهه اخیر از رشد مناسبی برخوردار نبوده است.  هاي مشترك علوم پزشکی با مراکز بین سهم پژوهش مقدمه:
هاي سالمت و  هشهدف از این برنامه، به حداکثر رساندن سهم ایران از پژوهاي جدیدي شود.  تواند دستخوش چالش هاي جدید آمریکا می تحریم

هاي جهانی حوزه سالمت، همچنـین افـزایش دسترسـی بـه      ها و مراکز پژوهشی پیشرو در چالش المللی دانشگاه هاي بین سود حاصل از همکاري
 تر دنیاست.ها و مراکز پژوهشی بر دانش و فناوري روز دنیا است. یکی از ابزار دستیابی به این مهم جلب همکاري محققان ایرانی فعال در دانشگاه

 
 ریزي کنید): هاي آن (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه  اقدامات الزم براي انجام این برنامه و فعالیت

دولت تدبیر و امید (پاسخ به نامه شـماره   در فناوري و پژوهش سازي المللی بین حیطه در پزشکی علوم هاي دانشگاه هاي  فعالیت نهایی گزارش -1
 )7/3/98 /د مورخ879/700

  غیرمقیم ایرانی پزشکی علوم محققان جلب همکاري هاي مختلف براي طراحی روش -2
هـاي   براي سال در دانشگاه مربوطه فناوري و پژوهش سازي المللی بین هاي برنامهالملل دانشگاه به منظور تبیین  برگزاري جلسات با امور بین -3

 1399و  1398
الملـل   بـا همکـاري امـور بـین     1398در سـال   در آن دانشگاه فناوري و پژوهش سازي المللی بین در حیطهانجام شده  اقداماتتهیه گزارش  -4

 دانشگاه
، تعلـق خواهـد   هاي خالقانه و موفق در این حوزه داشته باشـند  هایی که برنامه ه دانشگاهالملل ب الزم به ذکر است تخصیص اعتباري در حیطه بین

 گرفت.
 

ي در سامانه:مستندات مورد نیاز براي بارگذار  

عنـوان  و  Wordنـوع فایـل   (در دولت تدبیر و امید  فناوري و پژوهش سازي المللی بین حیطه در انجام شده در آن دانشگاه اقداماتگزارش  -1

 ). Birjand-Report1براي مثال:  ]اسم دانشگاه به انگلیسی[-Report1 فایل:

 عنـوان فایـل:  و  PDFنـوع فایـل   ( 1399و  1398در سـال   فنـاوري  و پـژوهش  سـازي  المللـی  بـین  حیطه درآن دانشگاه  هاي برنامهگزارش  -2

Report2-]براي مثال:  ]اسم دانشگاه به انگلیسیBirjand-Report2.( 

 عنـوان فایـل:  و  Wordنـوع فایـل   ( 1398در سال  فناوري و پژوهش سازي المللی بین حیطه در انجام شده در آن دانشگاه اقداماتگزارش  -1
Report1-]براي مثال:  ]اسم دانشگاه به انگلیسیBirjand-Report1 .( 
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 )Cochrane( کاکرین سازمان با مشترك برنامه اجراي

 How to read a systematic review اي منطقه کارگاه فعالیت:

 بـه  کـه  اسـت  سـالمت  حـوزه  رد بیماران نمایندگان و محققان متخصصان، از مستقل جهانی شبکه یک) Cochrane( کاکرینمؤسسه  مقدمه:
 سـازمان  ایـن . اسـت  شده تشکیل سالمت زمینه در سازي تصمیم براي پژوهش از ناشی شواهد گسترده مقادیر تولید  چالش به پاسخگویی منظور

 از فـارغ  سـترس، د قابل و معتبر سالمت اطالعات تولید براي دنیا کشور 130 از بیش از) contributor( همکار هزار 37 مشارکت با غیرانتفاعی
 منظـور  بـه  How to read a systematic review اي منطقـه  کارگـاه . کنـد  می فعالیت منافع تضاد موارد سایر و تجاري -مالی هاي حمایت
 .شد خواهد برگزارهاي بالینی  گیري هاي آن در تصمیم محققان علوم بالینی با ساختار یک مرور ساختارمند و به کارگیري یافته آشنایی

 در کـاکرین  لوگـوي  و نام از استفاده هرگونه )96 خرداد 20 در رسمی افتتاح( ایران کاکرین مرکز اندازي راه به توجه با است تذکر به زمال
 خصـوص  در بیشـتر  اطالعات. است کاکرین مؤسسه کلی هاي  سیاست تابع و مرکز این از رسمی اجازه کسب به منوط ها کارگاه تبلیغات و عناوین

 Cochrane.ir و iran.cochrane.org:  ایران رینکاک مرکز
 

 ریزي کنید): هاي آن (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه  اقدامات الزم براي انجام این برنامه و فعالیت

کاکرین ایران در مؤسسه ملی کز مرماه قبل، توسط دانشگاه برگزار کننده و با هماهنگی قبلی با  2بایست حداقل  زمان برگزاري کارگاه می -1
 توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران، تعیین شود.

 شود.  کاکرین ایران پیش از برگزاري کارگاه اعالم میمرکز توسط نامه برگزاري  و شیوهبرنامه کارگاه  -2

دانشگاه برگزار کننده   ري کارگاه از آن مرکز،نامه برگزا کاکرین ایران و دریافت شیوهمرکز کتبی زمان برگزاري کارگاه توسط  تأییدپس از  -3
هاي علوم پزشکی منطقه آمایشی مربوطه مطابق با شیوه نامه  ها و دانشکده نامه مکتوب به دانشگاه رسانی و ارسال دعوت بایست نسبت به اطالع می

  هفته پیش از تاریخ برگزاري کارگاه اقدام نماید.  2مذکور حداکثر 

 دانشگاه فناوريع در زمینه برگزاري کارگاه از طریق درج خبر در وب سایت معاونت تحقیقات و رسانی جام اطالع -3

 مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایرانمعرفی شده توسط  )ان(برگزاري کارگاه در تاریخ تعیین شده و مطابق با برنامه و مدرس -4

 و ارایه گزارش طبق فرمت مؤسسه ي نظرسنجی شرکت کنندگانها ارزیابی کارگاه برگزار شده بر اساس تحلیل فرم -5

 دانشگاه فناوريکارگاه در وب سایت معاونت تحقیقات و و گزارش تجزیه و تحلیل فایل آموزشی  ،بارگذاري برنامه -6

 
  مستندات مورد نیاز براي بارگذاري در سامانه:

 به دانشگاه اسم[-Letter: فایل عنوان( PDF، یک فایل برگزاري کارگاه ت با تاریخو اعالم موافق فناورينامه ستاد معاونت تحقیقات و پاسخ  -1
 ).Hamedan-Letter: مثال براي ]انگلیسی

 به دانشگاه اسم[-List: فایل عنوان( PDFان که به امضاي ایشان رسیده باشد، یک فایل کنندگ شرکت اطالعات و اسامی تصویر فهرست -2
 ).Hamedan-List: مثال براي ]انگلیسی

صفحه   screen-shot+  صفحه و لینکقرار گرفته  دانشگاه فناوريوب سایت معاونت تحقیقات و  از اي صفحهبایست در  موارد زیر می -3
در صفحه اول آن نام تهیه نموده،  PowerPointبدین شکل ارایه شود: یک فایل  دانشگاه فناوريوب سایت معاونت تحقیقات و مربوطه در 

مربوطه در وب سایت دانشگاه را کپی  هايآن عکس خبرو سوم درج نمایید و در صفحه دوم » ب«و » الف«ه را به همراه لینک خبر دانشگا
 ).Hamedan-Link: مثال براي ]انگلیسی به دانشگاه اسم[-Link: فایل عنوانذخیره و ارسال کنید ( PDFسپس آن را به صورت نمایید. 

 نام متقاضیان) جهت اطالع رسانی و ثبت( خبر برگزاري کارگاه -الف

 زیر داشته باشد:» ه«الی » ج«(بعد از برگزاري) که لینک به موارد  کارگاهموفق خبر برگزاري  -ب

 برنامه زمانبندي کارگاه: شامل عنوان، تاریخ برگزاري، زمان، نام مدرسین و عناوین تدریس شده   -ج

 ها و ...  ها، جزوه یدها، تمرینمنابع و مواد آموزشی کارگاه شامل اسال  -د

  هاي مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران ه گزارش تجزیه و تحلیل شده ارزشیابی کارگاه و مدرسین، طبق فرمت کارگا -ه
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 )Cochrane( کاکرین سازمان با مشترك برنامه اجراي

 )نوپا( ایران پزشکی هاي ژوهشپ اطالعات نوین نظام و پژوهش ابزارهاي با آشنایی کارگاه فعالیت:

خدمت نوین  12سامانه اطالعاتی است که  12شود شامل  نامیده می )نوپا(که در اختصار  ایران پزشکی هاي پژوهش اطالعات نوین نظام مقدمه:
ت و انتشارات علمی معاونت دهد. مرکز کاکرین ایران با همکاري مرکز توسعه و هماهنگی اطالعا پژوهشی را در اختیار پژوهشگران کشور قرار می

کنند. با هـدف آمـوزش، تـرویج     نهادینه شدن این نظام اطالعاتی را در پژوهش نظام سالمت کشور دنبال می  تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت،
 ابزارهـاي  بـا  آشـنایی  هـاي  گـاه کار  مرورهاي سـاختارمند،  از آن در  برداري مؤثر از این نظام جامع اطالعاتی و استفاده استفاده و فراگیرشدن بهره

ایـن   شـود.  هاي علوم پزشـکی کشـور اجـرا مـی     طراحی شده است که در دانشگاه )نوپا( ایران پزشکی هاي پژوهش اطالعات نوین نظام و پژوهش
در راستاي انجام یـک  ها  هاي علوم پزشکی و سالمت کشور و نحوه جستجو در این سامانه هاي محلی پژوهش سامانه با آشنایی منظور به ها کارگاه

 . شد خواهد برگزارجستجوي حساس و دقیق براي انجام یک مرور ساختارمند 
 

 ریزي کنید): هاي آن (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه  اقدامات الزم براي انجام این برنامه و فعالیت

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و شگاه برگزار کننده و با هماهنگی قبلی ماه قبل، توسط دان 1بایست حداقل  زمان برگزاري کارگاه می -1
 ، تعیین شود.انتشارات علمی

 شود.  اعالم می مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمیتوسط و نحوه برگزاري برنامه کارگاه  -2

دانشگاه برگزار هماهنگی نحوه برگزاري، و  ات و انتشارات علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعزمان برگزاري کارگاه توسط  تأییدپس از  -3
هفته پیش از تاریخ برگزاري کارگاه اقدام  2حداکثر  واحدهاي تابعهنامه مکتوب به  و ارسال دعوتجامع رسانی  بایست نسبت به اطالع کننده می

  نماید. 

 دانشگاه فناوريدر وب سایت معاونت تحقیقات و رسانی جامع در زمینه برگزاري کارگاه از طریق درج خبر  اطالع -4
 معرفی شده توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمیبرگزاري کارگاه در تاریخ تعیین شده و مطابق با برنامه و مدرس  -5

 گاهدانش فناوريدر وب سایت معاونت تحقیقات و  و فایل اسالیدها برنامهمستندات هماهنگی، بارگذاري  -6
 

 مستندات مورد نیاز براي بارگذاري در سامانه: 

-Letter: فایل عنوان( PDFهماهنگی زمان برگزاري کارگاه ارسالی به مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی، یک فایل نامه  -1
 ).Hamedan-Letter: مثال براي ]انگلیسی به دانشگاه اسم[
صفحه   screen-shot+  صفحه و لینکقرار گرفته  دانشگاه فناوريوب سایت معاونت تحقیقات و  از اي صفحهبایست در  موارد زیر می -2

در صفحه اول آن نام تهیه نموده،  PowerPointبدین شکل ارایه شود: یک فایل  دانشگاه فناوريوب سایت معاونت تحقیقات و مربوطه در 
مربوطه در وب سایت دانشگاه را کپی  هايآن عکس خبرو سوم مایید و در صفحه دوم درج ن» ب«و » الف« مورددانشگاه را به همراه لینک 

 ).Hamedan-Link: مثال براي ]انگلیسی به دانشگاه اسم[-Link: فایل عنوانذخیره و ارسال کنید ( PDFسپس آن را به صورت نمایید. 

 ان)نام متقاضی (جهت اطالع رسانی و ثبت برگزاري کارگاه رسانی اطالع -الف
 زیر داشته باشد:» ج«(بعد از برگزاري) که لینک به مورد  کارگاهعملی خبر برگزاري  -ب

  اسالیدهاي کارگاه  -ج



28 

 

 پزشکی علوم تحقیقات جامع هاي آزمایشگاه تکمیل و توسعه

 )درصد یک اعتبار لمح از مصوب هاي طرح( ها دانشگاه تحقیقات جامع هاي آزمایشگاه کیفی و کمی ارتقاي گزارش ارایه ها: فعالیت

در زمینـه    در راستاي اهداف پژوهشـی معاونـت تحقیقـات و فنـاوري     2قانون الحاق  56هزینه نمودن اعتبارات از محل یک درصد ماده  مقدمه:

  .توسعه و تکمیل آزمایشگاه هاي جامع تحقیقات علوم پزشکی

 ریزي کنید): ق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامههاي آن (تاریخ دقی  اقدامات الزم براي انجام این برنامه و فعالیت

 (فهرست در ادامه) هاي علوم پزشکی دانشگاههاي جامع تحقیقات  ي کمی و کیفی آزمایشگاهانعقاد قراردادهاي پژوهشی با عنوان ارتقا -1

اي با توجه به درصـد پیشـرفت کـار     هاي مرحله تالب فرم تعیین شده) در مورد اقدامات صورت گرفته و پرداخق(در  اي هاي دوره اخذ گزارش -2
 هاي طرف قرارداد اعالم شده توسط دانشگاه

 اي هاي دوره نظارت -3

 

 
 
 

 مستندات مورد نیاز براي بارگذاري در سامانه:

 )1د (پیوست طرف قراردا توسط دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور تعیین شدهالب فرم قدر  بار پیشرفت کار، هر شش ماه یک ارایه گزارش
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 فردمحور پزشکی بر تأکید با فرادانشگاهی و ملی پژوهشی هاي طرح از حمایت راستاي در تحقیقاتی هاي گرنت رایها

 درصد یک اعتبار محل از 1395 سال در ها دانشگاه مصوب هاي طرح گزارش ارایه ها: فعالیت

در راسـتاي اهـداف پژوهشـی     2قـانون الحـاق    56ت از محل یک درصـد مـاده   هزینه نمودن اعتباراهدف از ارایه این گزارش، نظارت بر مقدمه: 

 کاپیـدمیولوژی  مطالعات ه جزب( پژوهشی قراردادهاي عملکرد خالصهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.  معاونت تحقیقات و فناوري
 در پیوست سه آمده است. 1397 سال پایان تا) هابیماري ثبت ملی هايبرنامه و تحقیقات عجام هايآزمایشگاه، نگرآینده

 

 :ریزي کنید) (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه اقدامات الزم براي انجام این فعالیت

 هاي علوم پزشکیقراردادهاي پژوهشی با دانشگاه انعقاد -

 نجام شده در حیطه قراردادهادر مورد اقدامات ا )1(در قالب فرم مندرج در پیوست  ايهاي دورهاخذ گزارش -

 ايهاي دورهنظارت -

 

 :براي بارگذاري در سامانه مستندات مورد نیاز

در ابتـداي مسـتند   تاریخ تهیـه  و  نام دانشگاه(درج و به صورت جدول زیر  3دانشگاه  بر اساس پیوست  قراردادهاي پژوهشیفهرست  -
 :)Tabriz- Projects List: مثال براي ]انگلیسی به دانشگاه اسم[-Projects List :فایل عنوان( PDFفایل الزامی است) به صورت 

 تاریخ خاتمه قرارداد موضوع قرارداد تاریخ عقد قرارداد ردیف
    

 2در قالب فرم منـدرج در پیوسـت   ) 2( دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون  56 ماده اجراي گزارش -
 عنـوان ( PDFطرح در عنوان فایل درج شود) به صورت فایل ردیف مندرج در فهرست باال (شماره  هاي تحقیقاتیطرحهر یک از براي 
 )Tabriz- Project 1: مثال براي ]انگلیسی به دانشگاه اسم[-Project1: فایل
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 ها و پیامدهاي سالمتبرنامه ملی ثبت بیماري

 پیامدهاي سالمت در دانشگاههاي ثبت بیماري یا  اندازي یا گزارش از برنامهراه: فعالیت

ثبت بیماري ها و پیامد هاي سالمت عبارت است از جمع آوري مستمر و نظام مند اطالعات کلیه افراد در رابطه با یک بیماري یا رویداد مقدمه: 

د منبع قابل اعتماد گیرد و هدف آن ایجا  میبهداشتی خاص بدیهی است فرایند مورد نظر درمدت زمان معین و از پیش تعریف شده انجام 
رویداد  یا هاي بیمار محور و اقدامات موثر بهداشتی درمانی است.ثبت بیماري اطالعات از بیماري/ رویداد بهداشتی در جامعه جهت پژوهش

عات، ثبت بهداشتی داراي دو فرایند اصلی و حمایتی است. فرایند اصلی برنامه ثبت شامل شناسایی بیماریا مورد بهداشتی، جمع آوري اطال
در اطالعات در نرم افزار مربوط به ثبت، کنترل کیفی و پاالیش اطالعات، تحلیل و تدوین گزارش و استفاده از اطالعات  حاصل از برنامه ثبت 

ت، تامین برنامه ثب درتحقیقات علوم پزشکی است و فرایند حمایتی شامل تامین منابع انسانی مورد نیاز ،آموزش و توانمندسازي نیروي انسانی 
بنابراین راه اندازي، تکمیل و بهره برداري از برنامه ثبت ابزار و تکنولوژي الزم ، تامین منابع مالی و حاکمیت و مدیریت برنامه ثبت است. 

است از فرآیندي زمان بر و نیازمند دقت و حوصله است و کوششی در جهت ایجاد منبع اطالعاتی قابل اعتماد در پژوهش هاي مربوط به سالمت 
هاي گوناگون ثبت است. ذکر این نکته ضروري است که در هر بار که این رو توجه به کیفیت برنامه ثبت راه اندازي شده مهمتر از تعدد برنامه

نامه شود الزم نیست یک برنامه ثبت جدید راه اندازي شود بلکه الزم است مستندات مربوط به مراحل پیشرفت برمستندات برنامه بارگزاري می
هاي متمادي گزارش پیشرفت مراحل گوناگون برنامه را بارگزاري تواند تنها یک برنامه ثبت داشته باشد و طی سال  میارائه شود. یعنی دانشگاه 

ن همکاري بین نماید. دوره بازبینی برنامه را در انتهاي سال قرار داده ایم تا فرصت کافی براي اجرا و گزارش گیري از برنامه فراهم باشد. همچنی

رعایت اصول محرمانگی در  نکته بسیار مهمدانشگاهی چنانچه با ارائه تفاهم نامه بین دو یا چند دانشگاه باشد مشمول امتیاز کامل خواهد بود. 

ین ارائه مستندات است مثال بارگزاري اسامی افراد مبتال  به بیماري به منظور اثبات تعداد موارد ثبت شده عملی بسیار نادرست است که در ا
 صورت هیچ امتیازي به دانشگاه تعلق نخواهد گرفت. 

 :ریزي کنید) (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه اقدامات الزم براي انجام این فعالیت

گیرد اما بدیهی است کـه دوره زمـانی انجـام      میسامانه برنامه عملیاتی مورد ارزیابی قرار  در 29/12/1398تا  01/11/1398یخ این فعالیت در تار
 فعالیت از ابتدا تا انتهاي سال در دانشگاه خواهد بود. 

 اقدامات الزم در فاز شروع برنامه ثبت:

 تهیه پروپوزال فرایند اجرایی و عملیاتی ثبت  .1
 تدوین راهنما و فرم هاي استاندارد  .2
 ایجاد بانک اطالعاتی معتبر جهت ثبت اطالعات .3
 شروع برنامه به صورت پایلوت و جمع آوري اطالعات .4
 تدوین گزارش از سال اول برنامه ثبت .5

 ه ثبت:برنام استقراراقدامات الزم در فاز 

 کنترل کیفی .1
 تداوم جمع آوري اطالعات .2

 :ثبت برنامه توسعهاقدامات الزم در فاز 

 تداوم جمع آوري اطالعات .1
 استفاده از اطالعات به منظور پژوهش هاي علمی و کاربردي .2
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 استفاده از اطالعات به منظور برنامه ریزي اجرایی جهت حل مشکالت بیماران .3
 ي اانتشارگزارش هاي دوره .4

 مستندات مورد نیاز براي بارگذاري در سامانه:

ایـد  باشد مستندات همان مرحله بار گزاري شود در عین حال چنانچه با مرکز ثبـت انعقـاد تفـاهم نامـه نمـوده      برنامه ثبت  در هر مرحله ایی که
 .بارگزاري تفاهم نامه کفایت می کند

 هاي ملی ثبت بیماري، ارایه تفاهم نامه یا قرارداد برنامه ثبت با دانشگاه علوم پزشکی یا برنامه −
 نسانی دانشگاه از برنامه ثبت،مستند حمایت مالی/ فیزیکی / نیروي ا −
 .ي که در آن قرار داردا گزارش از برنامه ثبت با توجه به مرحله −
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 ها و پیامدهاي سالمتبرنامه ملی ثبت بیماري

 دانشگاه در سالمت پیامدهاي و ها بیماري ثبت هاي برنامه ريگذاسیاست کارگروه تشکیل :فعالیت

هاي بین دانشگاهی است هاي تحقیقاتی و همکاريهاي گوناگون ثبت با توجه به اولویتبرنامهگروه مدیریت بهتر هدف از انجام این کار مقدمه:

 ها بالمانع است.هاي تیپ یک ضروري است و تشکیل آن در سایر دانشگاهگردد که این کارگروه تنها در دانشگاهیاد آوري می

 :ریزي کنید) (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه اقدامات الزم براي انجام این فعالیت

گیرد اما بدیهی است کـه دوره زمـانی انجـام      میقرار در سامانه برنامه عملیاتی مورد ارزیابی  29/12/1398تا  01/11/1398این فعالیت در تاریخ 
 فعالیت از ابتدا تا انتهاي سال در دانشگاه خواهد بود. 

ساله بـا قابلیـت تمدیـد منصـوب      3ره فناوریبراي یک دوکهباحکممعاونتحقیقاتواستمرکبازاعضایحقوقیوحقیقیسالمت کمیتهثبتبیماریهاوپیامدهای
 باشد.شوند. اعضاي این کمیته هفت نفر به شرح ذیل میمی

 (رئیس کمیته) دانشگاه پژوهشی معاون .1

 دانشگاه مدیرپژوهشی .2

 درمان) معاون انتخاب (به درمان معاونت نماینده .3

 بهداشت) معاون انتخاب (به بهداشت معاونت نماینده .4

 دانشگاهاطالعات  فناوري دفتر مدیر .5

 حقیقی عضو نفر دو .6

 مستندات مورد نیاز براي بارگذاري در سامانه:

 صورت الجلسه تشکیل کارگروه −
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 ها و پیامدهاي سالمتبرنامه ملی ثبت بیماري

 ها دانشگاه سایر همکاري با یا دانشگاه در سالمت پیامدهاي و ها بیماري ثبت هاي کارگاه برگزاري :فعالیت

اندکاران برنامـه ثبـت را نسـبت بـه چگـونگی اجـراي برنامـه         برنامه اي است که مجریان و دست هابیماري کارگاه برنامه ثبت مقدمه:
ه شده اسـت  یهاي کشوري برنامه توسط معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت ارا المللی که در کارگاه براساس استانداردهاي بین

 سازد.  میآشنا 

 :ریزي کنید) (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه فعالیتاقدامات الزم براي انجام این 

گیرد اما بدیهی است کـه دوره زمـانی انجـام      میدر سامانه برنامه عملیاتی مورد ارزیابی قرار  29/12/1397تا  01/11/1398تاریخ این فعالیت در 
 فعالیت از ابتدا تا انتهاي سال در دانشگاه خواهد بود. 

قسمت مراکـز و   (www.hbi.ir)ت تحقیقات و فناوري تهیه و تدوین برنامه کارگاه توسط دانشگاه با مراجعه به وبگاه معاون .1
 ها و پیامدهاي سالمت   ا/ برنامه ملی ثبت بیماريه گروه

و اطـالع از   http://www.ircme.irمراجعه به سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی بـه آدرس    .2
 مدارك مورد نیاز جهت ثبت کارگاه از سامانه آموزش مداوم 

مربوطه( شامل تعریف و اهداف ثبت، مفهوم حداقل داده ها و تهیه پرسشـنامه،  هاي کارگاه و مدرسین  ریزي و سرفصل برنامه .3
ین المللی، منابع اطالعاتی و روش جمـع آوري داده  معرفی نمونه هاي موفق ثبت داخلی و خارجی،  استانداردها و کدهاي ب

ها، مدیریت علمی و اجرایی برنامه،  بیوبانکها،، فن آوري اطالعات و نرم افزارها، کنترل کیفی، گزارش و بهره برداري از ثبـت  
 باشد)  

 درصد از زمان کارگاه به کار عملی و گروهی30اختصاص  .4

 انه:مستندات مورد نیاز براي بارگذاري در سام

 (مدرس کارگاه باید داراي رزومه مرتبط باشند) CVبا عنوان  PDF مدرس بصورت فایلرزومه  .1

با عنـوان:   PDFبرنامه زمان بندي کارگاه، شامل عنوان، تاریخ برگزاري، زمان، نام مدرسین و عناوین تدریس شده، یک فایل  .2
TIME TIABLE 

دانشـگاه محـل خـدمت ) بـا عنـوان       -آدرس ایمیل -تلفن همراهشماره  –فایل اکسل مشخصات شرکت کنندگان (اسامی  .3
:List 

 Reportبا عنوان: PDFگزارش تجزیه و تحلیل شده ارزیابی کارگاه و مدرسین یک فایل  .4

  

http://www.hbi.ir/
http://www.ircme.ir/
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 برنامه توسعه و حمایت از دفاتر تحقیقات دانشجویی

انتخاب دانشجوي پژوهشگر نمونه ؛ کرمانشاه زشکیپ لومالمللی تحقیقات دانشجویی در دانشگاه ع و بینبرگزاري بیستمین کنگره ملی  :هافعالیت

هـاي   ساماندهی و ارتقاي عملکرد شبکه؛ هاي تحقیقات دانشجوییروزرسانی اطالعات سرپرستان، کارشناسان و دبیران کمیته هب؛ »ك«مطابق بند 
 ها انشگاهاي دفاتر تحقیقات دانشجویی د همکار منطقه

 هرجامعـه  در شـده  انجـام  يها پژوهش زانیم و است یانسان جامعه شرفتیپ و ییدانا دانش، دیتول در  یمهم عامل پژوهشکه  از آنجایی مقدمه:

 دانشـجویان  بین پژوهش فرهنگ ارتقاي و ترویج هدف با دانشجویی تحقیقات هماهنگی دفتر .دیآ یم حساب به جامعه آن یافتگی توسعه شاخص
 بـه  دانشجویی تحقیقات هاي کمیته گیري شکل نمود، کار به آغاز متبوع وزارت فناوري و تحقیقات معاونت حوزه در 1372 سال در پزشکی روهگ

 تحـت  کـه  اسـت  اقـداماتی  مهمتـرین  از کشـور  پزشکی هاي دانشگاه تمامی در پژوهش فراگیري به مند عالقه دانشجویان از هایی مجموعه صورت
 .است پیوسته وقوع به دفترهماهنگی نظارت و هدایت

 

 اقدامات الزم براي انجام این برنامه و فعالیت هاي آن (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه ریزي کنید):

 (خرداا ماه ، شهریور ماه ، آذر ماه و اسفند ماه ) "ك "انتخاب دانشجوي پژوهشگر نمونه مطابق بند 
 سایت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه. اطاع رسانی در  1
 . بررسی مستندات دانشجویان واجد شرایط جهت بهره مندي از سمیه دانشجویی نمونه پژوهشگر 2
 . ارسال مستندات به کمیته کشوري تحقیقات دانشجویی 3
 

 بروزرسانی اطالعات سرپرستان ، کارشناسان و دبیران کمیته هاي تحقیقات دانشجویی (آذرماه)
 .تشکیل جلسات جهت انتخاب سرپرستان و دبیران 1
 

 ساماندهی و ارتقاي عملکرد شبکه هاي همکار منطقه اي دفاتر تحقیقات دانشجویی دانشگاه ها ( شهریوره ماه و آذر ماه )
 . تشکیل جلسات فوکال پوینت ها 1
 

 مورد نیاز براي بارگذاري در سامانه : اتمستند
 : "ك"مونه مطابق بند انتخاب دانشجوي پژوهشگر ن

جد . بارگذاري فایل دریافتی از کمیته تحقیقات دانشجویی در همان بازده زمانی (قبول یا رد).(شایان ذکر است که در صورت نداشتن دانشجو وا 1
مایید که دانشجویی در این در آن فاصله زمانی ، صرفا در یک فایل که به تایید معاونت تحقیقات آن دانشگاه رسیده باشد قید فر "ك"شرایط بند 

نمی باشد و همان فایل در سامانه بارگذاري ننموده و خواهشمند است از ارسال به صـورت اتوماسـیون اداري    "ك"مدت داراي شرایط احراز بند 
 خوداري فرمایید).

یقات فناوري دانشگاه ( اسکرین شات از در وب سایت معاونت تحق "ك". لینک خبرنامه مربوطه (انتخاب دانشجوي پژوهشگر نمونه مطابق بند  2
 صفحه وب)

 
 بروزرسانی اطالعات سرپرستان ، کارشناسان و دبیران کمیته هاي تحقیقات دانشجویی :

 . بارگذاري لیست سرپرست ، دبیر و کارشناس و اطالعات دقیق و به روز از جمله شماره تماس ، ایمیل و مدرك تحصیلی آنها. 1
 

 ملکرد شبکه هاي همکار منطقه اي دفاتر تحقیقات دانشجویی دانشگاه ها :ساماندهی و ارتقاي ع
  ها . بارگذاري صورتجلسات از فوکال پوینت 1
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 هاي علوم پزشکی  وابسته به دانشگاه هاي بیمارستان در بالینی تحقیقات توسعه واحدهاي برنامه ارزیابی

 به ستاد  عالیت واحدها و ارسالبر اساس مستندات ف واحدها ارزیابی فرم تکمیل ها: فعالیت

هاي اندازي واحدهاي توسعه تحقیقات که به منظور ترغیب و تشویق محققین بالینی به پژوهش و  توسعه کمی و کیفی پژوهشراهمقدمه: 

 گیرند.مورد ارزیابی قرار میهاي ساالنه اند هر ساله بر اساس فعالیتاندازي شدههاي علوم پزشکی راههاي وابسته دانشگاهبالینی در بیمارستان

 

 ریزي کنید): هاي آن (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه  اقدامات الزم براي انجام این برنامه و فعالیت

از طـرف معاونـت پژوهشـی سـتاد بـه       1398(حداکتر تا اول شـهریور   قات بالینییدریافت نامه و فرم ارزشیابی واحدهاي توسعه تحق -
 گردد)ها ارسال مینشگاهدا

 هاي واحد و تکمیل فرم ارزیابی براي هر واحد بطور جداگانهآوري مستندات مربوط به فعالیتجمع -

 معاونت پژوهشی دانشگاهو  یس واحدرئتایید فرم ارزیابی از طرف  -

از واحـدهاي توسـعه تحقیقـات    ارزیابی طی نامه رسمی  به معاونت پژوهشی ستاد(براي هـر یـک    مستنداتو  ارسال فرم تکمیل شده -
 15/07/1398حداکثر تا  بالینی دانشگاه، طی نامه جداگانه انجام شود)

 

 مستند مورد نیاز براي بارگذاري در سامانه:

 نامه ارسالی از معاونت پژوهشی دانشگاه (نامه اي که در آن ارسال فرم ارزیابی تکمیل شده و مستندات  واحد مربوطه ذکر شده است ) -1

 رزیابی تکمیل شده واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانفرم ا -2
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 کشور  پزشکی علوم پژوهشی اطالعاتی هاي بانک محتوایی روزرسانی به و استقرار برنامه طراحی،

 )اول/دوم/سوم/چهارم سال ماهه سه(تحقیقاتی  هاي طرح نتایج انتشار سامانه اطالعات مستمر روزرسانی به و تکمیل :فعالیت

گذاران قرار گیـرد. ایـن    سازان و سیاست هاي تحقیقاتی بایستی به صورت شواهد مناسب تهیه و در اختیار عموم مردم، تصمیم نتایج طرحه: مقدم

مفهومی است که امروزه تحت عنوان ترجمان دانش و پژوهش در نظام سالمت مورد توجه قرارگرفته است. به منظور تسهیل انتشار و اسـتفاده از  
اي بـا عنـوان ترجمـان دانـش و پـژوهش در نظـام سـالمت طراحـی و در آدرس          هـا، سـامانه   هاي تحقیقاتی صـورت گرفتـه دانشـگاه    حنتایج طر

http://news.research.ac.ir اي مخاطبین مربوطه اعم هاي تحقیقاتی خود در آن بر رسانی نتایج طرح اجرا شده است تا دانشگاه نسبت به اطالع
گذاران بهداشتی، درمانی و پزشکی اقدام نمایند. با هدف به روزرسانی مستمر اطالعات این سامانه، فعالیت حاضر  سازان و سیاست از مردم، تصمیم

 شود. طراحی و اجرا می

 ریزي کنید): تی مالحظه و برنامههاي آن (تاریخ دقیق را در برنامه عملیا  اقدامات الزم براي انجام این برنامه و فعالیت

ماه پس از اتمام طرح مطابق با مطالب  1هاي تحقیقاتی انجام شده آن دانشگاه در سامانه فوق حداکثر  سازي و انتشار نتایج طرح تهیه، آماده -1
 ارائه شده در کارگاه آموزشی ترجمان دانش که در سال جاري برگزار گردید.

 هی و اصلی سامانه مذکور در وب سایت دانشگاه و معاونت تحقیقات و فنآوري دانشگاه.درج لینک اختصاصی دانشگا -2

 حداقل برگزاري یک دوره کارگاه ترجمان دانش براي اعضاي هیات علمی دانشگاه طی شش ماه -3

 تی در آیین نامه شوراي پژوهشیدرج دستور تدوین و ارائه خبر منتج از طرح تحقیقاتی توسط محقق قبل از ارائه نامه پایان طرح تحقیقا -4

  در سامانه: بارگذاريمستند مورد نیاز براي 

تصویر لینک اختصاصی دانشگاهی و اصلی درج شده سامانه مذکور در وب سایت دانشگاه و معاونت تحقیقات و فناوري در قالب یک فایل  ارائه -1
PDF  با عنوانWebsite. 

ها در سامانه فوق و تعداد خبر صحیح  پایان یافته دانشگاه و تعداد خبر تهیه شده و درج شده از آن هاي تحقیقاتی گزارش تعداد طرح ارائه -2
هاي تحقیقاتی  ، با درج و ارسال لینک سامانه طرحمقاله تکمیل شده است Urlپذیرفته شده و تعداد خبر مصور، درصد خبرهایی که آدرس 

در پایان هر  Reportبا عنوان  PDFدهد در قالب  نشان می Onlineدر فصل مربوطه را به صورت  یافته هاي پایان دانشگاه که تعداد و عنوان طرح
 فصل.

 Workshopبا عنوان  PDFقالب  تصویر و گزارش برگزاري کارگاه در -3

 Lawبا عنوان  PDFیافته در قالب  نامه شوراي پژوهش مشتمل بر درج دستور تدوین و ارائه خبر از طرح پژوهشی خاتمه تصویر آیین -4

 نکات مهم:

  بارگـذاري  هاي تیر، مهـر، دي و فـروردین)   ماهتهیه و در انتهاي فصل مربوطه ( سه ماههاین مستندات بایستی براي هر دوره فعالیت 
هاي مذکور صورت گیـرد اساسـاً بررسـی و ارزیـابی انطبـاق       شده در غیر از ماه بارگذارير صورتیکه مستندات شوند. د

 نخواهند شد.
 شده و عنوان فایل و عنوان مستند در هنگام  بارگذاريبایست در یک فایل جداگانه و مستقل  هر یک از مستندات موردنیاز می

 گذاري گردد.  بایست عیناً به صورت انگلیسی که در انتهاي بندهاي فوق درج شده نام  در سامانه پایش برنامه عملیاتی می بارگذاري
 ر تعداد و قالب هاي اعالم شده ارسال شود و مستنداتی که به تعداد یا قالب هاي دیگر و یا به صورت زیپ بایست صرفاً د  مستندات می

 گیرد. شده باشند مورد بررسی قرار نمی بارگذاريشده 
 ود. ش مستندات مورد نیاز در چارچوب مهلت زمانی اعالم شده و صرفاً از طریق سامانه پایش برنامه عملیاتی دریافت و بررسی می 

http://news.research.ac.ir/
http://news.research.ac.ir/
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 کشور  پزشکی علوم پژوهشی  اطالعاتی هاي بانک محتوایی روزرسانی به و استقرار برنامه طراحی،

 )اول/دوم/سوم/چهارم سال ماهه سه(هاي علوم پزشکی کشور  نامه به روزرسانی و اصالح اطالعات بانک اطالعاتی پایان : فعالیت

هاي علوم پزشکی کشـور بـا هـدف     نامه شوند. بانک اطالعاتی پایان هر دانشگاه محسوب میها بخشی از منابع اطالعات پژوهشی  نامه پایانمقدمه: 

 درسآ هـــاي علـــوم پزشـــکی کشـــور ایجـــاد و در هـــاي انجـــام شـــده دانشـــگاه نامـــه ســـازي دسترســـی بـــه اطالعـــات پایـــان فـــراهم
http://thesis.research.ac.ir طالعات این سامانه، فعالیت حاضر طراحی و اجرا در دسترس قرار گرفته است. با هدف به روزرسانی مستمر ا

 .شود می

 ریزي کنید): هاي آن (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه  اقدامات الزم براي انجام این برنامه و فعالیت

هاي تابعه دانشگاه اعم از  بخانههاي دانشگاه که اطالعات تمامی منابع همه کتا افزار جامع کتابخانه طراحی و تعبیه صفحه وب در نرم -1
ها، مراکز تحقیقاتی و... را به تفکیک نوع منبع، محل نگهداري، تعداد عنوان، تعداد نسخ و نیز گزارش تجمیعی  ها، بیمارستان دانشکده

 تعداد منابع فوق را در لحظه ارائه کند.

ي در مربوطه و تطبیق آن با سامانه کشورکتابخانه  یسامانه دانشگاههاي وارد شده در  نامه بررسی تعداد پایان -2
 .http://thesis.research.ac.irآدرس

افزار جامع کتابخانه دانشگاه، به نوعی که شاهد تنوع ورود اطالعات در فیلدهاي یکسان  ها در نرم نامه اصالح رکوردها و اطالعات پایان -3
 نباشیم.

 

 مستندات مورد نیاز براي بارگذاري در سامانه: 

هاي  نامه کردن تعداد تجمیع شده پایان اي دانشگاه با مشخص افزار جامع کتابخانه درس اینترنتی (لینک) و تصویر صفحه وب نرمارایه آ -1
با نام، عنوان و  PDFي (با ارائه تصویر صفحه مربوطه) در قالب یک فایل کشورو تطبیق آن با سامانه وارد شده در صفحه مذکور 

  ل.در پایان هرفص Exportبرچسب 
در پایان  Reportبا نام، عنوان و برچسب  PDFدر قالب یک فایل  یها در سامانه دانشگاه نامه پایانگزارش اصالح رکوردها و اطالعات  -2

 هرفصل.

 نکات مهم:

  ريبارگـذا  هاي تیر، مهـر، دي و فـروردین)   ماهتهیه و در انتهاي فصل مربوطه ( سه ماههاین مستندات بایستی براي هر دوره فعالیت 
هاي مذکور صورت گیـرد اساسـاً بررسـی و ارزیـابی انطبـاق       شده در غیر از ماه بارگذارير صورتیکه مستندات شوند. د

 نخواهند شد.
 شده و عنوان فایل و عنوان مستند در هنگام  بارگذاريبایست در یک فایل جداگانه و مستقل  هر یک از مستندات موردنیاز می

 گذاري گردد.  بایست عیناً به صورت انگلیسی که در انتهاي بندهاي فوق درج شده نام  مه عملیاتی میدر سامانه پایش برنا بارگذاري
 بایست صرفاً در تعداد و قالب هاي اعالم شده ارسال شود و مستنداتی که به تعداد یا قالب هاي دیگر و یا به صورت زیپ   مستندات می

 گیرد. شده باشند مورد بررسی قرار نمی بارگذاريشده 
 شود.  مستندات مورد نیاز در چارچوب مهلت زمانی اعالم شده و صرفاً از طریق سامانه پایش برنامه عملیاتی دریافت و بررسی می 
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 کشور  پزشکی علوم پژوهشی اطالعاتی هاي بانک محتوایی روزرسانی به و استقرار برنامه طراحی،

 )اول/دوم/سوم/چهارم سال ماهه سه(حقیقاتی علوم پزشکی کشور ت هاي طرح و تکمیل سامانه روزرسانی به :فعالیت

کنند. الزم اسـت تـا معاونـت تحقیقـات و فنـآوري       هاي تحقیقاتی استفاده می افزارهاي متفاوت مدیریت طرح هاي مختلف از نرم دانشگاه مقدمه:

هـاي علـوم پزشـکی کشـور را در      یافته تمـامی دانشـگاه   نهاي تحقیقاتی مصوب، در حال اجرا و پایا وزارت بهداشت بانک اطالعاتی متمرکز طرح
ها در انتخاب، خریـداري و   تر پژوهش از آن استفاده کند. با هدف تهیه این بانک و با حفظ استقالل دانشگاه دسترس داشته و براي مدیریت بهینه

هـاي تحقیقـاتی    هـاي مـدیریت طـرح    ري ارائه کننده سامانهافزا هاي نرم نامه صورت گرفته، شرکت افزار موردنظر خود، مطابق بخش استفاده از نرم
هاي مذکور را به صورت الکترونیک و بـرخط بـراي معاونـت تحقیقـات و      اند ارتیاط و بستر الزم براي دراختیار گذاردن اطالعات طرح موظف شده

 فنآوري وزارت بهداشت فراهم کنند.

 ریزي کنید): آن (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامههاي   اقدامات الزم براي انجام این برنامه و فعالیت

اخذ وب سرویس مطابق راهنماي مستند فنی هاي تحقیقاتی دانشگاه و  هاي مدیریت طرح افزاري ارائه کننده سامانه مکاتبه با شرکت نرم -1
 97شماره یک ارسالی سال 

  api@behdasht.gov.irو ارسال آن به آدرس  دریافتی تکمیل فرم  -2

هاي دانشکده/دانشگاه به نحویکه ضمن  نامه هاي تحقیقاتی و پایان ارائه وب سرویس درخواستی در بند یک براي همه فیلدهاي اطالعاتی طرح -3
هـا و   ي تمـام اجـزاي اطالعـاتی درخواسـتی بـراي همـه طـرح       محتواي اطالعاتی فیلد مربوطه نیـز بـرا  ارائه صحیح وب سرویس فیلد اطالعاتی، 

و به صورت درست مطابق راهنماي فنی مورد اشاره در بند یک در وب سـرویس   به بعد تکمیل شده 1395هاي مصوب دانشگاه از سال  نامه پایان
 درخواستی ارائه شود.

 ها. و رفع آن api@behdasht.gov.irپیگیري موارد و مشکالت ارسالی از طریق آدرس ایمیل  -4

  مستند مورد نیاز براي بارگذاري در سامانه:

 . APIعنوان و برچسب بارگذاري  . با نام،PDFگزارش انجام امور فوق در قالب یک فایل  ارایه -1

ر حال اجرا، مختومه و سایر حاالت از ابتداي به کارگیري سامانه مدیریت هاي تحقیقاتی مصوب، پایان یافته، د گزارش کل تعداد طرح ارایه  -2
 . Report عنوان و برچسب بارگذاري  . با نام،PDFهاي تحقیقاتی در آن دانشگاه تا پایان دوره گزارش در قالب یک فایل یک فایل  طرح

 

 نکات مهم:

 فیلدهاي درخواستی محاسبه و ارائه خواهد شد. امتیاز این فعالیت برمبناي درصد تامین صحیح محتواي اطالعاتی 
 بارگـذاري   هاي تیر، مهـر، دي و فـروردین)  ماهانتهاي فصل مربوطه ( در و تهیه ماهه سه فعالیت دوره هر براي بایستی مستندات این

نطبـاق  هاي مذکور صورت گیـرد اساسـاً بررسـی و ارزیـابی ا     ر صورتیکه مستندات بارگزاري شده در غیر از ماهشوند. د
 نخواهند شد.

mailto:api@behdasht.gov.ir
mailto:api@behdasht.gov.ir
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  کشور یعلوم پزشک يها دانشگاه يها کتابخانه يو ارتقا یابیارزشبرنامه 

 هاي آموزشی (سه ماهه اول/دوم/سوم/چهارم سال) هاي بیمارستان به روزرسانی و تکمیل وبسایت کتابخانه فعالیت:

أمین نیازهاي علمی متخصصان علوم بالینی نقش مهمی در ارتقاء ها از طریق ت در بیمارستان رسانی علمی و مراکز اطالع ها کتابخانه: مقدمه

ها در کمترین زمان، بهترین اطالعات را در اختیار پزشکان قرار دهند. ارتقاء کیفیت  رود این کتابخانه کنند. انتظار می خدمات پزشکی ایفا می
کی فعال و دسترسی به منابع اطالعاتی روزآمد و همچنین زیر ساخت هاي بیمارستانی به عوامل مختلفی از جمله کتابدار پزش خدمات در کتابخانه

تواند در تحقق  هاي اطالعاتی و ارتباطی و آموزش استفاده از منابع الکترونیک و خدمات از راه دور می گیري از فناوري مناسب بستگی دارد. بهره
 هاي بیمارستانی نقشی مؤثر ایفا کند. اهداف کتابخانه

 ریزي کنید): (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامهراي انجام این فعالیت اقدامات الزم ب

 کتابخانه مرکزي دانشگاه centlib@....ac.irهاي بیمارستانی دانشگاه ارسال شده به آدرس ایمیل  تهیۀ چک لیست خودارزیابی کتابخانه -1

 تکمیل شده توسط مسئول هر کتابخانه بیمارستان آموزشی.

قبل از  PDFها پشت سرهم در قالب یک فایل  لیست براي هر کتابخانه بیمارستان آموزشی چک لیست مجزا تکمیل و سپس همه چک -2
هاي  هاي بیمارستان لیست خودارزیابی همه کتابخانه که دربرگیرنده چک PDFاي فقط یک فایل  در سامانه تجمیع شوند به گونه بارگذاري

 شود. بارگذاريآموزشی است در سامانه 

هاي بیمارستان آموزشی دانشگاه براساس چک لیست  هاي فاقد امتیاز کتابخانه رفع موارد نقص و نیز تکمیل بخش  ارتقاء،  اقدام براي اصالح، -3
 مذکور

  :در سامانه بارگذاريتندات مورد نیاز براي مس

ها در  لیست لیست مجزا تکمیل و سپس همه چک ی (براي هر بیمارستان یک چکمارستانیب هاي کتابخانه یچک لیست خودارزیابتکمیل  -1

 . Checklistبارگذاريعنوان و برچسب   نام،تجمیع شده با  PDF فقط یک فایلدر قالب  تجمیع شوند) PDFقالب یک فایل 

 بارگذاريعنوان و برچسب   نام،با  PDF فقط یک فایلي در قالب ارسال مستندات مربوطه خواسته شده مندرج در چک لیست خوداظهار -2

Indicators. 

قط یک فدر قالب مجزا)  گزارش کی مارستانیهر ب ي(براي ارتقاء کمی و کیفی کتابخانه بیمارستان گزارش اقدامات انجام شده در راستا -3

 .  Report بارگذاريعنوان و برچسب   نام،با  فایل

 

 نکات مهم:

  بارگـذاري  هاي تیر، مهـر، دي و فـروردین)   ماهتهیه و در انتهاي فصل مربوطه ( سه ماههاین مستندات بایستی براي هر دوره فعالیت 
سـاً بررسـی و ارزیـابی انطبـاق     هاي مذکور صورت گیـرد اسا  شده در غیر از ماه بارگذارير صورتیکه مستندات شوند. د

 نخواهند شد.
 هاي دیگر و یا به صورت زیپ  هاي اعالم شده ارسال شود و مستنداتی که به تعداد یا قالب بایست صرفاً در تعداد و قالب مستندات می

 گیرد. شده باشند مورد بررسی قرار نمی بارگذاريشده 
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 ي علوم پزشکی کشورها هاي دانشگاه برنامه ارزشیابی و ارتقاي کتابخانه

 اي (سه ماهه اول/دوم/سوم/چهارم سال) هاي دانشکده روزرسانی و تکمیل وبسایت کتابخانه به فعالیت :

اند. آشنایی و  رسانی تحت تاثیر شتاب تولید علم و استفاده از ابزارهاي و منابع نوین اطالعاتی قرار گرفته ها و مراکز اطالع امروزه کتابخانهمقدمه: 

شک  باشد. بی افزاري می افزاري و نرم چگونگی استفاده از منابع اطالعاتی جدید پژوهشی و بالینی نیازمند ایجاد بستر مناسب سختآموزش 
ها  رسانی منابع الکترونیک بخشی ضروري در ساختار و تشکیالت کتابخانه گیري از فضاي آموزشی مناسب در راستاي توسعه استفاده و اطالع بهره

 ها است.   رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه ي اطالعها و اداره

 

 :ریزي کنید) (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه هاي آن اقدامات الزم براي انجام این برنامه و فعالیت

 پزشکی و منابع علمی دانشگاه رسانی اندازي و یا تکمیل و تجهیز سالن آموزش الکترونیک اداره اطالع تأمین فضاي مناسب جهت راه -1

 رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه اندازي سالن آموزش الکترونیک اداره اطالع افزاري مناسب جهت راه افزاري و سخت تأمین تجهیزات نرم -2

 ینهاي زمانی مع افزار بکار گرفته شده در سالن آموزشی در فاصله افزاري و سخت هاي نرم به روزرسانی برنامه -3

 

 در سامانه:  بارگذاريمستند مورد نیاز براي 

 .Checklistبا عنوان  PDFدانشگاه و ارسال آن در قالب یک فایل   diglib@....ac.irتکمیل فرم گزارش ارسالی به آدرس  -1

با  PDFفزاري سالن آموزش منابع الکترونیک در سال جاري در قالب یک فایل ا افزاري و ارتقاي سخت روزرسانی نرم گزارش مشروح فعالیت به -2
 .Reportعنوان 

  

 نکات مهم:

  بارگـذاري  هاي تیر، مهـر، دي و فـروردین)   ماهتهیه و در انتهاي فصل مربوطه ( سه ماههاین مستندات بایستی براي هر دوره فعالیت 
هاي مذکور صورت گیـرد اساسـاً بررسـی و ارزیـابی انطبـاق       از ماهشده در غیر  بارگذارير صورتیکه مستندات شوند. د

 نخواهند شد.
 هاي دیگر و یا به صورت زیپ  هاي اعالم شده ارسال شود و مستنداتی که به تعداد یا قالب بایست صرفاً در تعداد و قالب مستندات می

 گیرد. شده باشند مورد بررسی قرار نمی بارگذاريشده 
 
 شود.  در چارچوب مهلت زمانی اعالم شده و صرفاً از طریق سامانه پایش برنامه عملیاتی دریافت و بررسی می مستندات مورد نیاز 

 

  

mailto:diglib@....ac.ir
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 کشور یعلوم پزشک يها دانشگاه يها کتابخانه يو ارتقا یابیارزشبرنامه 

 )اول/ دوم سال شش ماههدانشگاه ( يو تکمیل وب سایت کتابخانه مرکز یروزرسان هب فعالیت:

هاي ارتباطی و  شوند. یکی از ابزارها و درگاه هاي پژوهشی و آموزشی محسوب می ها و منابع اطالعاتی یکی از زیرساخت کتابخانه :مقدمه

هاست که توسط کاربران، براي   هاست. به عبارت دیگر، این صفحات وبی کتابخانه ها به کاربرانشان، صفحه وب سایت آن رسانی کتابخانه اطالع
هاي الزم در  ها از حداقل شوند. به همین دلیل الزم است که وب سایت کتابخانه و تامین نیازهاي اطالعاتی ایشان به کارگرفته می جستجوي منابع

هاي علوم پزشکی کشور را هدف  هاي مرکزي دانشگاه سازي و استاندارد کردن وب سایت کتابخانه این مورد برخورد باشند. فعالیت حاضر، بهینه
 ست.قرار داده ا

 :ریزي کنید) (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه اقدامات الزم براي انجام این فعالیت

 centlib@....ac.irتهیۀ، تکمیل و امضاي چک لیست خودارزیابی وب سایت کتابخانه مرکزي دانشگاه ارسال شده به آدرس ایمیل  -1
امتیاز خودارزیابی کارشناس مربوطه در  کتابخانه مرکزي دانشگاه در پایان هر شش ماه و درجکتابخانه مرکزي دانشگاه توسط مسئول 

 .در سمت چپ فرم مذکور» امتیاز دانشگاه« ستون
 مرکزي دانشگاه براساس چک لیست مذکور   هاي فاقد امتیاز کتابخانه رد نقص و نیز تکمیل بخشرفع موا  ارتقاء،  اقدام براي اصالح، -2

  :در سامانه بارگذاريمستندات مورد نیاز براي 

 در پایان هرشش ماهه. Checklistبا عنوان  PDF فقط یک فایلچک لیست تکمیل شده خودارزیابی فوق در قالب  -1
دهنده هر  خوداظهاري، مشتمل بر عکسی از صفحه وب سایت کتابخانه مرکزي دانشگاه که نشانارسال مستندات مندرج در چک لیست  -2

و با نام برچسب  PDFشاخص مندرج در چک لیست خودارزیابی، با قید شماره شاخص مربوطه باشد، در قالب فقط یک فایل با فرمت 
عدم وجود نشانگر هر شاخص موجب کسر امتیاز آن هاي ارزشیابی الزامی است.  اشاره به تمام شاخص .Snapshot بارگذاري

 (فقط یک فایل) .شاخص خواهد شد
گزارش اقدامات انجام شده در راستاي به روزرسانی و ارتقاي کیفی وب سایت کتابخانه مرکزي دانشگاه مطابق استانداردهاي ارائه شده مرکز  -3

در پایان هر شش ماه. این گزارش شامل  Reportبا عنوان  PDF فقط یک فایلتوسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی در قالب 
 تصویر مکاتبات اداري، تصویرصفحه وب سایت و نشان دار کردن تغییرات و به روزرسانی و تکمیل وب سایت است. 

 نکات مهم:

  شـوند.   بارگـذاري  روردین)ماه مهر و فتهیه و در انتهاي هر شش ماهه مربوطه ( شش ماههاین مستندات بایستی براي دوره فعالیت
 مذکور صورت گیرد اساساً بررسی و ارزیابی انطباق نخواهند شد.  مستندات در غیر از ماه بارگذارير صورتیکه د
 فقره و با فرمت  3بایست صرفاً با نام انگلیسی، تعداد  مستندات میPDF .ارسال شوند 
 گیرد. مستندات زیپ شده و عکس مورد بررسی قرار نمی 
 ادن هر شاخص قید شده در چک لیست در فایلنشان د snapshot گیـرد. در صـورت نبـود هـر      الزامی است و امتیاز به آن تعلق می

 نشانگر، امتیاز به آن شاخص کسر خواهد شد.
 هیـه و  نامـه را مـالك ت   نامـه ارسـال شـده، حتمـاً شـیوه      برنامه عملیاتی با شیوه در صورت مغایرت در نشانگرهاي هر برنامه در سامانه

 مستندات قراردهید. بارگذاري
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 هاي دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور برنامه ارزشیابی و ارتقاي کتابخانه

 )شش ماهه اول/دوم سال(روزرسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه  به فعالیت:

 

شود.  صرف تهیه و تامین دسترسی به منابع الکترونیک میهرساله بخش قابل توجهی از بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقدمه: 

 استفاده بهینه از این سرمایه پژوهشی، اصلی اجتناب ناپذیر در مدیریت صحیح منابع است. بدین منظور الزم است استفاده از این منابع، به
. لذا ایجاد و بهینه نمودن وب سایت کتابخانه دیجیتال رسانی، اشاعه و ترویج قرار گیرد صورت صحیح، موثر و کاربردي تسهیل شده و مورد اطالع

رسانی به  ها و مراکز اطالع ، تحولی نوین در همه سازمان هاي اطالعاتی هاي دیجیتال به عنوان نمود تغییرات در رسانه در راستاي اهداف کتابخانه
رسانی است و منافع زیادي براي  خصصان علوم کتابداري و اطالعرود و نوآوري و ارائه خدمات در کتابخانه دیجیتالی از اهم وظایف مت شمار می

 سازمان، کاربران و در نهایت جامعه به دنبال خواهد داشت.

 :ریزي کنید) (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه اقدامات الزم براي انجام این فعالیت
 diglib@....ac.irابخانه دیجیتال دانشگاه ارسال شده به آدرس ایمیل تهیۀ، تکمیل و امضاي چک لیست خودارزیابی وب سایت کت -1

امتیاز خودارزیابی کارشناس مربوطه در  کتابخانه مرکزي دانشگاه در پایان هر شش ماه و درجکتابخانه دیجیتال دانشگاه توسط مسئول 
 .رم مذکوردر سمت چپ ف» امتیاز دانشگاه«ستون

 دیجیتال دانشگاه براساس چک لیست مذکور   هاي فاقد امتیاز کتابخانه رفع موارد نقص و نیز تکمیل بخش  ارتقاء،  اقدام براي اصالح، -2

 
  :در سامانه بارگذاريمستندات مورد نیاز براي 

 بارگذاريبا نام، عنوان و برچسب  PDF ایلفقط یک فشده خودارزیابی کتابخانه دیجیتال دانشگاه در قالب  ارائه چک لیست تکمیل -1
Checklist. 

ارائه تصویري از صفحه وب سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه که هر مورد مرتبط در چک لیست خودارزیابی در آن، با شماره آیتم مربوطه در  -2
هاي  اشاره به تمام شاخص .Snapshot گذاريبارعنوان و برچسب  با نام،  فقط یک فایلچک لیست خودارزیابی مشخص شده باشد در قالب 

 فایل) (فقط یک . .ارزشیابی الزامی است. عدم وجود نشانگر هر شاخص موجب کسر امتیاز آن شاخص خواهد شد

  نام، با PDF فقط یک فایلروزرسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه در قالب  ارائه گزارش اقدامات انجام شده در راستاي به -3
 .Report بارگذاريعنوان و برچسب 

 نکات مهم:

  در شـوند.   بارگـذاري تهیه و در انتهاي هر شش ماه (مـاه مهـر و فـروردین)     شش ماههاین مستندات بایستی براي هر دوره فعالیت
 اهند شد.هاي مذکور صورت گیرد اساساً بررسی و ارزیابی انطباق نخو شده در غیر از ماه بارگذاريصورتیکه مستندات 

 فقره و با فرمت  3بایست صرفاً با نام انگلیسی، تعداد  مستندات میPDF .ارسال شوند 
 گیرد. مستندات زیپ شده و عکس مورد بررسی قرار نمی 
 نشان دادن هر شاخص قید شده در چک لیست در فایل snapshot گیـرد. در صـورت نبـود هـر      الزامی است و امتیاز به آن تعلق می

 یاز آن شاخص کسر خواهد شد.نشانگر، امت
 نامه را در تنظـیم مسـتندات و آپلـود آن در     نامه حتما شیوه درصورت مغایرت اطالعات در نشانگرهاي سامانه و موارد مندرج در شیوه

 سامانه مالك قرار دهید.
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 هاي معاونت تحقیقات و فناوري کشور ارزشیابی کیفی و به روزرسانی اطالعات وب سایت

 سایت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه (سه ماهه اول/دوم/سوم/چهارم سال) روزرسانی و تکمیل وب به فعالیت:

 اطالعات به دسترسی براي ابزار ترین اصلی مثابه به آن از شماري بی افراد که است ابزارهایی ترین مهم از یکی وب امروزهمقدمه: 
هاي تحقیقاتی از مهمترین ابزار ارتباطی  وب سایت .دارند عهده بر طالعاتا اشاعه در اساسی نقش ها سایت وب. کنند می استفاده

هاي  ها از جنبه باشند. ارزیابی مستمر این وب سایت المللی می هاي تحقیقاتی در سطح ملی و بین جهت معرفی و برقراري همکاري
گیري  اسب براي سیاستگذاري و تصمیممحتوایی و ساختاري، به همراه مشخص شدن نقاط قوت و ضعف این صفحات، راهبردي من

هاي علوم  در حوزه معاونت تحقیقات وزارت بهداشت خواهد داشت. هدف از این فعالیت، ارزیابی وب سایت معاونت تحقیقات دانشگاه
 پزشکی کشور است .

 :ید)ریزي کن (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه اقدامات الزم براي انجام این فعالیت

 website@research.ac.ir سایت معاونت تحقیقاتی دانشگاه با انجام مکاتبه به آدرس ایمیل تهیۀ چک لیست خودارزیابی وب -1

دانشگاه توسط مسئول وب سایت معاونت تحقیقات  سایت معاونت تحقیقات تکمیل چک لیست خودارزیابی فوق براساس وضعیت جاري وب -2
 .در سمت چپ فرم مذکور» امتیاز دانشگاه«و درج امتیاز خودارزیابی کارشناس مربوطه در ستون دانشگاه در پایان هر فصل 

 

 در سامانه: بارگذاريمستندات مورد نیاز براي 

 PowerPoint. به این منظور الزم است یک فایل Linkبا عنوان  PowerPointدر قالب یک فایل  معاونت تحقیقات دانشگاه سایت لینک وب -1
را درج نمایید به صورتی که با کلیک بر آن  معاونت تحقیقات سایت صفحه تهیه کنید. در صفحه اول آن نام دانشگاه به همراه لینک وب در دو

 معاونت تحقیقات آن دانشگاه درج کنید. سایت لینک بتوان به وب سایت مورد نظر دست یافت. در صفحه دوم آن تصویر کامل و واضح از وب

 در پایان هرفصل. Checklistبا نام، عنوان و برچسب  PDFیل شده خودارزیابی فوق در قالب یک فایل چک لیست تکم -2

 

 نکات مهم:

  بارگـذاري  هاي تیر، مهـر، دي و فـروردین)   ماهتهیه و در انتهاي فصل مربوطه ( سه ماههاین مستندات بایستی براي هر دوره فعالیت 
هاي مذکور صورت گیـرد اساسـاً بررسـی و ارزیـابی انطبـاق       در غیر از ماهشده  بارگذارير صورتیکه مستندات شوند. د

 نخواهند شد.
 شده و عنوان فایل و عنوان مستند در هنگام  بارگذاريبایست در یک فایل جداگانه و مستقل  هر یک از مستندات موردنیاز می

 گذاري گردد.  ی که در انتهاي بندهاي فوق درج شده نامبایست عیناً به صورت انگلیس  در سامانه پایش برنامه عملیاتی می بارگذاري
 هاي دیگر و یا به صورت زیپ  هاي اعالم شده ارسال شود و مستنداتی که به تعداد یا قالب بایست صرفاً در تعداد و قالب  مستندات می

 گیرد. شده باشند مورد بررسی قرار نمی بارگذاريشده 
 شود.  انی اعالم شده و صرفاً از طریق سامانه پایش برنامه عملیاتی دریافت و بررسی میمستندات مورد نیاز در چارچوب مهلت زم 
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 هاي معاونت تحقیقات و فناوري کشور ارزشیابی کیفی و به روز رسانی اطالعات وب سایت

 رم سال)طراحی، به روزرسانی و تکمیل وب سایت مراکز تحقیقاتی مصوب دانشگاه (سه ماهه اول/دوم/سوم/چها فعالیت:

هاي مراکز تحقیقاتی به عنوان ابزار اصلی براي دسترسی به جدیدترین اطالعات در حوزه  با توجه به اهمیت وب سایت مقدمه:

تواند شانس بازیابی و رؤیت مراکز تحقیقاتی و محصوالت پژوهشی آنها را توسط  ها می سالمت، ارتقا کمی و کیفی این وب سایت
هاي مراکز تحقیقاتی در برقراري ارتباط و نشان دادن خود  د. از این رو بررسی میزان موفقیت وب سایتکاربران بیشتري افزایش ده

هاي آموزشی و پژوهشی از اهمیت  ها به اندازه ارزیابی فعالیت در فضاي مجازي وب و به طور کلی ارزیابی عملکرد این وب سایت
 هاي علوم پزشکی کشور است. مراکز تحقیقاتی تحت پوشش دانشگاهبرخوردار است. هدف از این فعالیت، ارزیابی وب سایت 

 

 :ریزي کنید) (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه اقدامات الزم براي انجام این فعالیت

 website@research.ac.ir سایت مراکز تحقیقاتی دانشگاه با انجام مکاتبه به آدرس ایمیل تهیۀ چک لیست خودارزیابی وب -1

دانشگاه توسط مسئول وب سایت مراکز تحقیقاتی  سایت مراکز تحقیقاتی تکمیل چک لیست خودارزیابی فوق براساس وضعیت جاري وب -2
در سمت چپ فرم » امتیاز مرکز تحقیقات«تحقت پوشش آن دانشگاه در پایان هر فصل و درج امتیاز خودارزیابی کارشناس مربوطه در ستون 

 .مذکور

 

 در سامانه: بارگذاريدات مورد نیاز براي مستن

. به این منظور الزم است یک Linkبا عنوان  PowerPointلینک وب سایت مراکز تحقیقاتی تحت پوشش آن دانشگاه در قالب یک فایل  -1
تی تحت پوشش آن دانشگاه در دو صفحه تهیه کنید. در صفحه اول آن نام دانشگاه به همراه لینک وب سایت مراکز تحقیقا PowerPointفایل 

درج نمایید به صورتی که با کلیک بر آن لینک بتوان به وب سایت مورد نظر دست یافت. در صفحه دوم آن تصویر کامل و واضح از وب سایت 
 مرکز تحقیقات درج کنید.

 در پایان هرفصل. Checklistبا نام، عنوان و برچسب  PDFچک لیست تکمیل شده خودارزیابی فوق در قالب یک فایل  -2

 

 نکات مهم:

  بارگـذاري  هاي تیر، مهـر، دي و فـروردین)   ماهتهیه و در انتهاي فصل مربوطه ( سه ماههاین مستندات بایستی براي هر دوره فعالیت 
هاي مذکور صورت گیـرد اساسـاً بررسـی و ارزیـابی انطبـاق       شده در غیر از ماه بارگذارير صورتیکه مستندات شوند. د

 .نخواهند شد
 شده و عنوان فایل و عنوان مستند در هنگام  بارگذاريبایست در یک فایل جداگانه و مستقل  هر یک از مستندات موردنیاز می

 گذاري گردد.  بایست عیناً به صورت انگلیسی که در انتهاي بندهاي فوق درج شده نام  در سامانه پایش برنامه عملیاتی می بارگذاري
 در تعداد و قالب هاي اعالم شده ارسال شود و مستنداتی که به تعداد یا قالب هاي دیگر و یا به صورت زیپ  بایست صرفاً  مستندات می

 گیرد. شده باشند مورد بررسی قرار نمی بارگذاريشده 
 شود.  مستندات مورد نیاز در چارچوب مهلت زمانی اعالم شده و صرفاً از طریق سامانه پایش برنامه عملیاتی دریافت و بررسی می 



45 

 

 رسانی هاي تحقیقاتی در حوزه اطالع برنامه حمایت از انجام طرح

طراحی، به روزرسانی و تکمیل وب ؛ مداري از طریق ماموریت منطقه آمایشی تعیین شده از طرف مرکز توسعه و هماهنگی  ماموریت فعالیت:
 سایت مراکز تحقیقاتی مصوب دانشگاه (سه ماهه اول/دوم/سوم/چهارم سال)

ده ماموریت براي  1398ماموریت هر سازمان با هدف همسو نمودن انتظارات و اهداف تدوین می شود. لذا در برنامه عملیاتی  ه:مقدم

کالن منطقه تعریف و ابالغ شد. در این ماموریت ها دانشگاه مجري تحت نظارت مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 10
اي کالن منطقه و نیز ظرفیت هاي تخصصی در دانشگاه مجري نسبت به انجام مراحل انجام هعلمی و با همکاري سایر دانشگاه

 ماموریت اقدام خواهد نمود. 

 :ریزي کنید) (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه اقدامات الزم براي انجام این فعالیت

 .و انتشارات علمی مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات دریافت موضوع ماموریت از -1

 هاي مرتبط با ماموریت. تعریف تقسیم کار همکارانهاي کالن منطقه و در راستاي تدوین پروپوزالهماهنگی مجریان اصلی با سایر دانشگاه -2

 .یتوسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمپیگیري تصویب طرح در شوراي پژوهشی مربوطه و ارسال گزارش و تعامل با مرکز  -3

 ارسال گزارش نهایی طرح در پایان سه ماهه چهارم -4

 

 در سامانه: بارگذاريمستندات مورد نیاز براي 

 Actدر پایان فصل اول  Checklistبا نام، عنوان و برچسب  PDFدر قالب یک فایل : ارسال مصوبه طرح -1

  Proposal  ارسال پروپوزال نهایی که به تایید همکاران کالن منطقه رسیده باشد -2

 در پایان هر فصل  Reportبا نام، عنوان و برچسب  PDFدر قالب یک فایل  : ارسال گزارش پیشرفت کار -3

 

 نکات مهم:

  بارگـذاري  هاي تیر، مهـر، دي و فـروردین)   ماهتهیه و در انتهاي فصل مربوطه ( سه ماههاین مستندات بایستی براي هر دوره فعالیت 
هاي مذکور صورت گیـرد اساسـاً بررسـی و ارزیـابی انطبـاق       شده در غیر از ماه بارگذارير صورتیکه مستندات شوند. د

 نخواهند شد.
 شده و عنوان فایل و عنوان مستند در هنگام  بارگذاريبایست در یک فایل جداگانه و مستقل  هر یک از مستندات موردنیاز می

 گذاري گردد.  ه صورت انگلیسی که در انتهاي بندهاي فوق درج شده نامبایست عیناً ب  در سامانه پایش برنامه عملیاتی می بارگذاري
 بایست صرفاً در تعداد و قالب هاي اعالم شده ارسال شود و مستنداتی که به تعداد یا قالب هاي دیگر و یا به صورت زیپ   مستندات می

 گیرد. شده باشند مورد بررسی قرار نمی بارگذاريشده 
 شود.  ارچوب مهلت زمانی اعالم شده و صرفاً از طریق سامانه پایش برنامه عملیاتی دریافت و بررسی میمستندات مورد نیاز در چ 
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 سنجی علوم پزشکی کشور رنامه ارزشیابی و ارتقاي مراکز علمب

 چهارم سال) سنجی (سه ماهه اول/دوم/سوم/ علم سامانه در علمی هیات اعضاي صد در صد فهرست مستمر روزرسانی و تکمیل به فعالیت:

با هدف استخراج و نمایش به روز   (Iranian Scientometric Information Database)سنجی اعضاي هیأت علمی سامانه علممقدمه: 

هاي علوم پزشکی ایران توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی معاونت  سنجی اعضاي هیأت علمی دانشگاه هاي علم شاخص
و  اطالعات عمومی سامانهاین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور طراحی، پیاده سازي و اجرا شده است. در  فناوريتحقیقات و 

و  ثبتهاي علوم پزشکی  سنجی دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور توسط کارشناسان علم اعضاي هیأت علمی دانشگاهو آکادمیک  تخصصی
ین فعالیت، ثبت و روزآمدسازي مستمر اسامی و اطالعات تمامی اعضاي هیأت علمی دانشگاه اعم از رسمی، هدف اصلی از ا .شود روزرسانی می به

 باشد. سنجی می پیمانی، طرح و ضریب کا و بازنشسته در سامانه علم

 :ریزي کنید) (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه اقدامات الزم براي انجام این فعالیت

درخواست به معاونت آموزشی دانشگاه جهت دریافت فهرست روزآمد اسامی و مشخصات اعضاي هیأت علمی دانشگاه در فواصل ارسال  •
 زمانی سه ماهه

 مربوط به پایان دوره سه ماهه ارزیابی دریافت فایل روزآمد اسامی و مشخصات اعضاي هیأت علمی دانشگاه از معاونت آموزشی دانشگاه •
 سنجی بر اساس فایل دریافتی از معاونت آموزشی  دانشگاه در سامانه علم علمی هیأت اعضاي اطالعات مستمر نیروزرسا به و ویرایش •
 )ستاد توسط شده ارائه الگو و فایل استاندارد طبق(ارسال درخواست حذف یا انتقال اعضاي هیأت علمی دانشگاه به سامانه  •

 

 در سامانه: بارگذاريمستندات مورد نیاز براي 

عنوان و   مربوط به پایان دوره سه ماهه ارزیابی. نام، دانشگاه علمی هیأت مشخصات اعضاي از دانشگاه آموزشی معاونت شده روز به فهرست -1
 باشد. Listفایل مذکور در سامانه پایش بایستی به زبان انگلیسی و با نام  بارگذاريبرچسب 

فایل مذکور در سامانه  بارگذاريعنوان و برچسب   نام، بوط به پایان دوره سه ماهه ارزیابی.مر دانشگاه آموزشی معاونت از مربوطه نامه تصویر -2
 باشد. Letterپایش بایستی به زبان انگلیسی و با نام 

و  عنوان  سنجی بخش فهرست اعضا مربوط به پایان دوره سه ماهه. نام، از منوي امور داخلی سامانه علم Excel خروجی در قالب یک فایل -3
 باشد. ISIDفایل مذکور در سامانه پایش بایستی به زبان انگلیسی و با نام  بارگذاريبرچسب 

هاي حذف و انتقال اعضاي هیأت علمی دانشگاه که در طی سه ماهه منتهی به دوره  از تمامی درخواست Excelیک فایل جامع استاندارد  -4
فایل مذکور در سامانه پایش بایستی به زبان انگلیسی و با نام  بارگذاريعنوان و برچسب   سنجی ارسال شده است. نام، ارزیابی به سامانه علم

Remove .باشد 

 نکات مهم:

  بارگـذاري  هاي تیر، مهـر، دي و فـروردین)   ماهتهیه و در انتهاي فصل مربوطه ( سه ماههاین مستندات بایستی براي هر دوره فعالیت 
هاي مذکور صورت گیـرد اساسـاً بررسـی و ارزیـابی انطبـاق       ده در غیر از ماهش بارگذارير صورتیکه مستندات شوند. د

 نخواهند شد.
 شده و عنوان فایل و عنوان مستند در هنگام  بارگذاريبایست در یک فایل جداگانه و مستقل  هر یک از مستندات موردنیاز می

 شده در بندهاي فوق باشد.  بایست عیناً به صورت مشخص در سامانه پایش برنامه عملیاتی می بارگذاري



47 

 

 کشور پزشکی علوم سنجی برنامه ارزشیابی و ارتقاي مراکز علم

 سامانه در بازخوردها به پاسخگویی و علمی هیات اعضاي تخصصی و عمومی اطالعات روزآمدسازي و تکمیل صد در صد و درج فعالیت:

 سنجی (سه ماهه اول/دوم/سوم/چهارم سال)  علم

با هدف استخراج و نمایش به روز   (Iranian Scientometric Information Database)سنجی اعضاي هیأت علمی سامانه علممقدمه: 

هاي علوم پزشکی ایران توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی معاونت  سنجی اعضاي هیأت علمی دانشگاه هاي علم شاخص
و  اطالعات عمومی سامانهاین موزش پزشکی کشور طراحی، پیاده سازي و اجرا شده است. در وزارت بهداشت، درمان و آ فناوريتحقیقات و 

و  ثبتهاي علوم پزشکی  سنجی دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور توسط کارشناسان علم اعضاي هیأت علمی دانشگاهو آکادمیک  تخصصی
اعضاي  تخصصی و عمومی هاي مربوط به اطالعات تمر تمامی بخشهدف اصلی از این فعالیت، ثبت و روزآمدسازي مس .شود روزرسانی می به

علمی در سامانه شامل نام و نام خانوادگی فارسی و انگلیسی، سن، آدرس ایمیل دانشگاهی و غیردانشگاهی، شماره تلفن همراه، رشته، رتبه  هیأت
 باشد. سنجی می سامانه علم در علمی هیأت اعضاي ارسالی بازخوردهاي به گویی همچنین پاسخ و دانشکده و ... و

 :ریزي کنید) (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه اقدامات الزم براي انجام این فعالیت

به  سنجی سامانه علم علمی در هیأتاعضاي  تخصصی و عمومی هاي مربوط به اطالعات مستمر تمامی بخش درج و روزآمدسازي •
 اطالعات با% 100 هاي اطالعات عمومی و تخصصی به میزان سنجی دانشگاه همه ستون ی سامانه علمخروج Excelطوري که در فایل 

 تکمیل شده باشد. معتبر و صحیح
 )ستاد توسط شده ارائه الگوي طبق(سنجی  علم بازخوردهاي اعضاي هیأت علمی از طریق سامانه به به موقع و مناسب گویی پاسخ •
 )ستاد توسط شده ارائه سنجی دانشگاه (طبق الگوي ات انجام شده توسط کارشناس علمتهیه گزارشات ماهیانه از اقدام •
دانشگاه و   ITهاي الزم با بخش سنجی و لیبل ارسالی آن و انجام اقدامات و هماهنگی بررسی صحت کارکرد ایمیل اداري واحد علم •

 )ستاد توسط شده ارائه سنجی ستاد (طبق الگوي گروه علم

  در سامانه: بارگذارياز براي مستندات مورد نی

عنوان و   سنجی بخش فهرست اعضا مربوط به پایان دوره سه ماهه. نام، از منوي امور داخلی سامانه علم Excel خروجی در قالب یک فایل -1
 باشد. ISIDفایل مذکور در سامانه پایش بایستی به زبان انگلیسی و با نام  بارگذاريبرچسب 

تکمیل شده مربوط به بازخوردهاي دریافتی در هر یک از سه ماه دوره  Excelسنجی در قالب  د گزارش ماهیانه واحد علمسه فایل استاندار -2
 .Farvardinیا  Deyیا  Mehrیا   Tirارزیابی با نام فایل ماه شمسی مربوطه مانند

 نکات مهم:

  بارگـذاري  هاي تیر، مهـر، دي و فـروردین)   ماهصل مربوطه (تهیه و در انتهاي ف سه ماههاین مستندات بایستی براي هر دوره فعالیت 
هاي مذکور صورت گیـرد اساسـاً بررسـی و ارزیـابی انطبـاق       شده در غیر از ماه بارگذارير صورتیکه مستندات شوند. د

 نخواهند شد.
 عنوان مستند در هنگام شده و عنوان فایل و  بارگذاريبایست در یک فایل جداگانه و مستقل  هر یک از مستندات موردنیاز می

 در سامانه پایش برنامه عملیاتی می بایست عیناً به صورت انگلیسی که در انتهاي بندهاي فوق درج شده نام گذاري گردد.  بارگذاري
 زیپ هاي دیگر و یا به صورت  هاي اعالم شده ارسال شود و مستنداتی که به تعداد یا قالب مستندات می بایست صرفاً در تعداد و قالب

 گیرد. شده باشد مورد بررسی قرار نمی بارگذاريشده 
 شود. مستندات مورد نیاز در چارچوب مهلت زمانی اعالم شده و صرفاً از طریق سامانه پایش برنامه عملیاتی دریافت و بررسی می 
 درج شده در سامانه،  کارشناس ارزیابی در ستاد معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت، کیفیت اطالعات عمومی و تخصصی

سنجی دانشگاه و کیفیت کارکرد ایمیل اداري واحد  فهرست بازخوردهاي ارسالی به سامانه، اقدامات انجام شده توسط کارشناس علم
 نماید. شده در نهایت فعالیت مذکور را ارزیابی می بارگذاريسنجی دانشگاه را بررسی و پس از مطابقت با مستندات  علم
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 سنجی علوم پزشکی کشور بی و ارتقاي مراکز علمبرنامه ارزشیا

(سه ماهه اول/دوم/سوم/چهارم  سنجی علم سامانه در علمی هیات اعضاي آکادمیک هاي شناسه روزآمدسازي و تکمیل صد در صد و درج فعالیت:

 سال) 

ا هدف استخراج و نمایش به روز ب  (Iranian Scientometric Information Database)سنجی اعضاي هیأت علمی سامانه علممقدمه: 

 فعالیت، اصلی از این هدف هاي علوم پزشکی ایران طراحی، پیاده سازي و اجرا شده است. سنجی اعضاي هیأت علمی دانشگاه هاي علم شاخص
 مانهسا در علمی هیأت اعضاي ORCID و ResearcherID, Scopus Author ID ،Google Scholarهاي آکادمیک  شناسه درج ایجاد و

 است.سنجی اعضاي هیأت علمی  علم

 :ریزي کنید) (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه اقدامات الزم براي انجام این فعالیت

به صورت  ORCID و Scopus Author ID, ResearcherID Google Scholar , هاي مستمر شناسه ایجاد، درج و روزآمدسازي •
هاي اطالعات عمومی و  سنجی دانشگاه همه ستون خروجی سامانه علم Excelجی به طوري که در فایل سن علم سامانه صحیح در

 تکمیل شده باشد. معتبر و صحیح اطالعات با% 100 تخصصی به میزان
یجاد هاي آکادمیک به منظور رفع خطاهاي ا هاي الزم در شناسه سنجی و انجام ویرایش بررسی روزانه خطاهاي خزش در سامانه علم •

 شده
امور داخلی   سنجی از منوي علم سامانه در  آکادمی اعضاي هیات علمی دانشگاه هاي شناسه درج و روزرسانی به پیشرفت، گزارش تهیه •

 PDFو بخش گزارش عملکرد دانشگاه در قالب فایل 
سنجی از منوي امور داخلی و  لمع سامانه در  هاي اعضاي هیأت علمی دانشگاه از اصالح و رفع خطاهاي خزش پروفایل گزارش تهیه •

 PDFبخش خطاهاي خزش در قالب فایل 

  در سامانه: بارگذاريمستندات مورد نیاز براي 

عنوان و   سنجی بخش گزارش عملکرد مربوط به پایان دوره سه ماهه. نام، از منوي امور داخلی سامانه علم PDF خروجی در قالب یک فایل -1
 باشد. Reportر سامانه پایش بایستی به زبان انگلیسی و با نام فایل مذکور د بارگذاريبرچسب 

عنوان و   سنجی بخش خطاهاي خزش مربوط به پایان دوره سه ماهه. نام، از منوي امور داخلی سامانه علم PDF خروجی در قالب یک فایل -2
 باشد. Errorفایل مذکور در سامانه پایش بایستی به زبان انگلیسی و با نام  بارگذاريبرچسب 

عنوان و   سنجی بخش فهرست اعضا مربوط به پایان دوره سه ماهه. نام، از منوي امور داخلی سامانه علم Excel خروجی در قالب یک فایل -3
 باشد.  ISIDفایل مذکور در سامانه پایش بایستی به زبان انگلیسی و با نام  بارگذاريبرچسب 

 نکات مهم:

 شده و عنوان فایل و عنوان مستند در هنگام  بارگذاريبایست در یک فایل جداگانه و مستقل  یهر یک از مستندات موردنیاز م
 گذاري گردد.  بایست عیناً به صورت انگلیسی که در انتهاي بندهاي فوق درج شده نام در سامانه پایش برنامه عملیاتی می بارگذاري

 هاي دیگر و یا به صورت زیپ  ارسال شود و مستنداتی که به تعداد یا قالبهاي اعالم شده  بایست صرفاً در تعداد و قالب مستندات می
 گیرد. شده باشد مورد بررسی قرار نمی بارگذاريشده 

 شود. مستندات مورد نیاز در چارچوب مهلت زمانی اعالم شده و صرفاً از طریق سامانه پایش برنامه عملیاتی دریافت و بررسی می 
 هاي آکادمیک درج شده و کیفیت و سرعت رفع  اونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت، صحت شناسهکارشناس ارزیابی در ستاد مع

شده در نهایت فعالیت مذکور  بارگذاريسنجی دانشگاه را بررسی و پس از مطابقت با مستندات  خطاهاي خزش توسط کارشناس علم
 نماید. را ارزیابی می
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 ی علوم پزشکی کشورسنج برنامه ارزشیابی و ارتقاي مراکز علم

 سنجی دانشگاه علوم پزشکی کشور (شش ماهه اول/دوم سال) راه اندازي، تکمیل اطالعات و توسعه وب سایت واحد علم فعالیت:

ی هاي ارتباط شوند. یکی از ابزارها و درگاه ها محسوب می ها یکی از مهمترین واحدهاي پژوهشی در دانشگاه سنجی در دانشگاه مراکز علممقدمه: 

هاي  سنجی از حداقل هاست. به همین دلیل الزم است که وب سایت مراکز علم سنجی با کاربران، صفحه وب سایت آن رسانی مراکز علم و اطالع
 هاي علوم پزشکی کشور مطابق با سنجی دانشگاه الزم در این مورد برخورد باشند. هدف اصلی از فعالیت حاضر، طراحی وب سایت مراکز علم

 باشد. علمی می انتشارات و اطالعات هماهنگی و توسعه مرکز شده ارائه دهاياستاندار

 

 :ریزي کنید) (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه اقدامات الزم براي انجام این فعالیت

میل حقوقی اداره علـم سـنجی   شرح کامل اقدامات جهت طراحی، راه اندازي و بروزرسانی وب سایت مربوطه قبال از طریق ارسال به ای •
مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی تهیه و ارسال ارسال شده است. مستندات مطابق آخرین فایل ارسال شده از طریق 

 گردد.
 

 مستندات مورد نیاز براي بارگذاري در سامانه:

 و توسعه مرکز شده ارائه با چک لیست مطابق شگاهدان سنجی مرکز علم سایت وب طراحی راستاي در شده انجام اقدامات گزارش .1
  Reportبا عنوان  PDFدر قالب یک فایل  علمی انتشارات و اطالعات هماهنگی

 Check Listبا عنوان  PDFتکمیل و ارسال چک لیست مربوطه در قالب یک فایل  .2

 نکات مهم:

  ر شـوند. د  بارگـذاري  هاي مهر و فروردین) ماههر شش ماه ( تهیه و در انتهاي شش ماههاین مستندات بایستی براي هر دوره فعالیت
 هاي مذکور صورت گیرد اساساً بررسی و ارزیابی انطباق نخواهند شد. شده در غیر از ماه بارگذاريصورتیکه مستندات 

 باشد در صورت مشاهده عدم تطابق نشانگرهاي سامانه و مستندات شیوه نامه، مالك ارزیابی شیوه نامه حاضر می. 
 بایست صرفاً در قالب اعالم شده ارسال شود و مستنداتی که در قالب هاي دیگر و یا به صورت زیپ شده  مستند مورد نیاز می

 گیرد. شده باشد مورد بررسی قرار نمی بارگذاري

  شود. بررسی میمستند مورد نیاز در چارچوب مهلت زمانی اعالم شده و صرفاً از طریق سامانه پایش برنامه عملیاتی دریافت و 
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 هاي توانمندسازي مدیران و کارشناسان ها و کارگاه برنامه برگزاري همایش

 اي محوله مطابق راهنماي برنامه عملیاتی برگزاري کارگاه آموزشی منطقه فعالیت:

 شده تبدیل ايدنیاي حرفه رمهمترین عمل تربیت نیروي انسانی د به امروزه وحاضر بوده  دنیاي هاي مقوله مهمترین از یکی آموزشمقدمه: 

است. بخش کوچکی از آموزش هاي مرتبط با اهداف کتابخانه هاي علوم پزشکی در برنامه عملیاتی سال جاري دیده شده است. قابل ذکر است 
ي هدف اعم از اعضاي ها که دوره هاي آموزشی نباید محدود به موارد مندرج دربرنامه عملیاتی باشد بلکه به عنوان برنامه اي مستمر جهت گروه

 هیات علمی، دانشجویان تحصیالت تکمیلی و کتابداران همواره در دستور کار کتابخانه قرار گیرد.

 

 :ریزي کنید) (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه فعالیت این انجام براي الزم اقدامات

 دانشگاه میزبان برنامه ریزي، هماهنگی، برگزاري و ارزیابی کارگاه توسط  •

 اخذ مجوز و تاییدیه رسمی از مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی طی مکاتبه رسمی. •

 اطالع رسانی کامل و درج اخبار در زمان مناسب •

 

  در سامانه: بارگذاريمستندات مورد نیاز براي 

 Licenseعنوان و برچسب بارگذاري  با نام،  PDF فقط یک فایلدر قالب نامه مجوز و تاییدیه رسمی کارگاه مربوطه -1

 ارسال لینک صفحه اي از وب سایت کتابخانه که اطالعات کامل کارگاه در آن قابل مالظه باشد.-2

 لیست شرکت کنندگان باشد -محتواي آموزشی -تاریخ برگزاري کارگاه -نام مدرس -این لینک باید حاوي نام کارگاه

 یـک  فقـط  قالب درتصویر صفحه اي از کتابخانه که اطالعات فوق در آن دیده می شود نیز ارسال شود. این مستند در این مستند عالوه برلینک، 
 تهیه و بارگذاري شود  Link بارگذاري برچسب و عنوان  نام، با  PDF فایل

 نکات مهم:

  ر شـوند. د  بارگـذاري  هاي مهر و فروردین) ماهتهیه و در انتهاي هر شش ماه ( شش ماههاین مستندات بایستی براي هر دوره فعالیت
 هاي مذکور صورت گیرد اساساً بررسی و ارزیابی انطباق نخواهند شد. شده در غیر از ماه بارگذاريصورتیکه مستندات 

 باشد. در صورت مشاهده عدم تطابق نشانگرهاي سامانه و مستندات شیوه نامه، مالك ارزیابی شیوه نامه حاضر می 

 بایست صرفاً در قالب اعالم شده ارسال شود و مستنداتی که در قالب هاي دیگر و یا به صورت زیپ شده  ز میمستند مورد نیا
 گیرد. شده باشد مورد بررسی قرار نمی بارگذاري

 شود ه عملیاتی دریافت و بررسی میمستند مورد نیاز در چارچوب مهلت زمانی اعالم شده و صرفاً از طریق سامانه پایش برنام
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 هاي توانمندسازي مدیران و کارشناسان ها و کارگاه امه برگزاري همایشبرن

 هاي اطالعاتی برگزاري کارگاه پیشرفته جستجو در بانک فعالیت:

 شده تبدیل ايدنیاي حرفه رمهمترین عمل تربیت نیروي انسانی د به امروزه وحاضر بوده  دنیاي هاي مقوله مهمترین از یکی آموزشمقدمه: 

کوچکی از آموزش هاي مرتبط با اهداف کتابخانه هاي علوم پزشکی در برنامه عملیاتی سال جاري دیده شده است. قابل ذکر است است. بخش 
هاي هدف اعم از اعضاي  که دوره هاي آموزشی نباید محدود به موارد مندرج دربرنامه عملیاتی باشد بلکه به عنوان برنامه اي مستمر جهت گروه

 ویان تحصیالت تکمیلی و کتابداران همواره در دستور کار کتابخانه قرار گیرد.هیات علمی، دانشج

 

 :ریزي کنید) (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه فعالیت این انجام براي الزم اقدامات

 یابی کارگاه توسط دانشگاه برنامه ریزي، هماهنگی، برگزاري و ارز •

 .library@research.ac.irتوسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی طی ارسال ایمیل  اخذ مجوز و تاییدیه از مرکز •
 اطالع رسانی کامل و درج اخبار در زمان مناسب •

 

  در سامانه: بارگذاريمستندات مورد نیاز براي 

 Licenseذاريعنوان و برچسب بارگ  با نام،  PDF فقط یک فایلدر قالب ارسال تصویر تاییدیه کارگاه مربوطه -1

 ارسال لینک صفحه اي از وب سایت کتابخانه که اطالعات کامل کارگاه در آن قابل مالظه باشد.-2

 .لیست شرکت کنندگان باشد -محتواي آموزشی -تاریخ برگزاري کارگاه -نام مدرس -این لینک باید حاوي نام کارگاه

 یـک  فقـط  قالب دراطالعات فوق در آن دیده می شود نیز ارسال شود. این مستند  در این مستند عالوه برلینک، تصویر صفحه اي از کتابخانه که
 تهیه و بارگذاري شود.  Link بارگذاري برچسب و عنوان  نام، با  PDF فایل

 نکات مهم:

 مذکور هاي  شده در غیر از ماه بارگذارير صورتیکه مستندات شـوند. د  بارگذاري ندات بایستی مطابق برنامه زمانبندياین مست
 صورت گیرد اساساً بررسی و ارزیابی انطباق نخواهند شد.

 باشد. در صورت مشاهده عدم تطابق نشانگرهاي سامانه و مستندات شیوه نامه، مالك ارزیابی شیوه نامه حاضر می 

 صورت زیپ شده بایست صرفاً در قالب اعالم شده ارسال شود و مستنداتی که در قالب هاي دیگر و یا به  مستند مورد نیاز می
 گیرد. شده باشد مورد بررسی قرار نمی بارگذاري

 شود. مستند مورد نیاز در چارچوب مهلت زمانی اعالم شده و صرفاً از طریق سامانه پایش برنامه عملیاتی دریافت و بررسی می 



52 

 

 هاي توانمندسازي مدیران و کارشناسان ها و کارگاه برنامه برگزاري همایش

 هاي اطالعاتی برگزاري کارگاه پیشرفته جستجو در بانکو و بازیابی منابع اطالعات بالینی؛ ارگاه پیشرفته جستجبرگزاري ک فعالیت:

 شده تبدیل ايدنیاي حرفه رمهمترین عمل تربیت نیروي انسانی د به امروزه وحاضر بوده  دنیاي هاي مقوله مهمترین از یکی آموزشمقدمه: 

تبط با اهداف کتابخانه هاي علوم پزشکی در برنامه عملیاتی سال جاري دیده شده است. قابل ذکر است است. بخش کوچکی از آموزش هاي مر
هاي هدف اعم از اعضاي  که دوره هاي آموزشی نباید محدود به موارد مندرج دربرنامه عملیاتی باشد بلکه به عنوان برنامه اي مستمر جهت گروه

 کتابداران همواره در دستور کار کتابخانه قرار گیرد. هیات علمی، دانشجویان تحصیالت تکمیلی و

 

 :ریزي کنید) (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه فعالیت این انجام براي الزم اقدامات

 یابی کارگاه توسط دانشگاه ریزي، هماهنگی، برگزاري و ارز برنامه •

 .library@research.ac.irعات و انتشارات علمی طی ارسال ایمیل به اخذ مجوز و تاییدیه از مرکز توسعه و هماهنگی اطال •
 اطالع رسانی کامل و درج اخبار در زمان مناسب •

 

  در سامانه: بارگذاريمستندات مورد نیاز براي 

 Licenseعنوان و برچسب بارگذاري  با نام،  PDF فقط یک فایلدر قالب ارسال تصویر تاییدیه کارگاه مربوطه  -1

 سال لینک صفحه اي از وب سایت کتابخانه که اطالعات کامل کارگاه در آن قابل مالظه باشد.ار -2

 .لیست شرکت کنندگان باشد -محتواي آموزشی -تاریخ برگزاري کارگاه -نام مدرس -این لینک باید حاوي نام کارگاه

 یـک  فقـط  قالب درآن دیده می شود نیز ارسال شود. این مستند در این مستند عالوه برلینک، تصویر صفحه اي از کتابخانه که اطالعات فوق در 
 تهیه و بارگذاري شود.  Link بارگذاري برچسب و عنوان  نام، با  PDF فایل

 نکات مهم:

 هاي مذکور  شده در غیر از ماه بارگذارير صورتیکه مستندات شـوند. د  بارگذاري ندات بایستی مطابق برنامه زمانبندياین مست
 اساساً بررسی و ارزیابی انطباق نخواهند شد.صورت گیرد 

 باشد. در صورت مشاهده عدم تطابق نشانگرهاي سامانه و مستندات شیوه نامه، مالك ارزیابی شیوه نامه حاضر می 

 بایست صرفاً در قالب اعالم شده ارسال شود و مستنداتی که در قالب هاي دیگر و یا به صورت زیپ شده  مستند مورد نیاز می
 گیرد. شده باشد مورد بررسی قرار نمی گذاريبار

 شود. مستند مورد نیاز در چارچوب مهلت زمانی اعالم شده و صرفاً از طریق سامانه پایش برنامه عملیاتی دریافت و بررسی می 
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 کشور پزشکی علوم انتشارات ادارات برنامه ارزشیابی و ارتقاي

 سامانه مداد (سه ماهه اول/دوم/سوم/چهارم سال) نویسندگان در ORCIDدرج و تکمیل شناسه  فعالیت:

هاي  سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه (مداد) با هدف ارائه بانک اطالعاتی جامع و یکپارچه از کتب دانشگاهی منتشرشده در دانشگاهمقدمه: 

ناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش علوم پزشکی کشور توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و ف
هاي  هاي منتشرشده و در دست انتشار هر یک از دانشگاه اطالعات کتاب اندازي شده است. در این سامانه پزشکی کشور، طراحی، پیاده سازي و راه

 ORCIDفعالیت، ایجاد و درج شناسه  هدف اصلی از این شود. علوم پزشکی کشور، توسط اداره انتشارات دانشگاه مربوطه ثبت و به روزرسانی می
 تمامی نویسندگان عضو هیات علمی در راستاي توسعه اطالعات موجود در سامانه مدیریت انتشارات(مداد) است.

 :ریزي کنید) (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه اقدامات الزم براي انجام این فعالیت

 هاي تالیف و ترجمه که از ابتدا تا حال توسط اداره انتشارات دانشگاه منتشر شده است. می کتابتهیه فهرست عناوین و مشخصات تما •
 هاي تالیف و ترجمه دانشگاه در سامانه مداد از ابتدا تاکنون به صورت دقیق و صحیح ثبت اطالعات و مشخصات کامل تمامی کتاب •
 علمی در سامانه مدادتمامی نویسندگان عضو هیات  ORCIDایجاد و درج صحیح شناسه  •

 

 در سامانه: بارگذاريمستندات مورد نیاز براي 

ها در محیط کاربري  از تمامی عناوین و مشخصات کتب تالیف و ترجمه دانشگاه تهیه شده از بخش فهرست کتاب Excelیک فایل خروجی  -1
فایل مذکور در سامانه پایش بایستی به زبان  بارگذاريو برچسب عنوان   سامانه انتشارات دانشگاه مربوط به پایان دوره سه ماهه ارزیابی. نام،

 باشد. ORCIDانگلیسی و با نام 

. 

 نکات مهم:

  بارگـذاري  هاي تیر، مهـر، دي و فـروردین)   ماهتهیه و در انتهاي فصل مربوطه ( سه ماههاین مستندات بایستی براي هر دوره فعالیت 
هاي مذکور صورت گیـرد اساسـاً بررسـی و ارزیـابی انطبـاق       غیر از ماه شده در بارگذارير صورتیکه مستندات شوند. د

 نخواهند شد.
 شده و عنوان فایل و عنوان مستند در هنگام  بارگذاريبایست در یک فایل جداگانه و مستقل  هر یک از مستندات موردنیاز می

 در بندهاي فوق باشد. بایست عیناً به صورت مشخص شده  در سامانه پایش برنامه عملیاتی می بارگذاري
 هاي دیگر و یا به صورت  هاي اعالم شده فوق ارسال شود و مستنداتی که به تعداد یا قالب بایست صرفاً در تعداد و قالب مستندات می

 گیرند. شده باشد مورد بررسی قرار نمی بارگذاريزیپ شده 
 شود.  یق سامانه پایش برنامه عملیاتی دریافت و بررسی میمستندات مورد نیاز در چارچوب مهلت زمانی اعالم شده و صرفاً از طر 
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 کشور پزشکی علوم انتشارات ادارات برنامه ارزشیابی و ارتقاي

 استعالم کتب در حال تالیف و ترجمه دانشگاه در سامانه مداد (شش ماهه اول/دوم سال)فعالیت: 

هـاي   ارائه بانک اطالعاتی جامع و یکپارچه از کتب دانشـگاهی منتشرشـده در دانشـگاه   سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه (مداد) با هدف مقدمه: 

علوم پزشکی کشور توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقـات و فنـاوري وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش      
هاي  هاي منتشرشده و در دست انتشار هر یک از دانشگاه اطالعات کتاب نهاندازي شده است. در این ساما پزشکی کشور، طراحی، پیاده سازي و راه

هاي مـالی   جویی در هزینه شود. با توجه به اهمیت رعایت صرفه علوم پزشکی کشور، توسط اداره انتشارات دانشگاه مربوطه ثبت و به روزرسانی می
هـاي در   ک کتاب صرفاً از طریق سامانه مداد در خصوص تکـراري نبـودن کتـاب   ها پیش از اقدام به تألیف یا ترجمه ی و انسانی الزم است دانشگاه

 دست تألیف یا ترجمه دانشگاه خود استعالم نمایند. پس از بررسی موارد استعالم شده در سامانه نظر کارشناسی نهایی در خصوص تکراري بودن
 یا نبودن کتاب مورد نظر را از طریق همان سامانه دریافت کنند. 

 :ریزي کنید) (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه مات الزم براي انجام این فعالیتاقدا

 هاي جدید تألیف و ترجمه دانشگاه پیش از انتشار کتاب در سامانه مداد ثبت استعالم تکراري نبودن کتاب •
 دریافت نتیجه استعالم تکراري نبودن از طریق سامانه مداد •
 زم در خصوص تأیید یا رد انتشار کتاب بر اساس نتیجه استعالم دریافت شدهانجام اقدامات ال •

  

  در سامانه: بارگذاريمستندات مورد نیاز براي 

هاي ثبت شده دانشگاه در سامانه مداد، تهیه شده از بخش استعالم تالیف و ترجمه در محیط کاربري سامانه  از استعالم PDFفایل خروجی  -1
فایل مذکور در سامانه پایش بایستی به زبان انگلیسی و  بارگذاريعنوان و برچسب   مربوط به پایان دوره شش ماهه ارزیابی. نام، انتشارات دانشگاه

 باشد. Listبا نام 

ها در محیط کاربري  از تمامی عناوین و مشخصات کتب تالیف و ترجمه دانشگاه تهیه شده از بخش فهرست کتاب Excel. یک فایل خروجی 2
فایل مذکور در سامانه پایش بایستی به زبان  بارگذاريعنوان و برچسب   امانه انتشارات دانشگاه مربوط به پایان دوره شش ماهه ارزیابی. نام،س

 باشد. Bookانگلیسی و با نام 

 

 نکات مهم:

  ر شـوند. د  بارگـذاري  و فروردین)هاي مهر  ماهتهیه و در انتهاي هر شش ماه ( شش ماههاین مستندات بایستی براي هر دوره فعالیت
 هاي مذکور صورت گیرد اساساً بررسی و ارزیابی انطباق نخواهند شد. شده در غیر از ماه بارگذاريصورتیکه مستندات 

 شده و عنوان فایل و عنوان مستند در هنگام  بارگذاريبایست در یک فایل جداگانه و مستقل  هر یک از مستندات موردنیاز می
 گذاري گردد.  سامانه پایش برنامه عملیاتی می بایست عیناً به صورت انگلیسی که در انتهاي بندهاي فوق درج شده نام در بارگذاري

 هاي دیگر و یا به صورت زیپ  هاي اعالم شده ارسال شود و مستنداتی که به تعداد یا قالب بایست صرفاً در تعداد و قالب مستندات می
 گیرد. بررسی قرار نمیشده باشند مورد  بارگذاريشده 

شود. مستندات مورد نیاز در چارچوب مهلت زمانی اعالم شده و صرفاً از طریق سامانه پایش برنامه عملیاتی دریافت و بررسی می
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 شش ماهه اول/دوم سال)درج و تکمیل اطالعات کتب منتشره دانشگاه در سامانه مداد (فعالیت: 

هـاي   سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه (مداد) با هدف ارائه بانک اطالعاتی جامع و یکپارچه از کتب دانشـگاهی منتشرشـده در دانشـگاه   مقدمه: 

ن و آمـوزش  علوم پزشکی کشور توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقـات و فنـاوري وزارت بهداشـت، درمـا    
هاي  هاي منتشرشده و در دست انتشار هر یک از دانشگاه اطالعات کتاب اندازي شده است. در این سامانه پزشکی کشور، طراحی، پیاده سازي و راه

ر این سـامانه  شود. با توجه به اینکه اطالعات کتب دانشگاهی د علوم پزشکی کشور، توسط اداره انتشارات دانشگاه مربوطه ثبت و به روزرسانی می
هاي تالیف و  شود، از این رو درج و تکمیل اطالعات کتاب ها نمایش داده می هاي وارد شده توسط ادارات انتشارات هر یک از دانشگاه بر اساس داده

 هاي علوم پزشکی کشور در سامانه مداد ضروري است. ترجمه شده به صورت دقیق و صحیح توسط دانشگاه

 

 :ریزي کنید) (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه جام این فعالیتاقدامات الزم براي ان

 هاي تألیف و ترجمه که از ابتدا تا حال توسط اداره انتشارات دانشگاه منتشر شده است. تهیه فهرست عناوین و مشخصات تمامی کتاب •
 در سامانه مداد از ابتدا تاکنون به صورت دقیق و صحیح هاي تألیف و ترجمه دانشگاه ثبت اطالعات و مشخصات کامل تمامی کتاب •
 هاي استعالم شده مورد تایید به محض انتشار در سامانه مداد ثبت اطالعات کتاب •

 

  در سامانه: بارگذاريمستندات مورد نیاز براي 

ر محیط کاربري سامانه انتشارات دانشگاه از عملکرد دانشگاه در سامانه مداد تهیه شده از بخش عملکرد دانشگاه د PDFیک فایل خروجی  -1
 Reportفایل مذکور در سامانه پایش بایستی به زبان انگلیسی و با نام  بارگذاريعنوان و برچسب   مربوط به پایان دوره شش ماهه ارزیابی. نام،

 باشد.

ه از بخش فهرست کتاب ها در محیط کاربري از تمامی عناوین و مشخصات کتب تالیف و ترجمه دانشگاه تهیه شد Excel. یک فایل خروجی 2
فایل مذکور در سامانه پایش بایستی به زبان  بارگذاريعنوان و برچسب   سامانه انتشارات دانشگاه مربوط به پایان دوره شش ماهه ارزیابی. نام،

 باشد. Bookانگلیسی و با نام 

 نکات مهم:

  ر شـوند. د  بارگـذاري  هاي مهر و فـروردین)  ماهیه و در انتهاي ماه مربوطه (ته شش ماههاین مستندات بایستی براي هر دوره فعالیت
 هاي مذکور صورت گیرد اساساً بررسی و ارزیابی انطباق نخواهند شد. شده در غیر از ماه بارگذاريصورتیکه مستندات 

 فایل و عنوان مستند در هنگام شده و عنوان  بارگذاريبایست در یک فایل جداگانه و مستقل  هر یک از مستندات موردنیاز می
 گذاري گردد.  در سامانه پایش برنامه عملیاتی می بایست عیناً به صورت انگلیسی که در انتهاي بندهاي فوق درج شده نام بارگذاري

 ه صورت زیپ هاي دیگر و یا ب هاي اعالم شده ارسال شود و مستنداتی که به تعداد یا قالب مستندات می بایست صرفاً در تعداد و قالب
 گیرند. شده باشد مورد بررسی قرار نمی بارگذاريشده 

 شود.  مستندات مورد نیاز در چارچوب مهلت زمانی اعالم شده و صرفاً از طریق سامانه پایش برنامه عملیاتی دریافت و بررسی می 
  هاي تألیف و ترجمه که  مشخصات کتابکارشناس ارزیابی در معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت، کمیت، کیقیت و نحوه درج

شده در نهایت فعالیت  بارگذاريتوسط کارشناس انتشارات دانشگاه در سامانه مداد ثبت شده را بررسی و پس از مطابقت با مستندات 
 نماید. مذکور را ارزیابی و امتیازدهی می
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 اه اندازي، تکمیل و توسعه اطالعات وب سایت اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی کشور (سه ماهه اول/دوم/سوم/چهارم سال)رفعالیت: 

شوند. یکی  ها محسوب می ترین واحدهاي معاونت هاي تحقیقات و فناوري در دانشگاه ادارات کتب و انتشارات یکی از قدیمیمقدمه: 
هاست. به همین دلیل الزم است  رسانی ادارات کتب و انتشارات با کاربران، صفحه وب سایت آن طی و اطالعهاي ارتبا از ابزارها و درگاه

هاي الزم در این مورد برخورد باشند. هدف اصلی از فعالیت حاضر، راه اندازي وب  که وب سایت ادارات کتب و انتشارات از حداقل
شکی کشور مطابق با استانداردهاي ارائه شده مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و هاي علوم پز سایت اداره کتب و انتشارات دانشگاه

 باشد. انتشارات علمی می

 :ریزي کنید) (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه اقدامات الزم براي انجام این فعالیت

کتـب و  میـل حقـوقی اداره    طه قبال از طریق ارسـال بـه اي  روزرسانی وب سایت مربو هاندازي و ب شرح کامل اقدامات جهت طراحی، راه •
مرکز توسعه و هماهنگی اطالعـات و انتشـارات علمـی    ارسال شده است. مستندات مطابق آخرین فایل ارسال شده از طریق  انتشارات

 تهیه و ارسال گردد.

 

 در سامانه: بارگذاريمستندات مورد نیاز براي 

. بـه ایـن منظـور الزم اسـت     Linkبا عنوان  PowerPointات دانشگاه در قالب یک فایل لینک وب سایت اداره کتب و انتشار -1
در دو صفحه تهیه کنید. در صفحه اول آن نام دانشـگاه بـه همـراه لینـک وب سـایت اداره کتـب و        PowerPointیک فایل 

دسـت یافـت. در صـفحه دوم آن     انتشارات را درج نمایید به صورتی که با کلیک بر آن لینک بتوان به وب سایت مورد نظـر 
 عکسی کامل و واضح از وب سایت اداره کتب و انتشارات دانشگاه و منوهاي اصلی آن را قرار دهید.  

 CheckListبا عنوان  PDFتکمیل و ارسال چک لیست مربوطه در قالب یک فایل  -2

 

 نکات مهم:

  بارگـذاري  هاي تیر، مهـر، دي و فـروردین)   ماهي فصل مربوطه (تهیه و در انتها سه ماههاین مستندات بایستی براي هر دوره فعالیت 
هاي مذکور صورت گیـرد اساسـاً بررسـی و ارزیـابی انطبـاق       شده در غیر از ماه بارگذارير صورتیکه مستندات شوند. د

 نخواهند شد.
 گر و یا به صورت زیپ شده هاي دی مستند مورد نیاز می بایست صرفاً در قالب اعالم شده ارسال شود و مستنداتی که در قالب

 گیرد. شده باشد مورد بررسی قرار نمی بارگذاري
 شود. مستند مورد نیاز در چارچوب مهلت زمانی اعالم شده و صرفاً از طریق سامانه پایش برنامه عملیاتی دریافت و بررسی می 

 شده، محتواي وب سایت را  بارگذاريستندات کارشناس ارزیابی در ستاد معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت، پس از بررسی م
 نماید. از نظر مطابقت با استانداردهاي مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی ارزیابی می
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 پزشکی  علوم هاي دانشگاه فناوري رشد مراکز تقویت و برنامه توسعه

 يها دانشگاه يمراکز رشد فناور يها تیفعال تیریسامانه مد لوتیاز پا هیاول يریها و گزارشگ ورود اطالعات توسط مراکز رشد دانشگاه ها: فعالیت

 ی علوم پزشک

سالمت در کشور با همکاري و حرکت کلیه دانشگاههاي علوم پزشکی کشور قطعا شتابی دو چندان خواهد یافت. در حال  فناوريتوسعه  مقدمه:

سـالمت مرهـون ایـن     فنـاوري هـاي حـوزه    اند که بسـیاري از موفقیـت   ن زمینه انجام دادههاي متنوعی را در ای هاي پیشرو فعالیت حاضر دانشگاه
هـاي   هاي بیشتر به جمع دانشگاه ها  و اضافه شدن دانشگاه رو،  به منظور توسعه گسترده، ساختارمند و هدفمند این فعالیت ها است. از این فعالیت

 هاي علوم پزشکی آغاز شد.  ر دانشگاهسالمت د فناوري، طرح ارزشیابی فناوريفعال در حوزه 

با هدف توسعه حوزه   هاي علوم پزشکی کشور و هاي مشابه، این طرح در امتداد طرح قبلی ارزشیابی پژوهش در دانشگاه از نظر سابقه طرح
کی برعهده داشته و هاي علوم پزش هاي پژوهشی دانشگاه دهی به فعالیت باشد که نقش بسیار مهمی در گسترش و جهت میسالمت  فناوري

 ها نهادینه شده است.  هاي مرتبط با اجراي ساالنه آن تا حد زیادي در کلیه دانشگاه زیرساخت

هاي ارسال شده توسط دفتر توسعه  هاي علوم پزشکی براساس مکاتبات و دستورالعمل دانشگاه فناوريرو الزم است معاونت تحقیقات و  از این
 روز نگه دارند.ه هاي مشخص شده در سامانه همواره ب براساس شاخصسالمت اطالعات خود را  فناوري

 
 :ریزي کنید) هاي آن (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه  برنامه و فعالیتاقدامات الزم براي انجام این 

ي یازده گانه سـامانه ارزشـیابی فنـاوري سـالمت     ها هاي مختلف دانشگاه براساس شاخص . تدوین راهکار دریافت اطالعات دقیق و بروز از بخش1
 )98هاي علوم پزشکی (دي  دنشگاه

 )98. ورود اطالعات توسط کاربر ادمین تعریف شده توسط دفتر توسعه فناوري (اسفند 2

 ها سیدي و صابري) (سرکار خانم  . پیگیري تأیید اطالعات وارد شده توسط کارشناس ستاد وزارت3

 )99ستاد و رفع مشکالت احتمالی و بازگشت داده شده توسط کارشناس ستادي (خرداد  . بررسی نتایج داوري4

 

  :براي بارگذاري در سامانه مستند مورد نیاز

 )ستاد admin توسط اطالعات ورود ارزیابی( پزشکی علوم هاي دانشگاه فناوري رشد مراکز هاي فعالیت مدیریت سامانه در اطالعات تکمیل -1

ها براساس ارزیابی کارشناس ستادي و بر مبناي میزان صحت و دقت ورود رکوردهاي مشـخص شـده صـورت خواهـد      ت فعالیتمیزان پیشرف -2
 پذیرفت.
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  و ثبت اختراع فکري حمایت از مالکیت

 کشور یعلوم پزشک يها دانشگاه يو فناور قاتیدر معاونت تحق يفکر تیمالک يواحدها يانداز راه :ها فعالیت

دهـد و ارزش   هاي فکـري و ابتکـاري انسـان را مـی     وري از فعالیت شود که به صاحبان آن حق بهره گفته می حقوقی به »لکیت فکريما« مقدمه:

مالکیت  معروف به اسرار تجاري و صنعتی و عالئم تجارتی ،حق اختراع اقتصادي و قابلیت دادوستد دارد ولی موضوع آن شیء معین مادي نیست. 
 ت.هاي فکري اس انواع مالکیتاز  تجارتی و صنعتی

سازي در انگلستان است. به طور مثال اهمیت این مقوله  کنند که حمایت از قوانین حق امتیاز علت اصلی موفقیت صنعتی بعضی محققان ادعا می
محقق  200 ن مهم حدود. براي رسیدن به ایسال زمان نیاز است 20براي صنعت داروسازي در این است که گاهی براي تهیه یک داروي مؤثر تا 

گذاري در صنعتی که دارو را به  میلیون دالر آمریکا را در بر بگیرد و اینچنین سرمایه 500اي نزدیک به  تواند هزینه است که می نیاز و پرسنل
 .رود توان با دانش داروسازي کپی برداري نمود، بدون وجود قوانین حق امتیاز پیش نمی راحتی می

هـا و فرآینـدهاي کـاري در ایـن      هاي دانشگاه به اعضاي هیأت علمی، دانشجویان و محققین و معرفی دقیق و شفاف روش ستتدوین و اعالم سیا
هاست. از این رو  برنامه ها و سیاست هاي این حوزه تدوین و براي دانشگاهها ارسال شده است.  خصوص یکی از الزامات توسعه فناوري در دانشگاه

 اهها پیرو دستورالعمل هاي ارسالی نسبت به راه اندازي و فعال نمودن این حوزه اقدام کنند.براین اساس باید دانشگ
 

 :ریزي کنید) هاي آن (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه  برنامه و فعالیتاقدامات الزم براي انجام این 

 )98. ارسال دستورالعمل توسط ستاد (تیرماه 1

 )98سمی دفتر مالکیت فکري و ثبت اختراعات دانشگاه (شهریور اندازي ر . راه2

 )98. گزارش برگزاري جلسات کمیته مالکیت فکري دانشگاه ( اسفند 3

 

  :براي بارگذاري در سامانه مستند مورد نیاز

 گزارش برگزاري جلسات کمیته مالکیت فکري و ثبت اختراع دانشگاه 
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 استانی  فناوري  و علم هاي ركپا در سالمت پردیس اندازي راه

 سالمت يها سیو پرد يعلم و فناور يها پارك يزیر برنامه يشورا لیتشک :ها فعالیت

 مبنی کشور اجتماعی -ي توسعه اقتصاديها ، قوانین و برنامهجمهوري اسالمی ایران انداز بیست ساله به منظور تحقّق اهداف سند چشم مقدمه:
و بالندگی اقتصاد کشور  صنعت توسعه در فناوريي علم و ها و پارك ها پژوهشگاه ها،دانشگاه ظرفیت از جانبه همه يبرداربهره و علمی توسعه بر

و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه  فناوريي متقابل موجود در دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و ها بنیان و استفاده از ظرفیت دانش
 این دو وزارتخانه منعقد گردید.اي میان  نامه ، تفاهمسالمت

هاي مازاد و موازي، مقرر شده است  هاي علم و فناوري استانی و جلوگیري از ایجاد ظرفیت براین اساس و با هدف استفاده از ظرفیت پارك
ازي گردد. از اینرو به عنوان اند هاي علوم پزشکی مراکز استان در پارك استانی راه پردیس سالمت با مدیریت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه

 پیش زمینه باسد 

 
 :ریزي کنید) هاي آن (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه  برنامه و فعالیتاقدامات الزم براي انجام این 

 )97. ارسال اساسنامه و مستندات مورد نیاز از طرف ستاد (شهریور 1

 )98مشخص شده (فروردین  . اجراي برنامه و وظایف براساس ترتیب2

 

  :براي بارگذاري در سامانه مستند مورد نیاز

 ).Tehran- Reportبراي مثال:  ]اسم دانشگاه به انگلیسی[-Reportعنوان فایل: ، PDF(نوع فایل:  ارایه گزارش عملکرد
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  استانی فناوري  و علم هاي پارك در سالمت پردیس اندازي راه

 هاي منتخب ارك فناوري سالمت در دانشگاهاندازي پ راه :ها فعالیت

 مبنی کشور اجتماعی -ي توسعه اقتصاديها ، قوانین و برنامهجمهوري اسالمی ایران به منظور تحقّق اهداف سند چشم انداز بیست ساله مقدمه:

و بالندگی اقتصـاد  کشور  صنعت توسعه در وريفناي علم و ها و پارك ها پژوهشگاه ها،دانشگاه ظرفیت از جانبه همه برداريبهره و علمی توسعه بر
و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی در حـوزه       فناوريي متقابل موجود در دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و ها دانش بنیان و استفاده از ظرفیت

 اي میان این دو وزارتخانه منعقد گردید. نامه ، تفاهمسالمت

هاي مازاد و موازي، مقرر شده است  هاي علم و فناوري استانی و جلوگیري از ایجاد ظرفیت پارك براین اساس و با هدف استفاده از ظرفیت
 اندازي گردد. هاي علوم پزشکی مراکز استان در پارك استانی راه پردیس سالمت با مدیریت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه

 
 :ریزي کنید) ریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامههاي آن (تا  برنامه و فعالیتاقدامات الزم براي انجام این 

 )97. ارسال اساسنامه و مستندات مورد نیاز از طرف ستاد (شهریور 1

 )98. اجراي برنامه و وظایف براساس ترتیب مشخص شده (فروردین 2

 

  :براي بارگذاري در سامانه مستند مورد نیاز

 ).Tehran- Reportبراي مثال:  ]اسم دانشگاه به انگلیسی[-Reportعنوان فایل:  ،PDF(نوع فایل:  ارایه گزارش عملکرد
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 يسامانه آموزش مجاز یسالمت و توسعه و بروزرسان يها يدر حوزه فناور يدوره توانمندساز يبرگزار

 سعه فناوريهاي آموزشی حوزه فناوري از طریق سامانه آموزش مجازي دفتر تو شرکت در کارگاه :ها فعالیت
 

سـالمت بـه عنـوان     فنـاوري . دفتر توسـعه  استرفاه جامعه  يو ابزار تولید ثروت و ارتقا هایکی از مهمترین راهکار فناوريامروزه توسعه  مقدمه:

هـا،   ید دانشگاههاي الزم از اسات ها و حمایت متولی توسعه فناوري در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مأموریت دارد تا با ایجاد زیرساخت
 وران این حوزه زمینه توسعه فناوري سالمت را در ابعاد مختلف فراهم و تسهیل نماید. ادانشجویان و فن

بخصوص دوره هاي آموزش تخصصی هاي مختلف  وران در زمینهادر این راستا با هدف ترویج و توانمندسازي اعضاي هیأت علمی، دانشجویان و فن
لمی، فناوران و فعالین این حوزه مانند آموزش مدل هاي تخصصی کسب و کار، مالکیت فکري، مدل هاي توسعه ع هیأتو مورد نیاز اعضاي 

 محصوالت جدید دارویی و تجهیزات پزشکی و فرآیند اخذ مجوز ها از آن جمله اند.

ها شرکت کنند و  منطقه در این دورهکالن بنیان در هر  هاي دانش هاي مستقر در مرکز رشد و شرکت ها و شرکت الزم است تمام فناوران، هسته
 اسامی شرکت کنندگان در سامانه ارزشیابی فناوري در قسمت مشخص شده یراي این موضوع ارسال شود.

 
 ریزي کنید): هاي آن (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامه  اقدامات الزم براي انجام این برنامه و فعالیت

 )98مهر مل ابالغی (براساس دستورالع 

 

  مستند مورد نیاز براي بارگذاري در سامانه:

 ارسال لیست شرکت کنندگان در قسمت مربوطه در سامانه ارزشیابی فناوري و تایید ادمین ستادي (خانم سیدي)
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 یزشکعلوم پ يها سالمت در دانشگاه يفناور يها تیفعال تیریاطالعات و مد يآور نظام جمع يانداز راه

 ها ستاد و دانشگاه ازیها براساس ن دانشگاه ياطالعات فناور تیریسامانه مد لیو تکم یروزرسانه ب :ها فعالیت

هاي علـوم پزشـکی در زمینـه توسـعه فنـاوري و نـوآوري       ت دریافت اطالعات دقیق و کامل از فعالیت ها و اقدامات دانشگاهیمنظر به اهمقدمه: 

 امر تعریف شده است که طی سه سال گذشته صورت پذیرفته است.گانه براي این  38هاي  شاخص

 htdo.research.ac.irهاي علوم پزشکی از طریق سامانه  هاي دانشگاه هاي گذشته اطالعات و فعالیت براي این منظور الزم است به شیوه سال
 در آن سامانه بارگزاري گردد.

 
 ریزي کنید): ي آن (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامهها  اقدامات الزم براي انجام این برنامه و فعالیت

 htdo.research.ac.irهاي تعیین شده از طریق سامانه به ادرس  ارسال اطالعات براساس شاخص

 

 

  مستند مورد نیاز براي بارگذاري در سامانه:

 ارسال اطالعات و تایید آن توسط ادمین دانشگاهی و ادمین ستادي
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 2قانون الحاق  56درصد ماده  1اي/ پایانی طرح تحقیقاتی اعتبار شده از محل  هفرم گزارش دور: 1 وستپی
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 1396 سال پایان تا 2قانون الحاق  56از محل یک درصد ماده  پژوهشی قراردادهاي عملکرد خالصه: 2پیوست 

 )هابیماري ثبت ملی هايبرنامه(
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  1396 سال پایان تا 2قانون الحاق  56از محل یک درصد ماده  پژوهشی دادهايقرار عملکرد خالصه: 3پیوست 

 )هابیماري ثبت ملی هايبرنامه و تحقیقات جامع هايآزمایشگاه نگر،آینده اپیدمیولوژیک مطالعات جز به(
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