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 ی پژوهش ی ها تیفعال  از  تیحما ییاجرا  دستورالعمل

  پژوهشگران از  تیحما منظور به  و  دانشگاه  ی پژوهش یهات یفعال به  یدهپژوهش و جهت  ، قی تحق در راستای اجرای سیاست توسعۀ      

  ت یریجامع مد  ۀنامنیی»آ  براساس  دانشگاه   یپژوهش  یهات ی فعال  از  تیحما  ییاجرا  دستورالعمل  لهیوسنی بد  کردستان،  یپزشک  علوم   دانشگاه 

  ششمین  در دستورالعمل  ن ی. اگرددیاعالم م ریبه شرح ز 1399سال  جهت  «، یو فناور ی پژوهش ،یآموزش عال  مؤسسات و  هادانشگاه 

   است. ده یرس ب یو به تصو مطرح 28/2/99دانشگاه مورخ  یپژوهش یشورا سهجل

 

 یم کلی مفاه اصول و 

با دانشگاه علوم   به معنای دارا بودن رابطۀ استخدامی بودن وابستگی سازمانی رسمی با دانشگاه علوم پزشکی کردستان:دارا  •

  ، (4و  3)تبصره  یقرارداد یمانی،پ یشی،آزما-رسمی رسمی، علمی هیأت غیر و علمی هیأتکردستان به عنوان عضو  یپزشک

ویا دانشجویان دانشگاه علوم   بهداشت آورانپیام  پیراپزشکان و  و پزشکان خدمت  قانون  مشمولین قانونی،  تعهدات  مشمولین

  است. پزشکی کردستان

 یسازمان های یوابستگ یح درج صح ۀ “نحو نامۀ آیین  براساس یسازمان یوابستگ درج یمعنا به : مصوب وابستگی سازمانی درج •

  قسمت  این . است“ ها“ در قسمت “دستورالعملیاطالعات پژوهش  یریتمد ۀ کردستان“ مندرج در “سامان یدانشگاه علوم پزشک

 . شود درج نامهآیین  اساس بر  عیناً و  دقت  به بایستی

تأیید   و  یروژ ی اطالعات پژوهش یریت مد ۀ در سامان یقاتیطرح تحق  ییگزارش نها ۀ ثبت و ارائ ی : به معنااجرایی یافتۀ  خاتمه •

 .است“ اجرایی یافتۀ  خاتمهاطالع “ یافت درگزارش توسط کارشناسان پژوهشی و 

  پژوهشی  اطالعات مدیریت سامانۀ در یقاتیتحق طرح از منتج شدۀ  منتشر مقالۀ فایل ارائۀ و ثبت معنای به: حقوقی یافتۀ خاتمه •

 .است“ حقوقی  یافتۀ “خاتمه  اطالع  دریافت و ژیرو

ن نیز مشمول  ها دانشجویانامه. در مورد پایان است طرح یاصل یمجر ۀ ی به عهدقاتیتحق  هایطرح  ۀ یکلدر  یحقوق مسئولیت  •

 مسئولیت خواهند بود. 

 تمام نویسندگان خواهد بود.  ۀ مقاالت چاپ شده به عهد در انواع  یحقوق مسئولیت  •

  خواهد و فعالیت پژوهشی  مقاله  چاپ  سال مصوب  ۀ نامنیی آ کتب و هر گونه فعالیت پژوهشی، مقاالت،  یتشویق ۀ محاسب یمبنا •

 . بود

 باشند.  اعالم شده  های تحقیقاتی باید دارای پروپوزال مصوب، طبق فرمتفعالیت  ۀکلی •

معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، به مقاالت چاپ شده از    08/02/1399مورخ     /د322/700  ۀ شمار  ۀطبق نام •

 . به بعد مبلغ تشویقی تعلق نخواهد گرفت )تاریخ چاپ مقاله مدنظر است( 99ابتدای مهر ماه 
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  و  تحقیقات معاونت و حمایت به مندی از هر نوع پاداشو بهره  دریافت جهت نادرست اطالعات یا هر گونه مستندات ۀارائ •

 دانشگاه خواهد شد.    پژوهش  در اخالق  استرداد پاداش متعلقه منجر به معرفی فرد به کمیتۀ بر  فناوری، عالوه 

  به فرد  استرداد پاداش، ضمن  مجدد مستندات،  ارائۀ  و  ثبت صورت در  و  شده  دریافت پاداش  مشمول  بار  یك پژوهشی  اثر هر •

 . شد  خواهد محروم  پژوهشی هایفعالیت  سایر با  رابطه در پاداش گونه  دریافت هر از سال یك مدت

  ی هاو دوره  اهکارگاه  ی،خارج و یداخل یهاشیهما در شرکت نه یهز کمك ،کتب مقاالت، بههر گونه پاداش  پرداخت •

  ی طمربوطه  یدگیرس یهاهیأت  در محکومیت یبه نداشتن حکم قطع منوط ات پژوهشیو سایر امتیاز کوتاه مدت یآموزش

 الذکر محروم خواهد بود. ماه از مزایای فوق 6به مدت فرد خاطی در صورت داشتن حکم،  .بود خواهد ریاخسال  یك

 .کرد  خواهد یدگیرس ی مورد صورتبه دستورالعمل نیا  در نشده   ینیبشیپ  موارد  به ی پژوهشی دانشگاه شورا •
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 ی قاتیتحق طرح

 

 یقاتیتحق  طرح بیتصو طیشراالف( 
 

 کردستان  یدانشگاه علوم پزشک با یسازمان ی وابستگبودن  دارا (1

 کردستان یدانشگاه علوم پزشکدانشجویان  (2

  خواهد  برخورد دانشگاه  ییدانشجو قاتیتحق ۀتیکم ۀنامن ییآ طبق ،ییدانشجو یقاتیتحق یهاطرح مورد در: 1تبصره 

    باشد.دانشجویی طرح تحقیقاتی طرف قرارداد  د توانی دانشجو م ضمناً  .شد

 .  شد خواهد یمعرف یاصل یمجر عنوان به راهنما استاد ،هانامه ان یپاخصوص در : 2تبصره 

در خصوص آن دسته از پرسنل دانشگاه که در حال تحصیل در یکی از مقاطع تحصیلی در دانشگاه علوم    :3تبصره  

و در مورد تحصیل   شد  خواهد  برخورد دانشگاه  ییدانشجو قاتیتحق  ۀتیکم ۀنامنیی آپزشکی کردستان هستند مطابق 

 باشد.مین مجاززال  وپروپ ۀ ها، ارائدر سایر دانشگاه 

  ۀ سامان  در مندرج)طبق دستورالعمل  دانشگاه  یو فناور قاتیتحق  معاونت فراخوان براساس صرفاً HSR یهاطرح تصویب (3

  ی و دارا  بوده   یقرارداد  ا یو    یمانیپ  ،یرسم  کارمند  یستی با  هاگونه طرح   ن یا  انیمجر.  بود  خواهدمقدور   (یپژوهش  امور  تیریمد

 مرتبط با موضوع باشند.   یکارشناسحداقل  مدرک

و تناسب    RCT  شرفتهیپ  یا  یمقدماتهای   ( گذراندن کارگاه RCT)  کارآزمایی بالینیطرحهای    زالوپروپ   ۀشرط الزم برای ارائ (4

 خواهد بود(  IRCTکد  ۀمنوط به ارائ  طرح آغاز).مجری اصلی باشد یتخصص ۀ حوزموضوع با 

 است:  به شرح ذیلدر حال اجرا  طرح-نامهی و پایان قاتیتحق ی هاطرح تعدادسقف  (5

تعداد   اعضای هیات علمی 

 مجاز طرح 

تعداد   اعضای غیر هیات علمی 

 مجاز طرح 

 2 اعضای غیر هیأت علمی )دکتری تخصصی و متخصص بالینی( 4 استاد تمام

 1 ای(اعضای غیر هیأت علمی )کارشناس/کارشناس ارشد/ دکتری حرفه 3 دانشیار

 2 دانشجویان دکتری پژوهشی 2 مربی استادیار و 

 1 سایر مقاطع  یاندانشجو 4 هیأت علمی پژوهشی

 

های  سقف طرح جزء دانشگاه علوم پزشکی کردستان های تحقیقاتی دانشجویی و طرح  هانامه پایان :4تبصره

 محسوب نخواهد شد. مربوطه برای استاد تحقیقاتی در حال اجرا 

در حال اجرا برای استاد   های تحقیقاتی ها در سقف تعداد طرحمشترک با سایر دانشگاه های نامهپایان  :5تبصره

 مربوطه محسوب خواهد شد. 
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  ی شورااز مصوب  یپژوهش نیال یکه دارا ین یمحقق یدر حال اجراتحقیقاتی  یهاتعداد طرح  سقف به  :6تبصره

مصوب    نی ال  یدر راستا  هاطرح  درصد  پنجاه   نکهیخواهد شد. )مشروط به ا  اضافهطرح    كیدانشگاه باشند،    یپژوهش

   باشند(.

  2با هزینه در طول سال برای هر فردهای مربوط به مرور سیستماتیك و متاآنالیز پروپوزال سقف تعداد  :7تبصره 

 شد.د ن، بدون هزینه بررسی و تصویب خواهنوعها از این و سایر پروپوزال  خواهد بودطرح 

محسوب   پژوهشگر، همزمان یاجرا حال در یهاطرح تعداد سقف در نهیبدون هز یقاتیتحق یهاطرح :8تبصره

 نخواهد شد. 

های در حال اجرای  ستری )ثبت بیماری( و کوهورت، در سقف تعداد طرحی های تحقیقاتی رجطرح :9تبصره

ستری یا  یتواند یك طرح از نوع رجمی صرفاًهر فرد الزم به ذکر است همزمان پژوهشگر محسوب نخواهد شد. 

 کوهورت ارائه نماید. 

  محسوب   اجرا  حال  در  یهاطرح  تعداد  سقف  در  ،است  دانشگاه   از  خارج  گرنت  آنها  ۀنیهز  که  ییهاطرح  :10تبصره

پنج گردد، ها و سازمانها که به حساب دانشگاه واریز میسایر دانشگاه  پژوهشی هایگرنت  تمام از  . خواهند شدن

و   معاونت تحقیقات اختیارغیردرمانی دانشگاه واریز و در  اختصاصی هایدرآمد حساببه  از کل هزینه درصد

 در امور مربوطه، قرار خواهد گرفت.هزینه  جهت  دانشگاه  فناوری

 ؛تأخیر  باهای تحقیقاتی افراد دارای طرح :11تبصره

تا تعیین  باشند،   طرح-طرح تحقیقاتی یا پایان نامه اجرایی  ۀدر خاتم تأخیرعنوان مجری اصلی دارای که به  -

 ارائه و اجرای یك طرح تحقیقاتی جدید را خواهند داشت.  ۀ اجاز صرفاً، های معوقطرح/تکلیف طرح

تا تعیین  باشند،  طرح- یا پایان نامهطرح تحقیقاتی  حقوقیخاتمۀ در  تأخیرعنوان مجری اصلی دارای  ه که ب  -

 ، اجازۀ ارائۀ پروپوزال طرح تحقیقاتی جدید را نخواهند داشت. های معوقطرح/تکلیف طرح

  نامه مشترک پایان همکاری ۀناممگر اینکه تفاهم  نیست عنوان طرح تحقیقاتی مجاز ه ها بهای سایر دانشگاه نامه ثبت و ارائه پایان (6

 گردد. و ارائه بین دو دانشگاه منعقد  

در سامانه پژوهشی ثبت   "هامشترک با سایر دانشگاه  ۀنامپایان"عنوان ه ب مشترک باید های نامه پایان :12تبصره

 گردد.

 است: الزامیدر مورد کار عملی آزمایشگاهی و فعالیت علمی، رعایت موارد ذیل  (7

کننده پروپوزال  یید شورای پژوهشی بررسیأاستخدامی با دانشگاه ندارند، سوابق آنها به ت  ۀهمکاران پژوهشی که رابط  -

 برسد.

درخواست مجری اصلی   ۀمنوط به ارائاستخدامی با دانشگاه ندارند،  ۀرابطحضور و فعالیت همکاران پژوهشی که  -

های حضور فرد  مسئولیت  ۀ . بدیهی است که کلیاستیید حراست دانشگاه أطرح تحقیقاتی به معاونت پژوهشی و ت

 خواهد بود.مجری اصلی  ۀ دانشگاه بر عهد ۀدر مجموع
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 هد بود. هرگونه فعالیت در راستای طرح تحقیقاتی منوط به درج اسامی افراد در پروپوزال مصوب خوا  -

در شورای پژوهشی دانشگاه  یید أتهای در حال اجرا، منوط به تغییر همکاران طرح )حذف و یا اضافه کردن افراد( برای طرح  (8

 خواهد بود.  اخالق در پژوهش دانشگاه    ۀدر کمیتیید أتاجرایی، منوط به   ۀهای خاتمه یافت برای طرح و 

تصویب طرح در شورای پژوهشی دانشگاه    ۀ حقوقی، تاریخ صورتجلس  ۀ اجرایی و خاتم  ۀتاریخ شروع طرح، خاتم  ۀ مبنای محاسب (9

 خواهد بود.  

دات مربوطه به اولین  همراه با مستن درخواست تمدید طرح  ۀمجری اصلی نسبت به ارائضروری است جهت تمدید زمان طرح،  (10

مشمول  مجری اصلی  درخواست تمدید بعد از اتمام زمان طرح، ۀارائپروپوزال، اقدام نماید. در صورت  ۀ کنندشورای تصویب 

 خواهد شد.  تأخیر ۀجریم

 

 مصوب یقاتیتحق  یهاهزینۀ طرح   پرداخت نحوهب( 

   یا کد ملی اقتصادی کد بامواد مصرفی و غیرمصرفی  فاکتور ۀارائ (1

 خواهد بود: ذیل شرح به   و قسط سه  در منعقده  قرارداد مطابق  پرداخت ۀ نحو (2

 مصوب پروپوزال. ۀ هزین درصد  40معادل  ،قرارداد عقد هنگام: اول قسط -

  درصد  40معادل  ،طرح پیشرفت ۀ اولی تأیید  و گزارش  ئۀ پس از ارابراساس درخواست مجری اصلی طرح و : دوم قسط -

 . پروپوزال مصوب  ۀهزین

معاونت   توسطآن  تأییدو  گزارش نهایی طرح توسط مجری ۀارائ: پس از طرح اجرایی حساب ۀتسوی  و آخر قسط -

 .پروپوزال مصوب ۀ هزین  درصد 20معادل  تحقیقات و فناوری دانشگاه،

)فاکتور( خواهد   مستندات تأیید  به منوط یشگاهیآزما یهامورد طرح در سوم و دوماقساط  پرداخت :13تبصره

 بود. 

با جدول گانت   آن مطابقت و طرح گزارش براساس پرداخت ،یشگاهیرآزمای غ یهامورد طرح در :14تبصره

 .  ودخواهد بمصوب پروپوزال 

هزینۀ   از ی شتریب درصد پرداخت امکان ،(ییا کد مل یکد اقتصاد ی)دارامعتبر فاکتور ۀ ارائ درصورت :15تبصره

 . داشت خواهد وجود   دوم و  اول یهاقسط  در طرح
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 تحقیقاتیهای ظارت بر طرح ن

ریال(، از  250.000.000ی بیش از دویست و پنجاه میلیون ریال )ها با هزینه نامههای پایان های تحقیقاتی و طرحبرای کلیۀ طرح  (1

 سوی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ناظر تعیین خواهد شد و تسویه حساب طرح منوط به تأیید ناظر خواهد بود. 

دویست و پنجاه میلیون ریال  حسب مورد، شورای پژوهشی دانشگاه برای طرحهای با هزینه کمتر از  :16تبصره

 ناظر تعیین خواهد کرد. نیز ریال(، 250.000.000)

 ای با ناظر منعقد خواهد شد.، قرارداد جداگانه هانامههای پایان طرح تحقیقاتی و های کلیۀ طرح  برای نظارت (2

 خواهد بود. مربوطهوظایف ناظر طبق دستورالعمل  (3

مصوب و   ۀکل هزین %2ریال( معادل  250.000.000میلیون ریال ) دویست و پنجاه کمتر از ۀ های با هزینمبلغ نظارت برای طرح (4

 اهد بود. کل هزینه مصوب خو  %1معادل  ،ریال( و بیشتر 250.000.000میلیون ریال ) دویست و پنجاه  ۀ های با هزینبرای طرح 

طرحهای تحقیقاتی و یا پایان نامه هایی که ناظر آنها توسط کمیته اخالق تعیین می شود، مشمول پرداخت حق الزحمه نظارت   (5

 نخواهند شد. 

 

 

 طرح   اجرایی ۀخاتم  اعالم ۀنحو

فایل کامل گزارش( نویس مقاله یا  طرح، باید فایل گزارش نهایی )پیش اجرایی    ۀجهت اعالم خاتم  اصلی طرح تحقیقاتی  مجری (1

 پژوهشی بارگذاری نمایند. ۀرا در سامان

 باشد.یید نهایی گزارش توسط کارشناس مربوطه میأاجرایی منوط به ت ۀخاتم (2

 ، جهت اعالم خاتمۀ اجرایی طرح الزامی است.اموال برچسب با درج تحویل وسایل غیرمصرفیفرم  بارگذاری  (3

مبنای   مصوب طرح کسر خواهد شد.  ۀ ریال از بودج 10.000، مبلغ تأخیراجرایی، به ازای هر روز  ۀ در خاتم  تأخیر در صورت  (4

 خواهد بود. یید شده در سامانه أتاریخ بارگذاری آخرین گزارش ت تأخیر ۀجریم ۀمحاسب
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 طرح   حقوقی ۀخاتم  اعالم ۀنحو

شش میلیون  یك امتیاز به ازای هر    کسبحقوقی طرح، برابر قرارداد موظف به    ۀ جهت اعالم خاتم  اصلی طرح تحقیقاتی  مجری (1

 نام دانشگاه علوم پزشکی کردستان خواهد بود.  مصوب طرح به ۀهزین (ریال 6.000.000ریال )

شش میلیون   نشده معادل کسب  ازیامت  هر  یازا  به   د،ینما  کسب قرارداد مطابق  را  نظر  مورد امتیازات  نتواند  محقق  که  صورتی  در (2

 . شد خواهد  مسترد مجری پرداخت شده به   ۀنیهز از (ریال 6.000.000ریال )

 امتیاز منتج از طرح تحقیقاتی  نوع دستاورد

 ازیامت 3 صورت پوستره داخلی یا خارجی ب ۀمقاله در کنگر ۀارائ

 ازیامت 5 صورت سخنرانی ه داخلی یا خارجی ب ۀمقاله در کنگر ۀارائ

 های تحقیقاتی دانشجویی  طرح یبرافقط  : ازیامت  5 شناخت  و  زانكوچاپ مقاله در مجالت 

 ازامتی 5 دانشگاه مامایی و پرستاری ۀمجلچاپ مقاله در 

 امتیاز Emerging Source  10با نمایه چاپ مقاله در مجالت

 امتیاز 10 پژوهشی–علمی با نمایه چاپ مقاله در مجالت

 امتیاز 15 دانشگاه  زبان یسیانگل مجالتچاپ مقاله در 

 امتیاز Scopus 15 با نمایه چاپ مقاله در مجالت

 ازیامت PubMed 25 با نمایه چاپ مقاله در مجالت

 ISI IF)6)+ 25 با نمایه چاپ مقاله در مجالت

 (شده توسط وزارت بهداشتتأیید با اعمال ضریب نوآوری )امتیاز  25تا  با تأیید وزارت بهداشت  کردستان یپزشك علوم دانشگاه آدرس با اختراع ثبت یگواه
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 مقاالت  ی قیتشو

 

 (است یضرور لی ذ  طی شرا  یتمام بودن دارا) شده چاپ  مقاالت به گرنت پژوهشی/یقی تشو پرداخت طی شرا الف(

 یاطالعات یها گاه یپا در ۀ مقال ۀ دیچک متن  انتشار (1

سازمانی با دانشگاه    ۀرابط   یدارا   که  محققینی)به    کردستان  یپزشک  علوم  دانشگاه وابستگان به    یسازمان  یوابستگ  نگارش صحیح (2

امالء و مغایرت هر چند جزئی در تقدم و تأخر کلمات،  در صورت (.گیردعلوم پزشکی کردستان نباشند تشویقی تعلق نمی

تشویقی مقاله به فرد تعلق نخواهد  صحیح و استاندارد اعالم شده،    وابستگی سازمانی با ،...و    ، نشانه گذاری نگارش کلمات  ۀ نحو

 گرفت.

ثابت است و در صورت وجود اشکال و خطا در نگارش اطالعات   وابستگی سازمانی ییرناپذیرتغ جزء :17تبصره

  تعلق به پژوهشگر  تشویقی ،کسر خواهد شد و دفعات بعد یقیاز مبلغ تشو  %50بار اول  یاز جزء ثابت، برا یشپ

 . گرفت نخواهد

 ؛وابستگی سازمانی ری ناپذ رییتغ جزء*

 “ رانیا سنندج، کردستان، یپزشک علوم دانشگاه “در متن فارسی  -

 است.  "Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran"آن   یسیانگل  معادلو  -

 

معادل آن مطابق   ای) 1399سال اول خرداد لغایت پایان شهریور  یزمان ۀ محدود در ،(مقاله ی رو شده  درجچاپ شده ) مقاالت (3

 ( ی الدیم میتقو

دوم،   یوابستگ عنوان ه ب  هاسازمان ریسا یوابستگ)درج  اول آدرس  درکردستان  ی علوم پزشک دانشگاه  یسازمان یوابستگ درج (4

  ی دانشگاه علوم پزشکریاست بوده و موافقت  هاسازمان ریسا در قاتیتحق زمرک  سسؤم عضومجاز است که فرد  یصورت در

 . (باشد داشته دوم یسازمان یوابستگدرج  یرا برا گریکردستان و سازمان د

علوم   ( دانشگاه یسازمان ی)وابستگ افیلیشن با مسئول ۀ سندی نو كی از  شیب  یدارا یامقاله  که  یصورت در: 18تبصره

 خواهد شد.  پرداخت سندگان ینو  ستیاساس ل بر مسئول  ۀ سندینو  نیاول به   یق یباشد، مبلغ تشو کردستان یپزشک

  درج  به ملزم ،مؤسس( ای )عضو  هستند  دانشگاه  یقاتیمراکز تحق از یکی عضو که یعلم أت یه یاعضا :19تبصره

  ی قیتشومبلغ    از%    50  صرفاً  نصورتیا  ریغ  در  بوده،  وابستگی سازمانی  نیاول  عنوان  به  قاتیتحق  مرکز  یسازمان  یوابستگ

 .شودیم پرداخت

  ی وابستگ  درج ، یاطالعات استناد یهاگاه یپا  یهال یپروفا در هادانشکده  مستقل ی ابیارز به  توجه با  :20تبصره

  عضوکه  یآموزش یعلم أتیه یاعضا یبرا دوم، یسازمان یوابستگمحل خدمت فرد به عنوان   ۀ دانشکد یسازمان

 بالمانع است.   هستند   یقاتیاز مراکز تحق یکی مؤسس ای
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  ی ضرور ، هستند  مؤسس ا ی عضو یقاتیتحق مرکز ك ی از ش یب در که  اعضای هیات علمیدر خصوص  :21تبصره

 از%    50  صرفاً  نصورتیا  ریغ  در  گردد،  درج  اول   و  یاصل  یسازمان  یطرح به عنوان وابستگ  ۀ کنندبیمرکز تصواست  

   .شد خواهد پرداختفرد  به   یقیتشو مبلغ

  ی الزام یقات یتحق مراکز ی اعضا ی برا یسازمان ی وابستگ آدرس  در سالمت“  ۀتوسع ۀ “پژوهشکد درج :22تبصره

تعلق   یقی تشودفعات بعد  درکسر خواهد شد و  یقیاز مبلغ تشو %50بار اول  ی، برا آن. در صورت عدم درج است

 نخواهد گرفت. 

 

 ای  مراکز  ها،دانشگاه  از  یکی  ای  کردستان  یپزشک  علوم  دانشگاه   مصوبهای  هنامانیپا  ای  یقاتیتحق  هایمستخرج از طرح  تمقاال (5

  یخارج ا ی یداخل یهاارگان

 های مصوب دانشگاه علوم پزشکی کردستانمسئول )مجری طرح( در خصوص طرح  ۀ نویسند (6

 

 .  خواهد شدمشمول دریافت تشویقی  ،مقاالت در صورت موافقت کتبی نویسنده مسئولاول  ۀ سندینو :23تبصره 

 ر یمصوب سا ی قاتیتحقهای  طرحمقاالت منتج از در در خصوص نویسندگان مسئول و همکار  :24تبصره 

ارائه   یقاتیتحق مراکز و یفناور و  قاتیتحق علوم، وزارت تابع یهادانشگاه  و کشور یپزشک علوم یهادانشگاه 

 می است.االز  1مستندات مطابق جدول 

 همکار و مسئول ۀ سندینوبه  یقیتشو پرداخت جهت یقاتیتحق یهاطرح اصالت احراز مستندات -1 جدول

 ازین مورد مستند ی قاتیتحق  طرح طیشرا
مصوب دانشگاه علوم  ی قاتیتحق طرح

 کردستان  ی پزشک
------- 

  ی هادانشگاه ریمصوب سا ی قاتیتحق طرح

 تابع ی هادانشگاه و  کشور ی پزشک علوم

 مراکز و  یفناور و  قاتیتحق علوم، وزارت

 یقاتیتحق

  ی قاتیتحقطرح قرارداد ۀارائ :است ی اصل یمجر فرد که ی صورت در* 

 : است طرح همکار  فرد که ی صورت در* 

 ی دانشگاه مربوطه و بررس  ی پژوهش  ۀاز سامان  ریتصو  ۀئاوجود نام فرد در پروپوزال: ار  -    1      

 قاتیتحق  معاونت  از  (سربرگ  یدارا  و   ممهوررسمی )  ی گواه  ۀارائ  ایو    ی مستند ارسال  نیآنال

 ی سازمان حام ای مربوطه دانشگاه یفناور و 

از  (سربرگ یممهور و دارا) رسمی  ی گواه ۀنام فرد در پروپوزال: ارائ وجود معد  -  2      

  یه کمیته اخالق مبدا تاییدو یا  مربوطه ی سازمان حام ایدانشگاه و   یو فناور قاتیمعاونت تحق

  بر مشارکت فرد در نگارش مقاله ی مبن

 

   (1399 ماه  اسفند پایان  از قبل)  در موعد مقرر  یپژوهش ۀسامان قیاز طر  الزم  یهالیفاتمام   یبارگذار (7
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 .بر اساس دستورالعمل مجلهو یا  های ذیل  مثالطبق  قسمت تشکرات مقاله  در کننده  تیمنبع مقاله و سازمان حمادرج  (8

  شده  انجام کردستان یپزشک علوم دانشگاه  یفناور و قاتیتحق معاونت یمال تیحما با پژوهش نیا“: 1 مثال

 .(یسیو انگل  یفارس ۀمقال در  درج) “است

  یمال تی حما باخانم.......... بوده و /آقا به  مربوط....... مقطع....... در عنوان با نامه انیپا حاصل مقاله  نیا“: 2 مثال

 .(یسیو انگل یفارس ۀ مقالدر  درج)  “است شده  انجام  کردستان ی پزشک علوم دانشگاه  یفناور و  قاتیتحق  معاونت

ذکر  ،  در تشکرات مقاله  دی وتوح  بعثت،کوثر  ینی بال  قاتیتحق  ۀتوسع  مراکزدر  مصوب    یهاطرح   مورد  در  :25تبصره

   .الزامی استنام مرکز تحقیقات بالینی مربوطه  

 تیحما با و  بوده  د،ی توح /کوثر /بعثت ین یبال قاتیمصوب مرکز تحق یقاتیمقاله حاصل طرح تحق نیا“: 3 مثال

 . است شده  انجام کردستان یپزشک علوم دانشگاه  یفناور و  قاتیتحق معاونت  یامشاوره  و یعلم /یمال

 

  درج  ،دانشجویان دکتری پژوهشی در خصوصبرای تمام دانشجویان ) ییدانشجو قاتیتحق  ۀتیکمدرج وابستگی سازمانی  (9

   (عنوان وابستگی سازمانی اوله ب مرکز تحقیقات مربوطه  وابستگی سازمانی

  یپزشک  علوم  دانشگاه   مصوب  یقاتی تحق  یهانامه در خصوص طرح   ان یو پا  یقاتیطرح تحق  (یحقوق  ۀخاتم )  یحقوق  ۀی تسو  انجام (10

 کردستان

مقاله   یقیمبلغ تشوحقوقی )حاصل از مقاله/ مقاالت(  ۀعدم کسب امتیاز الزم برای تسوی صورت در :26تبصره

 .بود خواهد الزم  امتیازهای  کسب تا  بعدی هایمقاله  ۀطرح، منوط به ارائ یحقوق  خاتمۀ  و  خواهد شد پرداخت

 

 یقی تشو کسر ای  و یقی تشو عدم تعلق موارد ب( 

 نامهن ییآ  نیا “مقاالت یق ی تشو الف“  بخشمندرج در  یطمورد از شرا یك یحت دارا نبودن (1

 یسازمان یدرج ناقص وابستگ یا و   صحیح  درج عدم (2

 “ مربوطه  تحقیقات مرکز“ و  “ سالمت ۀتوسع ۀ پژوهشکد“ سازمانی وابستگی  درج عدم (3

 یت حمادر صورت استفاده از هر نوع  مقاله تشکر قسمت درسازمان حامی  مربوط به اطالعات  درج عدم (4

 Original Article)برای مقاالت    به بعد  1397از ابتدای سال    دارای کد اخالق  مصوب  ایهح طربرای    اخالق  کد  درج  عدم (5

 گیری خواهد شد( فاقد کد اخالق، حسب مورد تصمیم

بر اساس دستورالعمل  این صورت  در) یگرد Misconductهر نوع  یا Duplication ی،ادب علمی و سرقت مقاالت واجد  (6

گردد و در صورت   یم یاخالق دانشگاه معرف کمیتۀ  به نویسنده  و پرداخت نخواهد شد  تشویقیاخالق نشر وزارت بهداشت، 

 مربوطه مسترد خواهد شد(  یازاتمبلغ پرداخت شده و امت یقی،تشو یافتتخلف پس از در احراز

 زال مصوب وهای پژوهشی فاقد پروپمقاالت منتج از هر نوع فعالیت  (7
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  آموزش  و   درمان   بهداشت،  وزارت   ی سو  از  شده   ارائه  فهرست مجالت جعلی و نامعتبر“در    مقاالت چاپ شده در مجالت موجود (8

به پژوهشگر   تشویقی مبلغبه عنوان  یمبلغ یچصورت ه این در) ،/http://blacklist.research.ac.ir ینشانبه  یپزشک

 ( شد نخواهد محاسبه  نیزطرح   خاتمۀ  تعهدات جزومنتشر شده  مقالۀتعلق نخواهد گرفت و 

 نویسنده شامل پرداخت تشویقی به عنوان همکار )به استثنای نویسندۀ مسئول و یا نویسندۀ اول(  100مقاالت دارای بیش از  (9

 ریسادانشگاه علوم پزشکی کردستان به عنوان وابستگی سازمانی اول یا درج وابستگی سازمانی  یسازمان یوابستگ درجعدم  (10

 بدون مجوز به بعد  دوم  یسازمان یوابستگ درکردستان  یها به جز دانشگاه علوم پزشکسازمان

  پزشکی  علوم دانشگاه  داخلی مصوبات  و بهداشت وزارت های دستورالعمل مطابق  نشر، و پژوهش  اخالق اصول رعایت عدم  (11

 کردستان

 مربوطه  یدگیرس ی هاهیأت  درحکم محکومیت  (12

یین آ  1-1ماده    6تبصره  طبق  ) افزایش یا کاهش تعداد نویسندگان مقاله بدون کسب موافقت قبلی از معاونت تحقیقات دانشگاه   (13

های مقطعی از جمله    مشاوره   ه ئصرف همکاری در اموری مانند تهیه و تامین بودجه پژوهشی، ارا  در انتشار،  اخالق  ینامه کشور

  ایجاد یا در اختیار قرار دادن امکانات آزمایشگاهی، انجام آزمایشات مربوط به بیماران یا نمونه مشاوره آماری و روش شناسی، 

دهنده در   های پژوهشی و یا ارجاع و معرفی بیماران به پژوهشگران برای شرکت در پژوهش، شرایط کافی برای درج نام انجام

خدمت مذکور  ئه  ای برای ارا    هد کرد؛ حتی اگر افراد حق الزحمهلیست نویسندگان مقاله منتج از فعالیت پژوهشی را ایجاد نخوا

 . (دریافت نکرده باشند 

 

 مقاالت: یقی تشو افتی و در درخواست به منظور در سامانه  یبارگذارمورد نظر جهت   مستندات ج(

نامه جهت اقدام به ارسال مستندات  “ این آیین تشویقی مقاالت الف“ بخش)الزم به ذکر است دارا بودن تمامی شرایط مندرج در  

 : و درخواست پرداخت تشویقی الزامی است(

دارای وابستگی سازمانی صحیح، کد اخالق، اطالعات تقدیر    - )لینك مقالۀ چاپ شده(  چاپ شده   ۀمقال  PDF  لیفا  یبارگذار (1

 و تشکر  

)در صورت پیشنهاد جایگزینی  اول  ۀ سندینو توسط  یق یتشو ۀ ن یهز افت یدر بر یمبن مسئول  ۀ سندینو ی کتب ۀنامت یرضا ۀارائ (2

 نویسنده جهت اخذ تشویقی چاپ مقاله( 

 1طبق جدول  تحقیقاتی سایر مراکزهای برای مقاالت منتج از طرح مستندات الزم   یبارگذار (3

 ها( فرم تعهدنامۀ اخالقی )مندرج در قسمت دستورالعمل (4

 طرح حقوقی خاتمۀ  اعالم جهت مقاالت مستخرج از طرح تحقیقاتی مصوب،  بارگذاری (5

 

 

 

  

http://blacklist.research.ac.ir/
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 مقاالت تشویقی ۀمحاسب ۀنحو پ:
  2مبلغ تشویقی بر اساس نوع مقاله، نوع نمایه، محل اخذ بودجه پژوهشی جهت انجام تحقیق و نوع همکاری طبق جداول  ۀمحاسب         

 گردد.محاسبه می 4الی 

  خواهد ( الیر 100.000.000) الیر ون یلیم کصدیحداکثر مبلغ تشویقی به هر پژوهشگر درسال معادل  :27تبصره

  گردد. محسوب نمیسقف   جزء این   Original مقاالت   .بود

   خواهد بود.  میلیون ریال پنجاه مقاله به یك   قابل پرداختتشویقی  حداکثر مبلغ :82تبصره

  یشده در مجالت انگلیسی زبان دانشگاه علوم پزشک چاپ مقالۀ  یكبه  حداکثرسال  یكطول  در :92تبصره

  .گرفت خواهد تعلق پاداش ، (ضرایب اعمال)بدون  تومان میلیون یك معادل ،کردستان

 

 
 شده چاپ مقاالت ۀنماي نوع ازیامت -2 جدول

   Q1مربوط به  ازیامت پايه  ازیامت مقاله  يۀنما  نوع
ISI ،Pub Med  25 50 

Scopus  15 30 

Emerging 10 مجالت داخلی - 

 

 
 یبودجه و نوع همکار افتيدربر اساس محل  یقاتیتحق یهاطرح از منتج مقاالت یقيتشو  بيضر -3 جدول

 

 بودجه  افتيدر محل

 

 مسئول  ۀسندينو اي اول نفر

 دانشگاه  ۀوابست نیاول
  یپزشك علوم  دانشگاه از اول نفر ای مسئول ۀسندینو نكهیا  به)مشروط  

 (نباشد کردستان

 

 کردستان  یپزشك علوم  دانشگاه

مشارکت با  
 نویسندگان داخلی 

مشارکت با  
نویسندگان 

 خارجی 

 مشارکت با نویسندگان خارجی  مشارکت با نویسندگان داخلی

 صفر صفر 25/1 1

کردستان   یپزشك علوم  دانشگاه
 و  هادانشگاه  ریسا با مشترک

 معتبر یقاتیتحق مراکز
1 25/1 5/0 6/0 

  مراکز و  هادانشگاه   ریسا
 ... و  یقاتیتحق

   طیشرا بودن دارا  به)مشروط 
 (یسندگینو

25/1 5/1 

   ی مقاله )ارائه گواه  ای  یقاتیتحق  طرح  در  سندهینو  ی همكار  اثبات   صورت  در
شامل عنوان طرح و  دانشگاه قاتیمعاونت تحق ای سیاز  رئ یرسم

 ( 1طبق جدول  کداخالق مصوب

6/0 7/0 

معاونت   ای س یاز  رئ یرسم  یمستندات )گواه ارائه عدم  صورت  در
 مقاله   ای یقاتیتحق طرح در  ی خصوص  همكار  دردانشگاه(  قاتیتحق

 صفر صفر
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 ریتاث فاکتور و مقاالت نوع بيضر -4 جدول

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ضريب   نوع مقاله 
Original Article, Systematized Review, Critical Review, Umbrella Review, Scoping Review, Mapping 

Review,  Systematic Review, Meta-Analysis, Economical Review 
1 

Short Communication, Hypothesis, Expert opinion, Rapid Review, Narrative  Review, Brief  Report 4/0 
Case Series, Case report, Policy Brief, Standard Protocol   25/0 
Author Reply, Research Letter, Letter  to Editorial 15/0 

 ریال  400.000   تشویقی ۀمحاسب  ۀمبلغ پای

 ، معادل سه میلیون ریال   IFبه ازای هر    در ضریب تشویقی   IF ۀ محاسب ۀنحو

تشويقی بر اساس تعداد  ۀمحاسب

 نويسندگان

تشویقی تعلق خواهد  درصد 30داشته باشد، پس از اعمال کلیه محاسبات،  نویسنده 15بیش از تبصره: چنانچه مقاله ای  

 .گرفت

 {) 400.000هینما نوع بی(+) ضرIF)3.000.000}  یقاتیمقاله منتج از طرح تحق بیضر مقاله نوع بیضر   : تشويقیفرمول محاسبه مبلغ 
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   گرنت پژوهشی 

 1399مهر ابتدای دانشگاه، معاونت تحقیقات و فناوری از اعضای هیئت علمی های پژوهشی به منظور حمایت از فعالیت           

  ۀدانشگاه خواهد نمود. مبنای محاسبوابسته به  )آموزشی و پژوهشی(  مبادرت به اعطای گرنت پژوهشی به اعضای هیئت علمی

بوده    1399به چاپ رسیده توسط نویسندۀ مسئول از ابتدای مهر ماه  نوع اول    Original Articleتعداد مقاالت    ، مقدار گرنت

زبان   ی سیمقاالت چاپ شده در مجالت انگلالزم به ذکر است،  . محقق قرار خواهد گرفت در اختیار و  سال اعالمدر پایان  و

مجالت   ن یخواهند شد )سقف تعداد مقاالت چاپ شده در ا ی مشمول اخذ گرنت پژوهش زیکردستان ن ی دانشگاه علوم پزشک

   ( خواهد بود(.الیر 10.000.000) الیر ونیلیهر مقاله، ده م  یبه ازا  نهیهر نفر و سقف هز  یمقاله در سال برا كی

 

 کرد گرنت پژوهشی: موارد هزینه  ➢

 پرداخت پرسنلی )دانشجو/دستیار پژوهشی(  -

 تجهیزات )با نصب کد اموال معاونت تحقیقات و فناوری( خرید  -

 هزینۀ انتشار مقاله )فقط مقاالت نوع اول(  -

 مبلغ گرنت(  %30ها جهت عضو هیأت علمی و دانشجو )تا سقف هزینۀ شرکت در کنگره  -

 مبلغ گرنت(  %30)تا سقف   میزبانی از اساتید و پژوهشگران مدعو ۀهزین -

   ضوابط بیان شده در بخش تشویقی مقاالت الزامی است.  ۀحصول کلیجهت احتساب این گرنت  :30تبصره

یید شورای پژوهشی دانشگاه و اخذ مجوز حضور از حراست أکارگیری دستیار پژوهشی مشروط به ته ب :31تبصره

   دانشگاه و مرکز تحقیقات/دانشکده خواهد بود.

 

 عضو هیئت علمی به شرح ذیل خواهد بود:  ۀ اعطایی با توجه مرتب پژوهشی گرنت سقف        

 )ريال(   در سال پژوهشی سقف گرنت مرتبه علمی  

 000/000/250 استاد 1

 000/000/200 دانشیار  2

 000/000/150 استادیار 3

 000/000/100 مربی 4

    :)ریال( یپژوهش گرنتمحاسبه مبلغ  فرمول
 {)300.000هینما  نوع بیضر(+) IF 3.000.000}  یقات یتحق طرح از  منتج مقاله  بیضر
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 چاپی و الکترونیکی  کتب  حمایت از انتشار 

 

 الف(  استانداردهای الزم 

 ها، الزم است که موارد ذیل رعایت گردد: ها و پروتکلبه منظور حمایت از انتشار کتب تالیفی، ترجمه، گایدالین         

 کردستان   یدانشگاه علوم پزشک بامتقاضی  یسازمان ی وابستگبودن  دارا (1

 مصوب شورای انتشارات دانشگاه “ کتاب متن  میتنظ ۀنامن ییآ“  کتاب چاپ شده بات مطابق (2

 انتشار از قبلدانشگاه  انتشارات شورای تأییدیه (3

 یا نویسندگان  سنده یتخصص نو یدر راستا( و وابسته علوم یا یپزشک علوم ۀ حوز در) یقاتیتحقیا و  یعلم صرفاًعناوین  (4

 نخواهد گرفت. تعلق یقیتشو مقاالت، مجموعه و هاشاخص و آمار موضوع با یآثار هب :32تبصره

 

 و یا معادل میالدی آن  1399در بازه زمانی سال اثر انتشار و چاپ  (5

 جلدوی  رکردسگتان بر علوم پزشگکی  دانشگگاه وابسگته به    یقاتیکز تحقامریکی از   ایو   کردسگتان  علوم پزشگکی  دانشگگاه آرم  چاپ  (6

 ( کتاب یی)رو

اول   ۀوابسگته در صگفح  یقاتیتحق مرکز ای  و کردسگتان یپزشگک  علوم  دانشگگاه   به کتاب(  ی)هامؤلفسگازمانی   یوابسگتگاشگاره به   (7

 ( کتاب یحقوق ۀو صفح عنوان ۀصفح)

 :جهت دریافت تشویقیمورد نیاز مستندات  ۀارائ (8

 ( PDFفایل تمام متن کتاب )به فرمت  •

 ( JPGتصویر جلد کتاب )به فرمت  •

 ( PDF  فرمت به) فیپافرم  •

 دانشگاه  انتشارات شورای  یۀ تأیید •

 متن کتاب به زبان اصلی )جهت کتب ترجمه(  •

 )کلیه انتشارات( سال طول چاپ کتاب در پرداخت تشویقی حداکثر به دو مورد (9

 کتاب یبه ویراستارعدم تعلق پاداش   (10
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 )تألیفی و ترجمه(  کتاب   تشويقی شرايط پرداخت  به مربوط مالحظاتب( 

 کتب تألیفی*

  خواهد   (25.000.000)  یال ر  یلیونم  و پنج  بیست مبلغ    و سقف آن  ریال  هزار  دویست  صفحه هر    یازا  به  لیفیأ ت  ب کت  یقیتشو  مبلغ (1

 . بود

  ون یلیم  پنجاه   پرداخت   مشمول   شوند، یم  یمعرف  رفرنس  کتاب  عنوان به   ی تخصص  بورد   ی هاهیأت  از  یکی  توسط   که   ی فیتأل  کتب (2

 . بود خواهند   یقیتشو( الیر 50.000.000) ریال

بر اساس   ،کردستان در کتب مرجع یدانشگاه علوم پزشک وابستگی سازمانیدهی به مقاالت منتشر شده با رفرنس در صورت   (3

 تعلق خواهد گرفت.   یقیتشو (3.000.000)  یالر یلیون م سه  ،هر مقاله ی پوس، به ازاواسک یندکسا

 ده مبلغ  فصگگل  هر  ازای  به( رشگگته مذکور  بورد  هیأت  تشگگخیص  به) مرجع کتاب یك  از فصگگولی  یا فصگگل نگارش  صگگورت در (4

 .گرفت خواهد تعلق به فرد مؤلف تشویقی ریال( 30.000.000) ریال میلیون سی سقف تا ریال( 10.000.000) ریال میلیون

 و کامل Statement  با  همراه )  گایدالین  تدوین کامل  اسگگگتاندارد رعایت  با Original علمی  گایدالین  تدوین  صگگگورت در (5

 ریال( 50.000.000) ریال میلیون پنجاه   مبلغ  شگود، منجر( رسگمی  تأیید  با)  وزارت سگطح  در اسگتفاده   و  ییدأت  به که(  مربوطه اسگناد

 سگی مبلغ(  Adaptive Guideline  تدوین  اسگتاندارد  شگرایط  کلیه رعایت  صگورت  در)  گایدالین یك سگازیبومی  برای  و

 تعلق خواهد گرفت. تشویقی ریال( 30.000.000) ریال میلیون

 میلیون ده   مبلغ  بهداشگت،  وزارت  بالینی خدمات تعالی مرکز  ییدأت  با («درمانی  و  تشگخیصگی)  سگالمت هایپروتکل»   تدوین  برای (6

 و  هابیمارسگتان سگطح در  اجرا  و کارگیریهب  ،تأیید  به مشگروط ،«خدمت  اسگتانداردهای»   ۀارائ  برای  و  ریال( 10.000.000) ریال

 ریگال میلیون پنج مبلغ  ،(مرتبط آموزشگگگی هگایگروه  دیگر  شگگگورای تگأییگد  بگا) دانشگگگگگاه   آموزشگگگی -علمی هگایگروه   توسگگگط

 تعلق خواهد گرفت. تشویقی ریال( 5.000.000)

 آموزش  و درمان  های بورد وزارت بهداشگت،هیأت  و  وزارت  یآموزشگ  معاونت  ،کتاب تیمرجع  یمبنا :33تبصرره

 است. یپزشک

  ۀ نویسند چند یا یك و نباشد کردستان پزشکی علوم دانشگاه  دارای وابستگی سازمانی رسمی با کتاب، مؤلفنفر اول  چنانچه (7

از   یکیبه  صرفاً باشند، داشته مشارکت اثر چاپ در کردستان پزشکی علوم  دانشگاه  دارای وابستگی سازمانی رسمی با

   پرداخت خواهد شد. یقیتشومبلغ  %50 یسندگان نو

 .بودخواهد  عنواناکثر دو  حدطول سال   در یقی،تشو ینۀهز  یافتارائه و در  جهت  محقق  هر یفیکتب تأل تعداد (8

 

 کتب ترجمه*

  بورد  هیأت توسط شده  تأیید و رفرنس عنوان  به  شده  معرفی کتب جز به ) باشند مقاالت آوریجمع حاصل یا ترجمه که کتبی (1

 .گیردنمی  تعلق هاآن  به پاداشی  و  امتیاز  گونههیچ  و  نشده   داوری ،(

  و سقف آن   ریال  هزار  دویست  صفحه هر    ی ازا  به شده    ترجمه  (  وزارت   بورد  هیأت  توسط  شده   تأییدمرجع )  ب کت  یقیتشو  مبلغ (2

 . بود خواهد  (25.000.000) یالر یلیون م و پنج   بیستمبلغ 

 .بودخواهد  عنواناکثر دو  حدطول سال   در  تشویقی، هزینۀ  دریافت  و  ارائه جهت  محقق هر ترجمۀ کتب  تعداد (3
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 ی علم ی هاش یهما

کردستان باشد   یدانشگاه علوم پزشک سازمانیوابستگی  یدارا دی( بایو خارج یها )اعم از داخلشیارائه شده در هما مقاالت (1

 د.ن باش  ارائه نشده  ی کنفرانس چیدر هقبال نشده و چاپ  یامجله  چیو در ه

کردستان و یا سایر   پزشکی علوم دانشگاه  مصوب طرح از های داخلی و خارجی بایستی منتجمقاالت ارائه شده در همایش  (2

 فرد باشد.  ی رشته تخصص با  متناسب و  دانشگاه های کشور بوده 

  ی گواه  و  مقاله  ۀخالصتمامی مستندات از جمله    است   الزمهای علمی )داخلی و خارجی(  جهت دریافت هزینۀ تشویقی همایش (3

 .باشد  نام شخص متقاضی  به مقاله  ۀارائ

 .ردیگی کردستان تعلق نم یداخل دانشگاه علوم پزشک یهاش یبه هما ی قیمبالغ تشو (4

 .ردیگی نم تعلق فاقد وابستگی سازمانی رسمیو افراد  دانشگاه  مأمورو   هیبورسبه افراد   همایششرکت در  ۀنیهز (5

 

 یداخل یهاشی هما در شرکتالف( 

  ی علم هیأت یاعضا ی)برا  یقاتیمرکز تحق یاخدمت  محلدانشکده  ژوهشیپ ی شورا ۀمصوب ۀ ارائ یداخل یهاش یهما برای (1

 . است الزامی(  یپژوهش

  و درمان بهداشت، وزارت پوشش)تحت  یپزشک علوم ی هادانشگاه  توسط شیهما یبرگزار ،یداخل یهاشیهما دییتأ اریمع (2

نور، دانشگاه    امیپ  دانشگاه   ه تابع  ی واحدها.  است  ی فناور  و  قاتیتحق   علوم،   وزارت   پوشش تحت    یهادانشگاه   و(  یپزشک  آموزش

 نخواهند بود.  یقیمشمول پرداخت تشو یمراکز آموزش عالسایر و  یآزاد اسالم

 گیرد.همایش داخلی کمك هزینه شرکت در همایش تعلق می دو  به  صرفاًدر طول سال  (3

 

 خارجیهای شرکت در همایشب(    

)هیات علمی و   برای کلیه افراد دارای وابستگی سازمانی با دانشگاه  کشور از  خارجعلمی  هایهمایش  در  شرکت  شرط (1

( و داشتن  سنده ینو صد از شیب  با  مقاالت و  یخوداستناد احتساببدون ) 4 حداقل  Hبودن شاخص دارا  ،غیرهیات علمی(

 .است  بعد از آنو   1398سال  درزمان درخواست(  در) شده  چاپ اول  نفر /لئومس ۀ یسندنو عنوانه ب مقاله نوع اول  یك

 1399سال    در   به بعد بعنوان هیأت علمی مشغول به فعالیت شده اند   1398که از سال    یعلم  ئت ی ه  ی اعضا  :34تبصره

 . هستند یمستثن قاعده  نیا از

به عنوان نویسنده   شده  یه نما ۀ داشتن سه مقال ،و داخلی های خارجیهمایشدر سخنران مدعو  یقیمبلغ تشو یافت در جهت (2

)بدون    10حداقل    Hو دارا بودن شاخص  فرد    یتخصص  ۀ در حوز  Web of Science  ی اطالعات استناد  یگاه در پا  مسئول

 .  است یالزام (سنده ینو  صد از شی ب با  مقاالت و  ی خوداستناد احتساب

و یا مراکز  علمی معتبر بوده )به تایید یکی   ها، انجمن ها های خارجی، برگزاری همایش توسط دانشگاه معیار تأیید همایش (3

 ها مشمول پرداخت تشویقی نخواهند بود.  از شوراهای پژوهشی دانشگاه(، سایر همایش
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  یپژوهش  ی منوط به موافقت شورا  متقاضیان به  )ارائه مقاله و سخنران مدعو(    های خارجیپرداخت تشویقی شرکت در همایش (4

. است  دانشگاه   پژوهشی  شورای  سپس  ومربوطه(    یقاتیموافقت مرکز تحقپژوهشی،    علمی  هیأت  اعضای  مورددانشکده )در  

 ارائه گردد. گاه دانش یپژوهش یبه انضمام مدارک الزم به شورا ید با متیعز از  شیپ  یاندرخواست متقاض

  ر یتصو  مقاله،   ۀ ارائ  یگواه  برگشت،   و   رفت   طی بل  اسکن  شامل  ،شرکت در همایش  ۀنیهزکمك  اخذ    جهت  ازین   موردمدارک   (5

  از  د یکه با بود  خواهد مقاله، ۀخالص  ۀصفح و و ویزای ممهور در صورت وجود و یا مهر ورود و خروج از کشور  پاسپورت

 .گردد ارائه  یپژوهش ۀسامان قیطر

 به یك همایش خارجی، کمك هزینه شرکت در همایش تعلق می گیرد.  صرفاًدر طول سال،  (6

تناسب عنوان مقاله با رشته تحصیلی و  ، بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد هیات علمی، دارادر خصوص کارکنان غیر  (7

راستای   مربوطه در خصوص ضرورت و موثر بودن شرکت متقاضی در معاونت و مدیر موافقتیف سازمانی، اشرح وظ

 وظایف سازمانی الزامیست. 

 

 های خارجی در همایش دانشجویانشرکت ج( 

 موارد ذیل خواهد بود:  ۀ به داشتن کلی مشروطدر همایش های خارجی شرکت دانشجویان  

 کردستان پزشکی  علوم  دانشگاه منتج از طرح مصوب   اول  نفر یا مسئول  ۀ نویسند  عنوانه ب اول  نوع   مقاله یك حداقل داشتن  -

برای دانشجویان   مربوطه ای و موافقت استاد راهنمای برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دکتری حرفه دانشکده  موافقت  -

 دکتری پژوهشی

 ای از دوره اینترنیدانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی و یا دکتری حرفه -

 نداشتن حکم قطعی محکومیت درکمیتۀ انضباطی دانشگاه  -

 علمی )داخلی و خارجی(های شرکت در همایشمحاسبه کمک هزینه د( 

 پس از بازگشت متقاضی از همایش و بارگذاری مستندات تعیین خواهد شد. مطابق جدول ذیل 
 دییتأ مورد و معتبرهای خارجی و داخلی در همایش تشرک ۀ نیهز کمک زانیم  -6 جدول

 ارائه نوع شیهما
 مقاله  یبرا یقیتشو مبلغ

 (الیر) اول

و سوم در همان  دوم مقاالت

 (الیر)به ازای هر مقاله  همایش

 

 یخارج

 3.000.000 50,000,000 یسخنران

 2.000.000 45.000.000 پوستر

 - 50.000.000 ( مقاله  ارائه  موارد از ری)غ ژه یو ای مدعو سخنران

 یداخل

 1.000.000 4.000.000 یسخنران

 800,000 3.000.000 پوستر

 - 4.500.000 (مقاله  ارائه  موارد از ری)غ ژه یو ای مدعو سخنران

کارگاه در  ی شرکت کند، با شرط برگزار یخارج ۀ کنگر ك ی یکه محقق  در کارگاه جنب ی در صورت :35تبصره

  ون یلیم  كیدر مورد پرداخت پاداش اضافه )  ،(نفر  20  کننده   شرکت  حداقل  با  و   سیالتدرحق   افتیدانشگاه )بدون در

 خواهد شد.   یریگمیدانشگاه تصم یپژوهش ی تومان( در شورا
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 ( مدت  کوتاه  های)دوره   کشور  از خارج آموزشی  هایکارگاه 

و مقدار  مختص اعضای هیات علمی بوده    صرفاً(  مدت  کوتاه   یهادوره )  کشور  از   خارج  آموزشی  هایکارگاه   در  شرکت  ۀهزین  کمك      

 : بود  خواهد زیر شرایط  بودن  دارا به   مشروطو  7آن مطابق جدول 

زمان   در، سنده ینو صد  از ش یب با  مقاالت و  یخوداستناد احتساب بدون ( 15پانزده ) H-Indexدارا بودن حداقل شاخص  (1

 شرکت در کارگاه  درخواست

 عنوان نویسنده مسئول در طی دو سال گذشته مرتبط با موضوع کارگاهمقاله نوع اول به  2داشتن  (2

 ( بود  خواهد  دانشگاه   پژوهشی  شورای  دوره،  اعتبار  تشخیصمرجع  )  علمی  معتبر  انجمن  یا  و  دانشگاه   كی  توسط  دوره   یبرگزار (3

   دانشگاه  تحقیقاتی مراکز از یکی یا  و متقاضی فرد آموزشی گروه  درمانی یا  پژوهشی آموزشی، نیازهای با  دوره راستا بودن هم (4

و سپس   (یپژوهش یعلم هیأت  ی اعضا ی برا مربوطه  قاتیتحق مرکز یپژوهش ی شورا)  دانشکده  پژوهشی شورای موافقت (5

 دانشگاه  پژوهشی شورای موافقت

 ( بود   خواهد دانشگاه  پژوهشی  شورای ،اعتبار  تشخیصمرجع )منجر شدن به اخذ گواهی معتبر   (6

 العمل(کارگاه )طبق فرمت انتهای این دستور ارائۀ گزارش علمی حاصل از  (7

 مستندات زیر از طریق سامانه معاونت تحقیقات ارائه گردد:به منظور دریافت کمك هزینه شرکت در دوره الزم است  (8

  دوره   یبرگزار از  پس معتبر یگواه ۀارائ -

 ارائۀ فرم گزارش علمی حاصل از شرکت در کارگاه طبق فرمت مصوب معاونت تحقیقات و فناوری  -

در بازه  خروج از کشورو ویزای ممهور در صورت وجود و یا مهر ورود و  پاسپورت ریتصو  برگشت، و رفت طیبل تصویر -

 زمانی دوره 

 
 (:مدت کوتاه یها)دوره کشور از خارج آموزشی هایکارگاه درشرکت  ۀنيهز کمک زانیم -7 جدول

 کمک هزينۀ پرداختی  مبلغ  محدودۀ جغرافیايی

 40,000,000 (یو خاک یمرز آب یدارا  ی)کشورهاکشورهای همسايه 

 70.000.000 کشورهای آسیای مرکزی، میانه، اروپا

 100.000.000  دور خاورو  یشرق یایآس ه،یانوسیاق ،يیقاي،آفريیکايآمر یکشورها

 

از صد   شی ب یبه جز مقاالت دارا ESIطبق گزارش ( Top Paper) پراستناد مقاالت یدارا افراد :36تبصره

مازاد خواهند   ۀنی( هز10.000.000) الیر ونیلی ده م افتیمشمول در فوق،مصوب  ۀنیهز کمك بر عالوه  سنده،ینو

 بود. 
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  Hشاخص ارتقای 
  احتساب )بدون   اسکوپوس  یاطالعات استناد  گاه یپا اساس بر که  کردستان پزشکی  علوم  دانشگاه  با  سازمانی وابستگی  ی دارا محققین       

 شوند،  ( 15) پانزده  H-Indexشاخص  کسب  به  موفقدانشگاه  سنجیعلم واحد  تائید  و  ( سنده ینو صد  از ش یب با  مقاالت  و یخوداستناد

               .شد خواهند  لیذ ی ازهایامت افتیدر مشمول

 1399فتۀ پژوهش سال بزرگداشت همراسم معرفی و تشویق در  -

 اصلی مجری عنوان به  فرد تحقیقاتی هایطرح سقف به  مورد یك افزایش -

  بارریال( به کمك هزینۀ شرکت در کارگاه یا همایش خارجی برای یك 10.000.000تعلق مبلغ ده میلیون ریال ) -

این  اند، امکان استفاده از مند شده بهره  “H-Indexشاخص  ارتقای “، از بند 1398که در سال  یکسان :37تبصره

 نخواهند داشت. 1399در سال  راتسهیالت 

 

 ی مل  یهاجشنواره  برتر  یهارتبه  کسب 

 ۀزیجا»  یپزشک علوم فرهنگستان  ،یمطهر دی شه ،ییامه طباطباعلّ ،یخوارزم ،یراز یهاجشنواره  :یمل یهاجشنواره از  منظور (1

 .باشدمی یاسالم بانك  و  «یهادو  نینورالد دکتر استاد

 باشد.  کردستان یدانشگاه علوم پزشکی رسمی با سازمانفرد متقاضی بایستی دارای وابستگی  (2

 کردستان باشد.  یدانشگاه علوم پزشکمصوب  وابستگی سازمانیبا بایستی ارائه شده به جشنواره دستاورد  (3

 
 ملی هایجشنواره  در برتر هایرتبه  کسب برای تشویقی ۀ نیهز زانیم

 (ریال)  یقیتشومقدار  رتبه 

 000/000/30 اول 

 000/000/20 دوم 

 000/000/15 سوم

 000/000/15 جوان  محقق برتر  رتبه
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 ی فناور   یسازی بوم و  ی نوآور اختراع، عنوان، کسب 

کردستان، مبلغ  ینام مرکز رشد دانشگاه علوم پزشک به پژوهشی  ۀ سامان در  آن  ارائۀ  و  جاری سال  در اختراع  ثبت  صورت  در (1

 خواهد شد.  اعطاپاداش  (6.000.000شش میلیون ریال )

 “کردستان  یسالمت دانشگاه علوم پزشک  یمرکز رشد فناور“ثبت اختراع عبارت    ۀنامیالزم است در گواه   :38تبصره

 . باشد شده   ثبت کامل صورته بآدرس مخترع،  عنوانه ب (6616797161) رشد مرکز یپستهمراه با کد

 

میلیون ریال    پنجاه به مبلغ    ینۀدانشگاه، کمك هز  یهیأت علم  یاعضا  یاکارکنان    توسط  بنیان،دانش   شرکت  تصویب  صورت  در (2

 .شد خواهد پرداخت  دانشگاه  فناوری شورای   تأیید با ریال( 50.000.000)

 در صورت ثبت اختراع بین المللی، مورد جهت بررسی و تعیین مبلغ تشویقی در شورای فناوری دانشگاه بررسی خواهد شد.  (3

 

 دانشجو توسط مسابقات در رتبه کسب: الف

 . شد  خواهد پرداخت دانشجویان بههزینۀ تشویقی براساس عناوین ذکر شده در جدول ذیل         

 عنوان
 ( ريال)  تشويقی مبلغ 

 سوم  رتبۀ دوم رتبۀ اول رتبۀ

 تهران  بازار فن

000/000/10 000/000/7 000/000/5 

 حل راه

 فنسل

 اینوتك

 هادانشگاه  توسط  شده برگزار  ایمنطقهو  ملی معتبر هایجشنواره

Start Up   برتر 

 فكت
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 ی پژوهش  یشوراها  در  هاطرح   بیتصو  اریاخت ضیتفو سقف

 . خواهد بود لیشرح جدول ذ  به مختلف ی شوراها  به یمال اریاخت  ضیتفو سقف        

 (ريال) مبلغ  سقف شورا

 سقف بدون دانشگاه  یپژوهش یشورا

 سقف بدون سالمت   یفناور یشورا

 150.000.000 دانشگاه  HSR یشورا

 80.000.000  های تحقیقاتی مرتبط()جهت بررسی طرح  بهداشت و   یپزشك یهادانشكده  یپژوهش ی شوراها

 80.000.000 کبد و گوارش    قاتیمرکز تحق یپژوهش یشورا

 100.000.000 سالمت  بر موثر  یاجتماع  عوامل  قاتیتحق مرکز یپژوهش یشورا

 120.000.000 یمولكول  -یسلول  قاتیتحق مرکز یپژوهش یشورا

 120.000.000 یی غذا  مواد  و  طیمح بهداشت قاتیتحق مرکز یپژوهش یشورا

 40.000.000 مراقبت بالینی    قاتیتحق مرکز

 60.000.000 سرطان و  ایمونولوژی  قاتیتحق مرکز یپژوهش یشورا

 60.000.000 آلرژی  و  ریه ایهری بیما  قاتیتحق مرکز یپژوهش یشورا

 60.000.000 زئونوز   قاتیتحق مرکز یپژوهش یشورا

 60.000.000 اعصاب  علوم  قاتیتحق مرکز یپژوهش یشورا

 60.000.000 ناباروری  و  باروری تحقیقات شورای

 60.000.000   ییماما  یپرستار و  یدندانپزشك پیراپزشكی، های  دانشكده پژوهشی شورای

معاونت توسعه مدیریت   ،دارو غذا  معاونت  ،پژوهشی  و   فرهنگی  دانشجوئی  معاونتهای  مشترک  HSR  ی شوراها
   مرکز بهداشت سنندج HSRشورای و  معاونت درمان  ،بهداشتی معاونت ،و منابع

50.000.000 

 50.000.000 ییدانشجو   قاتیتحق ته یکم یپژوهش یشورا

 55.000.000 قدس  و و کوثر  دیتوح و  بعثت ی مارستانهایب ینیبال قاتیتحق مراکز

 50.000.000 آموزش  در  پژوهش یشورا

 40.000.000 ی معنو سالمت یپژوهش یشورا

 

 سقف در هاآن  ۀنیهز اگر ، باشند شده  بیتصو و یبررس یقاتیتحق مراکز از یکی در که ییهانامهانیپا :39تبصره

  ۀ تیبه کم ،یینها بی جهت تصو و  شد نخواهند یبررس دانشگاه  یپژوهش یشورا در باشد، مرکز آن یپژوهش یشورا

 .گردندیاخالق دانشگاه ارجاع م

 د شد. ن خواه یطرح و بررسمدانشگاه  یپژوهش  یدر شورا  .Ph.Dمقطع  انیدانشجو یهانامهان یپا یۀکل :40تبصره

 

 

 

 

http://research.muk.ac.ir/_Pages/Committees/Info.aspx?ID=89
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 صورت زیر خواهد بود: طرح برای مقاطع مختلف تحصیلی به  -پایان نامهپایان نامه  و سقف هزینه      

 یلیتحصمقطع  

مقاطع   ۀنامان یپا نهیهز سقف

در  بی جهت تصو یلیمختلف تحص

 دانشکده 

طرح   -هنام اني پا نهيهز سقف 

 ی لیمقاطع مختلف تحصدر 

 000/000/70 000/000/35 پزشكی عمومی 

 000/000/70 000/000/35 دندانپزشكی عمومی 

 000/000/150 000/000/72 دستیار تخصصی )رزیدنتی(

 000/000/150 000/000/72 کارشناسی ارشد 

 000/000/250 000/000/120 ( آموزشیPhDدکتری )

 000/000/350 000/000/150 ( پژوهشیPhDدکتری )

  

و تصویب    استاد راهنما باشد با رعایت سایر ضوابط  فعال  در صورتی که پایان نامه در راستای الین مصوب  :41تبصره

 برخوردار نخواهد بود.طرح  - هزینه پایان نامه، از محدودیت سقف در شورای پژوهشی دانشگاه 

 

الزام   سببنامه  آیین  این اعتبار، مین أت عدم صورت  در و اعتبار خواهد بود   نیمنوط به تأم ها،  نهیهز کمك کلیهاست پرداخت  یهیبد

 .     شد نخواهد تشویقیهزینۀ در پرداخت 
 

 

 . است موفق ژپوهشگر ک ی یها ی گ ی و از  تها،ی فعال  تی ف ی ک  ی رد عملکرد  و ارتقا  تی شفاف  ،یم ی ت   تی فعال  ،ینگر  نده ی آ ،یی پذ تی مسئول  ،یرفتار حرفه ا
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 کتاب  متن  میتنظ ۀناموهیش

 باشد؛  لی ذ  طی شرا یدارا دی باکتاب ارائه شده  لی فا

و ...( و   مندرجات فهرست م،یتقد ۀصفح  شگفتار، یپو  مقدمه) نیبه جز صفحات آغاز د ی متن مف صفحه  49 حداقل یدارا -

 ...(   و نامهواژه  منابع،  فهرستصفحات خاتمه )

 Nazanin و فونت    Singleسطور    ۀفاصل  ،چپ و راست(  ن،یی)باال، پا  سمت  چهار  هر  از  متریسانت  5/2  یۀحاشمتن کتاب باید با   -

– Bفونت و متن  بدنۀ در 12 حداکثر قلم اندازۀ  باTitr – Bآراییصفحه   سرتیترها و هاسرعنوان در 14 حداکثر قلم اندازۀ  با  

 . باشد شده 

 است  وزیری قطع کتاب برای  نظر مورد قطع -

 در PDF و Word فرمت دو  به و تنظیم A-4 قطع در و 2013 نسخۀ( Word) پردازواژه  افزارنرم  در باید شده  تنظیم متن -

 . گردد تسلیم دانشگاه  انتشارات  شورای به  و  بارگذاری  سامانه

 نامه واژه درج  -

 مناسب  مأخذنویسی شیوۀ رعایت   -

  مورد خاص  موضوعات راستای  در  و کردستان پزشکی علوم  دانشگاه  با رسمی سازمانی وابستگی دارای  فرد توسط  باید  کتاب -

  در  و  باشد  دانشگاه  انتشارات  شورای مصوبۀ  دارای  بوده،  وابسته علوم  یا پزشکی  علوم حوزۀ   در  و  تحقیقاتی  اکزمر ،دانشگاه  یازن

 .  باشد شده  منتشر  کردستان پزشکی علوم دانشگاه  تحقیقات مرکز یا و کردستان پزشکی علوم  دانشگاه  نام  با  ارزشیابی سال

یۀ  تأییدبدون  شده  چاپ هایکتاب . باشد شده  تصویب و مطرح دانشگاه  انتشارات  شورای در انتشار،  از قبل کتاب  است الزم -

 .  گرفت نخواهند قرار بررسی پیش از انتشار شورای انتشارات، مورد

حاصل تألیفات   ،ی کتابهارفرنس  از یکی حداقل است الزم نویسنده، تألیفات  سایر با  کتاب موضوعی ارتباط صورت در  -

 ها شده باشد. ای به آن بوده و یا در کتاب، اشاره سابق ایشان 

  علوم پزشکی  دانشگاه مرکز تحقیقاتی وابسته به  و یا کردستان علوم پزشکی دانشگاه  لوگویجلد )رویی( کتاب باید مزین به  -

  علوم  دانشگاه  به  کتاب( ی )هامؤلف یبه وابستگ یز ( کتاب نیحقوق ۀ و صفح عنوان  صفحۀ اول )  و در صفحۀ بوده کردستان 

 .  باشد شده  اشاره  صراحتاًوابسته  تحقیقاتی  مرکزو یا  کردستان پزشکی

جهت ارائۀ امتیاز پژوهشی    نگردند،  فوق  فیتعار  شامل  که  یکتب  و  المسائلحل  سواالت،  مجموعه  مانند  یدرسکمك  یهاکتاب -

 . گرفت نخواهند قرار یابیارز  موردو حمایت مالی، 

در  و  بود خواهد اول چاپ موارد یبرا صرفاً ناشر، اعتبار و اثر تیکم و تیفیک  محتوا، اعتبار، برحسب یفیلأت کتاب یابیارز -

 عمل خواهد شد.   انتشارات، شورای  نظر  به توجه  با  شود،  مجدد ویراست  کتاب که مواری

 خواهد بود.  مترجم ا ی مؤلفکتاب برعهده  یقانون ی اخذ شابك و مجوزها ت یمسؤل -

 گیرد.ویراستار کتاب امتیاز و پاداشی تعلق نمیبه   -

 "است یالزام کتاب چاپ از قبل انتشارات واحد یۀدیتأئ"
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 ها العمل دستور  و  هانامهنییآ  به  مربوط  ی های دسترس

   “کردستان یدانشگاه علوم پزشک یسازمان یهایوابستگ  حیصح  درج ۀ نحو" ➢

 یسازمان یهایوابستگ  حیدرج صح ۀ ها / نحو/ دستورالعمل یاطالعات پژوهش تیریمد ۀسامان :ریاز مس  یدسترس

 کردستان یدانشگاه علوم پزشک

 

  یپژوهش ۀسامان ق یاز طر  یقیبه پرداخت تشو  مربوط یهال یفا یبارگذار ➢

 دانشگاه  یچاپ شده در سامانه پژوهش ۀ مقال /دیجد مورد ارائه /من یپژوهش  سوابقبه سامانه/   ورود :ریمس  از یدسترس

 

 های آموزشی خارج از کشوردریافت تشویقی کارگاه  به   مربوط یهال یفا یبارگذار ➢

 هایکارگاه فرم ارائۀ گزارش علمی حاصل از  /هادستورالعمل /سامانۀ مدیریت امور پژوهشی :مسیر از دسترسی

 مدت(  کوتاه  های)دوره  کشور از خارج آموزشی

 

 “  کتاب متن تنظیم نامۀآیین “ براساس کتاب تنظیم ➢

 کتاب  متن تنظیم  نامۀآیین/هادستورالعمل/پژوهشی امور مدیریت سامانۀ :مسیر از دسترسی
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 1399در سال  یقاتیتحق یهاطرح  گذاری هزینه 

 

 توضیحات  نوع  فعالیت  هزینه )تومان(  -عنوان فعالیت

  توصیفی ، مرور سیستماتیك و متاآنالیز مقطعی  150000 

 

 

 تدوین پروپوزال

 
300000 

شاهدی، کیفی،  آزمایشگاهی  ،   – مقطعی تحلیلی، مورد 

 (GCPبا )رعایت اصول   HSR  ،RCTمداخالت 

بستگی به وسعت مطالعه دارد مبلغ 

درج شده در پروپوزال توسط شورای  

 .پژوهشی تعدیل خواهد شد 

 کوهورت و رجستری  پیشنهاد می شود توسط مجری 

 
1500 

 بررسی سوابق و 

 پرونده )هر مورد(
 

 

 

 

 

 جمع آوری اطالعات 

 مصاحبه در محل 4000 

 مصاحبه درب منزل  6000 

 مصاحبه کیفی و پیاده سازی ) هر جلسه( 70000 

 
300000 

 FGD، تحلیل محتوی و تایپ سازیهماهنگی، برگزاری، پیاده 

 ) هر جلسه(

 پرسشنامه ای )توسط فرد( 1500 

 
 مطابق تعرفه بخش دولتی 

دستمزد انجام آزمایش، ارزیابی بالینی و تشخیصی )بصورت 

 خرید خدمت(

طبق ساعت کار انجام شده بر حسب   

 مدرک و رتبه علمی فرد انجام دهنده

بالینی و تشخیصی )قابل انجام  ، ارزیابی زد انجام آزمایشدستم

 توسط همکاران مندرج در پروپوزال( 

مطابق نظر شورای پژوهشی با ارائه   

 مستندات 
 مداخله )اقدامات مندرج در روش کار پروپوزال(

 
 به نوع طرح و حجم آن بستگی دارد  300000

مدیریت پروژه )در یک  

 شهر( 
 

)در سطح  مدیریت پروژه   به نوع طرح و حجم آن بستگی دارد  600000

 استان و یا چند استان( 

های چاپی برای پرسشنامه صرفاً
های الکترونیکی .)پرسشنامه)غیرالکترونیکی(

 مشمول دریافت هزینه نمی باشند(

 هر متغیر  20
ورود اطالعات و کنترل  

 کیفی آن 

مشاور متدولوژی و   و تحلیلی )غیر از کوهورت( Surveyمقطعی ، پایه ،  250000 

 کوهورت و مداخله ای 350000  آماری 

، دکتری حرفه 15000دکترای تخصصی :

،لیسانس و فوق   12000ای و فوق لیسانس:

 به ازای هر ساعت تومان   7000دیپلم: 

بر حسب ساعت توسط مجری  

 پیشنهاد  می شود 
 کار عملی  کار( در هر نوع طرح )با ذکر جزئیات نوع 

بر اساس تعرفه بخش دولتی و یا نظر   

 شورا
 طراحی نرم افزار و ...

خرید خدمت از 

 شرکتهای دانش بنیان 

 سایر  تایپ، تکثیر، حمل و نقل و ... مطابق تعرفه بخش دولتی  
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 تومان می باشد.  و پانصد هزار سقف هزینه پروپوزالهای مربوط به مرور سیستماتیك و متاآنالیز، یك میلیون  : 42تبصره

شود به   یجهت آن بخش از کار که توسط دانشجو انجام م یپرسنل نهیهز ی،دانشجوئ ی نامه ها انیپا : در43تبصره

 . ردیگیتعلق نم ان یدانشجو

شوراهای پژوهشی می توانند بر اساس شرایط هر طرح تعدیل هایی را در هزینه های طرح  الزم به ذکر است  :44تبصره

 پیشنهاد دهند.
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 های سازمانی واحدهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مقاالت  نحوۀ درج صحیح وابستگی

 

، (Affiliation)سازی وابستگی سازمانی  های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص یکسانپیرو سیاست

ها، ها، دانشکدهها، مدیریتمعاونتهای سازمانی صحیح معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان وابستگی

دهی نماید. با توجه به اینکه معیار ارزشیابی مقاالت، آدرسها و مراکز تحقیقات تابع دانشگاه را به صورت ذیل اعالم میبیمارستان 

 زمانیسا صحیح و استاندارد اعالم شده خواهد بود، پژوهشگران محترم بایستی پیش از ارسال مقاله به مجالت، وابستگی

(Affiliation) .صحیح خود را طبق اطالعات ذیل استخراج و عین عبارت را در مقالۀ خود درج نمایند 

 

 *** نکته*** 

صحیح و  Affiliationذکر شده در "مقاالت چاپ شده" با  Affiliationدر صورت مغایرت  ✓

استاندارد اعالم شده )تقدم و تأخر و یا جابجایی کلمات عالئم و ...(، امتیازات مختلف "مقاالت 

 برای نویسندگان مقاالت محاسبه نخواهد شد.  چاپ شده"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
  

 "هادانشکده"

 ردیف فارسی انگلیسی

Department of …, Faculty of Medicine, Kurdistan 

University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran 

  پزشكی علوم پزشكی، دانشگاه دانشكدهگروه ...، 

 ایران  سنندج، کردستان،
1 

Department of …, Faculty of Dentistry, Kurdistan 

University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran 

  پزشكی علوم دندانپزشكی، دانشگاه دانشكدهگروه ...، 

 ایران  سنندج، کردستان،
2 

Department of …, Faculty of Health, Kurdistan 

University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran 

  پزشكی  علوم بهداشت، دانشگاه دانشكدهگروه ...، 

 ایران  سنندج، کردستان،
3 

Department of …, Faculty of Paramedical 

Sciences, Kurdistan University of Medical 

Sciences, Sanandaj, Iran 

 پزشكی علوم پیراپزشكی، دانشگاه دانشكدهگروه ...، 

 ایران   سنندج، کردستان،
4 

Department of …, Faculty of Nursing and 

Midwifery, Kurdistan University of Medical 

Sciences, Sanandaj, Iran 

  علوم  پرستاری و مامایی، دانشگاه دانشكدهگروه ...، 

 ایران  سنندج، کردستان،  پزشكی
5 

 

 

 " پزشکی دانشکده"

 نام دانشکده   عنوان انگلیسی

Faculty of Medicine پزشكی  دانشكده 

های بالینی گروه  عنوان انگلیسی 
 Department of Radiology گروه رادیولوژی

 Department of Psychiatry and Behavioral Sciences گروه روانپزشكی 

 Department of Internal Medicine گروه داخلی

 Department of Pediatrics گروه کودکان

 Department of Obstetrics and Gynecology گروه زنان و زایمان 

 Department of Surgery گروه جراحی

 Department of Dermatology گروه پوست 
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 Department of Pathology گروه پاتولوژی

 Department of Infectious Diseases گروه عفونی 

 Department of Anesthesiology گروه بیهوشی 

 Department of Ophthalmology گروه چشم پزشكی

 Department of Emergency Medicine گروه طب اورژانس 

 Department of Cardiovascular Medicine گروه قلب

 ENT Department of Otolaryngologyگروه 

 Department of Neurology گروه نورولوژی

 Department of Urology گروه اورولوژی

 Department of Orthopedic Surgery گروه ارتوپدی

 Department of Community Medicine پزشكی اجتماعی گروه 

 Department of Epidemiology and Biostatistics آمار  گروه اپیدمیولوژی و

 Department of Microbiology گروه میكروب شناسی 

 Department of Immunology گروه ایمنی شناسی  

 Department of Parasitology and Mycology گروه انگل و قارچ شناسی 

 Department of Biochemistry گروه بیوشیمی 

 Department of Anatomical Sciences گروه علوم تشریح 

 Department of Medical Physiology and Pharmacology پزشكی گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی

 Department of Medical Physics گروه فیزیك پزشكی 

 Department of Molecular Medicine and Genetics ژنتیك  گروه پزشكی مولكولی و

 Department of Theology and Islamic Sciences گروه معارف اسالمی 

 Department of Medical Ethics اخالق پزشكی 

 Department of English Language زبان انگلیسی

 

 

 "بهداشت دانشکده"

 نام دانشکده  عنوان انگلیسی

Faculty of Health بهداشت  دانشكده 

 انگلیسی گروه آموزشی

 Department of Environmental Health Engineering گروه مهندسی بهداشت محیط 

 Department of Occupational Health Engineering ایگروه مهندسی بهداشت حرفه 
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 Department of Public Health عمومی گروه بهداشت 

 Department of Health Education and Promotion بهداشت  آموزش گروه 

                 

 "دندانپزشکی دانشکده"

 

 

 " پرستاری و مامایی دانشکده"

 عنوان انگلیسی دانشکده 

 Faculty of Nursing and Midwifery پرستاری و مامایی دانشكده

 عنوان انگلیسی نام دانشکده 

 Faculty of Dentistry دندانپزشكی  دانشكده

 گروه آموزشی انگلیسی

Department of Oral and Maxillofacial Medicine ای دهان، فك و صورتهریگروه بیما 

Department of Oral and Maxillofacial Pathology گروه پاتولوژی دهان، فك و صورت 

Department of Oral and Maxillofacial Surgery  گروه جراحی دهان، فك و صورت 

Department of Oral and Maxillofacial Radiology گروه رادیولوژی دهان، فك و صورت 

Department of Endodontics  گروه اندودانتیكس 

Department of Orthodontics دنسی گروه ارتو 

Department of Restorative Dentistry گروه دندانپزشكی ترمیمی 

Department of Prosthodontics  گروه پروتزهای دندانی 

Department of Periodontics  گروه پریودانتیكس 

Department of Pediatric Dentistry گروه دندانپزشكی کودکان 

 انگلیسی گروه آموزشی

 Department of Medical-Surgical Nursing داخلی و جراحیگروه پرستاری 

 Department of Psychiatric Nursing گروه پرستاری روان 

 Department of Community Health Nursing گروه پرستاری بهداشت جامعه 

 Department of Pediatric Nursing گروه پرستاری کودکان

 Department of Geriatrics Nursing سالمندیگروه پرستاری 
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 " پیراپزشکی  دانشکده"

 نام دانشکده  عنوان انگلیسی

Faculty of Paramedical پیراپزشکی   دانشکده 

 انگلیسی گروه آموزشی
 Department of Radiology گروه رادیولوژی

 Department of Medical Laboratory Sciences گروه علوم آزمایشگاهی

 Department of Emergency Medical Sciences های پزشكیفوریت

 Department of Anesthesiology گروه هوشبری

 Department of Radiotherapy گروه رادیوتراپی

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Department of Critical Care Nursing های ویژهمراقبتگروه پرستاری 

 Department of Emergency Nursing اورژانس  گروه پرستاری

 Department of Rehabilitation Nursing توانبخشی گروه پرستاری 

 Department of Nursing Management گروه مدیریت پرستاری
 Department of Midwifery گروه مامایی

 Department of Operating Room گروه اتاق عمل 
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 "تحقیقاتی دانشگاهمراکز "

 ردیف فارسی انگلیسی

Social Determinants of Health Research Center, 

Research Institute for Health Development, Kurdistan 

University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran 

  سالمت،  بر مؤثر اجتماعی عوامل  تحقیقات مرکز
  پزشكی  علوم دانشگاه، سالمت ه توسع هپژوهشكد
 ایران  سنندج، کردستان،

1 

Cellular and Molecular Research Center, Research 

Institute for Health Development, Kurdistan 

University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran 

 هپژوهشكد مولكولی، و سلولی علوم تحقیقات مرکز
  کردستان،  پزشكی علوم ، دانشگاهسالمت ه توسع

 ایران  سنندج،

2 

Environmental Health Research Center, Research 

Institute for Health Development, Kurdistan 

University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran 

  ه توسع  هپژوهشكد محیط، بهداشت  تحقیقات  مرکز
  سنندج،  کردستان، پزشكی  علوم ، دانشگاهسالمت

 ایران 

3 

Liver and Digestive Research Center, Research 

Institute for Health Development, Kurdistan 

University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran 

  ه توسع هپژوهشكد کبد، و گوارش  تحقیقات مرکز
  سنندج،  کردستان، پزشكی  علوم ، دانشگاهسالمت

 ایران 

4 

Zoonoses Research Center, Research Institute for 

Health Development, Kurdistan University of 

Medical Sciences, Sanandaj, Iran 

،  سالمته توسع هپژوهشكد زئونوز، تحقیقات مرکز
 5 ایران  سنندج، کردستان، پزشكی  علوم دانشگاه

Lung Diseases and Allergy Research Center, 

Research Institute for Health Development, Kurdistan 

University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran 

 هپژوهشكدو آلرژی،    ریهای  هریبیمامرکز تحقیقات  
  کردستان،  پزشكی علوم ، دانشگاهسالمت ه توسع

 ایران  سنندج،

6 

Cancer and Immunology Research Center, Research 

Institute for Health Development, Kurdistan 

University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran 

 هپژوهشكدژی، مرکز تحقیقات سرطان و ایمونولو 
  کردستان،  پزشكی علوم دانشگاه ،سالمت ه توسع

 ایران  سنندج،

7 

Neurosciences Research Center, Research Institute 

for Health Development, Kurdistan University of 

Medical Sciences, Sanandaj, Iran 

  ه توسع هپژوهشكد مرکز تحقیقات علوم اعصاب،
  سنندج،  کردستان، پزشكی  علوم دانشگاه ،سالمت

 ایران 

8 

Spiritual Health Research Center, Research Institute 

for Health Development, Kurdistan University of 

Medical Sciences, Sanandaj, Iran 

ه  توسع هپژوهشكدمرکز تحقیقات سالمت معنوی، 
  سنندج،  کردستان، پزشكی  علوم ، دانشگاهسالمت

 ایران 

9 
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Clinical Care Research Center, Research Institute for 

Health Development, Kurdistan University of 

Medical Sciences, Sanandaj, Iran 

  ه توسع  هپژوهشكدمرکز تحقیقات مراقبت بالینی، 
  سنندج،  کردستان، پزشكی  علوم ، دانشگاهسالمت

 ایران 

10 

 

 " دانشجویی تحقیقاتکمیتۀ "

 فارسی انگلیسی

Student Research Committee, Kurdistan 

University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran 

تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشكی کردستان،   هکمیت
 سنندج، ایران 

 

 " هابیمارستان "

های تحت پوششهگرو انگلیسی  ردیف 

Department of …, Besat Hospital, Kurdistan 

University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran 

  ، دانشگاه درمانی بعثت  مرکز پزشكی آموزشی و گروه ...، 
 ایران   سنندج، کردستان،  پزشكی علوم

1 

Department of …, Tohid Hospital, Kurdistan 

University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran 

  ، دانشگاه درمانی توحید مرکز پزشكی آموزشی وگروه ...، 
 ایران   سنندج، کردستان،  پزشكی علوم

2 

Department of …, Qods Hospital, Kurdistan 

University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran 

  ، دانشگاه درمانی قدس رکز پزشكی آموزشی ومگروه ...، 
 ایران   سنندج، کردستان،  پزشكی علوم

3 

Department of …, Fajr Hospital, Kurdistan 

University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran 
  کردستان،   پزشكی  علوم  ، دانشگاهبیمارستان فجرگروه ...،  
 ایران  سنندج،

7 

Department of …, Bu-Ali Hospital, Kurdistan 

University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran 
  پزشكی  علوم ، دانشگاهبیمارستان بوعلیگروه ...، 

 ایران  سنندج، کردستان،
8 

Department of …, Shahid Beheshti Hospital, 

Kurdistan University of Medical Sciences, 

Sanandaj, Iran 

  ، دانشگاه بیمارستان بیمارستان شهید بهشتیگروه ...، 
 ایران   سنندج، کردستان،  پزشكی علوم

9 

Department of …, Imam Khomeini Hospital, 

Saghez, Kurdistan University of Medical 

Sciences, Sanandaj, Iran 
 10 سقز ، بیمارستان امام خمینی )ره(

Department of …, Salahaddin Aubi Hospital, 

Kurdistan University of Medical Sciences, 

Sanandaj, Iran 
 11 الدین ایوبی بیمارستان صالح
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Department of …, Imam Khomeini Hospital, 

Divandareh, Kurdistan University of Medical 

Sciences, Sanandaj, Iran 
 12 دیواندره، بیمارستان امام خمینی )ره(

Department of …, Sina Hospital, Kurdistan 

University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran 
 13 بیمارستان سینا

Department of …, Imam Hosein Hospital, 

Kurdistan University of Medical Sciences, 

Sanandaj, Iran 
 14 بیمارستان امام حسین )ع(

Department of …, Shohada Hospital, Kurdistan 

University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran 
 15 بیمارستان شهدا 

 

 " هامعاونت "

 فارسی عنوان انگلیسی

Vice Chancellor for Resources Management Affairs مدیریت و منابع  ه معاونت توسع 

Vice Chancellor for Student and Cultural Affaires  معاونت دانشجویی و فرهنگی 

Vice Chancellor for Educational Affairs  معاونت آموزشی 

Vice Chancellor for Health Affairs  معاونت امور بهداشتی 

Vice Chancellor for Clinical Affairs معاونت درمان 

Vice Chancellor for Food and Drug  معاونت غذا و دارو 

Vice Chancellor for Research and Technology معاونت تحقیقات و فناوری 

 

" و منابع  تی ری مد ۀمعاونت توسع"  

معاونتنام  عنوان انگلیسی  

Vice Chancellor for Resources Management Affairs و منابع  تیریمد ه معاونت توسع 

 عنوان انگلیسی نام گروه 
 Human Resources Management منابع انسانی مدیریت

 Management of Physical Resources and Supervision های عمرانیمنابع فیزیكی و نظارت بر طرحمدیریت 

of Development Projects 

 Finance Management امور مالیمدیریت 

 Support and Welfare Management مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

 Organizational Development Management and مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

Administrative Transformation 
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 Budget Planning and Performance Monitoring ریزی بودجه و پایش عملكردمدیریت برنامه 

Management 

 

" فرهنگی و معاونت دانشجویی"  

معاونتنام  عنوان انگلیسی  

Vice Chancellor for Student and Cultural Affaires  معاونت دانشجویی و فرهنگی 

 عنوان انگلیسی نام گروه 
 Pardis Management Support پردیس پشتیبانی مدیریت

 Director of Cultural and Extra-curricular Activities دانشگاه همدیریت فرهنگی و امور فوق برنام

University  

 Director of Student مدیریت امور دانشجویی

 Student Counseling Center دانشجویی همرکز مشاور

 Student Health Center مرکز سالمت دانشجویی 

 Physical Education Department تربیت بدنی  هادار

 

" معاونت آموزشی"  

معاونتنام  عنوان انگلیسی  

Vice Chancellor for Educational Affairs  آموزشی معاونت 

 نام گروه  عنوان انگلیسی

Education Development Center of Medical Sciences  پزشكی علوم  و توسعه آموزش  مطالعاتمرکز 

Virtual Education Center مرکز آموزش مجازی 

                       

 

 " معاونت امور بهداشتی"

 نام دانشکده  عنوان انگلیسی

Vice Chancellor for Health Affairs  معاونت امور بهداشتی 

های معاونت بهداشتیگروه نام  عنوان انگلیسی  
Management of Health Care Networks Group  های بهداشتی درمانیگروه مدیریت شبكه 

Nutrition Group  جامعه هگروه بهبود تغذی 

Mental, Social Health and Addiction Group  ،اعتیاد اجتماعی و گروه سالمت روانی 

Health Education and Promotion Group سالمت  یارتقا گروه آموزش و 

Oral Health Group  دندان  گروه بهداشت دهان و 

Population, Family and School Health Group ،مدارس جمعیت و گروه سالمت خانواده 
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 "معاونت غذا و دارو"

واحد نام  عنوان انگلیسی  

Vice Chancellor for Food and Drug  معاونت غذا و دارو 

های تحت پوشش  نام واحد  عنوان انگلیسی  

Research and Development Department  تحقیق و توسعه  واحد 

Pharmacovigilance Department  های داروییمراقبتواحد 

Division of Pharmaceutical and Narcotic Affaire مخدر  واحد نظارت بر دارو و مواد 

 

 

 

Noncommunicable Diseases Control Group غیرواگیر ایهریبیما مبارزه با گروه مدیریت پیشگیری و 

Environmental and Occupational Health Group ایحرفه  گروه بهداشت محیط و 

Communicable Diseases Control Group اهریبیما مبارزه با گروه مدیریت پیشگیری و 

های تابعهمراکز بهداشت شهرستاننام  عنوان انگلیسی  
…, Health Network of Sanandaj, Kurdistan University 

of Medical Sciences, Sanandaj, Iran 

 مرکز بهداشت شهرستان سنندج 

…, Health Network of Saghez, Kurdistan University of 

Medical Sciences, Sanandaj, Iran 

 بهداشت ودرمان شهرستان سقز   هشبك

…, Health Network of Baneh, Kurdistan University of 

Medical Sciences, Sanandaj, Iran 

 بهداشت ودرمان شهرستان بانه   هشبك

…, Health Network of Marivan, Kurdistan University of 

Medical Sciences, Sanandaj, Iran 

 بهداشت ودرمان شهرستان مریوان   هشبك

…, Health Network of Qorveh, Kurdistan University of 

Medical Sciences, Sanandaj, Iran 

 شهرستان قروهبهداشت ودرمان    هشبك

…, Health Network of Dehgolan, Kurdistan University 

of Medical Sciences, Sanandaj, Iran 

 بهداشت و درمان شهرستان دهگالن   هشبك

…, Health Network of Kamyaran, Kurdistan University 

of Medical Sciences, Sanandaj, Iran 

 بهداشت ودرمان شهرستان کامیاران  هشبك

…, Health Network of Bijar, Kurdistan University of 

Medical Sciences, Sanandaj, Iran 

 بهداشت ودرمان شهرستان بیجار  هشبك

…, Health Network of Divandareh, Kurdistan 

University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran 

 بهداشت ودرمان شهرستان دیواندره  هشبك

…, Health Network of Sarvabad, Kurdistan University 

of Medical Sciences, Sanandaj, Iran 

 بهداشت و درمان شهرستان سروآباد  هشبك
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 "سازمانی وابستگی اجزای "

*** در درج وابستگی سازمانی ابتدا بخش اول )در صورت وجود( سپس عالمت )،( و يک کاراکتر فاصله سپس بخش  

های سوم، چهارم و  دوم )در صورت وجود( سپس عالمت )،( و يک کاراکتر فاصله و در نهايت به همین ترتیب بخش

 هستند.  سوم، چهارم و پنجمهای بخش نشدنی در وابستگی سازمانی درج فرمايید. بخش حذف به دقت پنجم را 

 نام گروه/واحد یا بخش/مرکز تحقیقات، معاونت/ دانشکده/ بیمارستان/ پژوهشکده، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

 بخش سوم           بخش چهارم      بخش پنجم                بخش دوم                                    بخش اول                                         

 

 فارسی:*

 ایران   سنندج، کردستان،  پزشكی علوم ...، دانشگاه معاونت...،  واحد یا بخش

 ایران   سنندج، کردستان، پزشكی علوم گروه ...، دانشكده ...، دانشگاه

 ایران   سنندج، کردستان، پزشكی علوم ...، بیمارستان ...، دانشگاهگروه 

 ایران  سنندج، کردستان، پزشكی علوم دانشگاه ،پژوهشكده توسعه سالمت ...، تحقیقات مرکز

 

English:* 

Department/Group or Unit/ Research Center, Vice Chancellor/Faculty/Hospital/ Research 

Institute, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran 

 

 

 غیر قابل تغییر 


