بسمٍ تعالي
آييي ًبهِ تصَيت عشحّبي تحميمبتي
داًشگبُ ػلَم پضشکي شْيذ صذٍلي يضد
تبثستبى 1398
آييه وامٍ پرداخت َسيىٍ طرحَاي تحقيقاتي مصًب ياحدَاي تحقيقاتي(داوشکدٌ َا ،مراکس تحقيقاتي ،ياحدَاي  HSRي
 )RDCزير مجمًعٍ داوشگاٌ علًم پسشکي شُيد صديقي يسد
مادٌ  -1هيضاى سْن ثَدجِ شش هبِّ ّش ٍاحذ تحميمبتي(داًشکذُّب ،هشاکض تحميمبتيٍ ،احذّبي  )RDC ٍ HSRثستِ ثِ دسصذ اهتي بص
کست شذُ تَسظ آى ٍاحذ تحميمبتي ًسجت ثِ اهتيبصات کست شذُ تَسظ کل هشاکض تحميمبتي داًشگبُ ّن سغح خَد پ اص اسصش يبثي
سبالًِ هشاکض تحميمبتي تؼييي ٍ تَسظ هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسي اػالم خَاّذ شذ .اسصشيبثي تَسظ گ شٍُ ثشًبه ِسي ضي ٍ اسصي بثي هشاک ض
تحميمبتي ٍ فؼبليتّبي پژٍّشي ثش اسبس دستَسالؼولّبي هَجَد اًجبم خَاّذ شذ.
مادٌ -2هجلغ سمف ثَدجِ تحميمبتي ٍاحذّب ثستِ ثِ سْن تؼيييشذُ ثشاي آى ٍاحذ دس سبل ،ثؼ ذ اص اسصش يبثي فؼبلي تّ بي پژٍّش ي ٍ
همذاس ثَدجِ کل دس ًظش گشفتِ شذُ تَسظ هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسي داًشگبُ ،ثِ صَست ّش شش هبُ يکجبس ثِ ٍاحذّبي تحميمبتي اػ الم
خَاّذ شذ تب ايي ٍاحذّب ثِ صالحذيذ خَد ًسجت ثِ تصَيت عشحّبي تحميمبتي الذام فشهبيٌذ.
مادٌ  -3پ

اص تصَيت عشحّبي تحميمبتي تَسظ ٍاحذ تحميمبتي ،پشٍپَصال هشثَعِ جْت تأييذ ًْبيي اص لحبػ سػبيت سمف ثَدجِ ک ل

ٍاحذ ٍ ًيض سػبيت هؼيبسّبي ثَدجِثٌذي ثِ هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسي داًش گبُ فشس تبدُ خَاّذش ذ ٍ دس ص َست سػبي ت آي يي ًبه ِ دس
کويتِ ثَدجِ ثٌذي هَسد ثشسسي لشاس خَاٌّذ گشفت.
مادٌ  -4دس صَست توبيل ٍاحذّبي تحميمبتي ثِ تصَيت عشح ّ بي تحميم بتي فشات ش اص س مف ثَدج ِ اختص به يبفت ِ ث شاي آى ٍاح ذ،
اٍلَيتثٌذي عشحّبي پژٍّشي ّش شش هبُ يک ثبس تَسظ هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسي داًشگبُ ثشگضاس خَاّذ گشديذ ٍ ٍاح ذّب ه يتَاًٌ ذ
پيشپشٍپَصال عشح ّبي پيشٌْبدي هبصاد ثش اػتجبس اثالغي سا ثشاي ششکت دس اٍلَيتثٌذي اسسبل ًوبيٌذ .سپ پيشپشٍپَصالّبي پژٍّش ي
اسسبلي تَسظ توبهي ٍاحذّب جوغآٍسي شذُ ٍ تَسظ کويتِ اٍلَيتثٌذي ستجِ ثٌذي خَاٌّذ شذ .پيشپشٍپَصالّبيي ک ِ تَس ظ هؼبًٍ ت
تحميمبت ٍ فٌبٍسي داًشگبُ داساي اٍلَيت ثشاي پشداخت ّضيٌِ عشح ثبشٌذ ،ثِ ٍاحذ تحميمبتي جْت ًگ بس پشٍپ َصال کبه ل ٍ گزساً ذى
سيش تصَيت ،اػالم خَاٌّذ شذ.
*تبصرٌ
 -1اػتجبس پزيش کويتِ اٍلَيتثٌذي تب شش هبُ ثؼذ اص تبييذ پيشپشٍپَصال هي ثبشذ دس غيش ايي صَستپيشپشٍپَصال فبلذ اػتجبس هيثبشذ
 -2حذاکثش پيش پشٍپَصال پزيشفتِ شذُ اص اػضبي ّيبت ػلوي يک ػذد دس ّش اٍلَيت ثٌذي خَاّذ ثَد.
 -3حذاکثش پيش پشٍپَصال پزيشفتِ شذُ اص داًشکذُّب شش ػذد دس ّش اٍلَيت ثٌذي خَاّذ ثَد.
 -4حذاکثش پيش پشٍپَصال پزيشفتِ شذُ اص هشاکض تحميمبتي هصَة ٍصاستخبًِ شش ػذد دس ّش اٍلَيت ثٌذي خَاّذ ثَد.
 -5حذاکثش پيش پشٍپَصال پزيشفتِ شذُ اص سبيش هشاکض تحميمبتي سِ ػذد دس ّش اٍلَيت ثٌذي خَاّذ ثَد.
 -6حذاکثش پيش پشٍپَصال پزيشفتِ شذُ اص شَساي پژٍّشي  HSRهؼبًٍتّب سِ ػذد دس ّش اٍلَيت ثٌذي خَاّذ ثَد.

دستَسالؼول اهتيبص دّي جْت ستجِثٌذي عشح ّبي تحميمبتي
دس ستجِثٌذي عشحّبي تحميمبتي  7هؼيبس ريل جْت اهتيبص دّي دس ًظش گشفتِ خَاّذ شذ
(اهتيبصات اص صفش تب دُ هيثبشذ)
)1همذاس ًَآٍسي دس عشح تحميمبتي رکش شذُ (ضشيت )3
)2هيضاى اًغجبق عشح تحميمبتي ثب اٍلَيتّبي داًشگبُ (ضشيت)2
)3همذاس ضشٍست اجشاي عشح تحميمبتي ثشاي استبى ٍ هٌغمِ (ضشيت)2
)4صحت تحميك اصلحبػ سٍ شٌبسي ثشاي دستيبثي ثِ اّذاف رکش شذُ (ضشيت)2
)5هيضاى اًغجبق ثَدجِ دسخَاست شذُ ثب اّذاف عشح تحميمبتي (ضشيت)1
ٍاحذّبي تحميمبتي اختيبس داسًذ ثَدجِ اختصبه دادُ شذُ تب پبيبى ّوبى سبل سا استفبدُ ًوبيٌذ  .ثذيْي است ٍاحذّبي تحميمبتي هج بص
ثِ استفبدُ اص سمف تؼييي شذُ ثشاي سبل ّبي آتي ًوي ثبشٌذ .
هؼيبس هيضاى استفبدُ اص سمف ثَدجِ هشکض  ،تبسيخ اسسبل پشٍپَصال ثِ کويتِ ثَدجِ ثٌذي داًشگبُ هي ثبشذ.
مادٌ ٍ-5احذّبي تحميمبتي ثبيستي هَاسد صيش سا ٌّگبم تصَيت عشحّبي تحميمبتي هذًظش لشاسدٌّذ:
چْل دسصذ اص ّضيٌِ عشح ّبي تحميمبتي پ اص ػمذ لشاس داد ٍ حذاکثش ظشف يک هبُ تَسظ هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسي ثِ ٍاحذ هشثَع ِ
اسسبل خَاّذ شذ ٍ سي دسصذ اص ثَدجِ عشح تحميمبتي پ اص اسائِ گضاس ًْ بيي ،تَس ظ هؼبًٍ ت تحميم بت ٍ فٌ بٍسي لبث ل پشداخ ت
خَاّذ ثَد ٍ سي دسصذ ثبليوبًذُ اص ثَدجِ عشح تٌْب دس صَست چبح همبلِ دس يکي اص هجالت هؼتجش ثب تَجِ ثِ دستَسالؼول پيَست ث شاي
ّش عشح تحميمبتي(آًاليي يب پشيٌت) ٍ پ اص تأييذ همبلِ تَسظ هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسي پشداخت خَاّ ذ ش ذ (دس خص َه عشحْ بي
فٌبٍساًِ سي دسصذ ًْبيي دس صَست تأييذ شَساي فٌبٍسي داًشگبُ پشداخت خَاّذ شذ).
* تبصرٌ
دسهَاسدي کِ ّضيٌِ عشح تحميمبتي اص 200هيليَى سيبل ثبالتش ثبشذً ،حَُ پشداخت تَسظ هؼبًٍ ت تحميم بت ٍ فٌ بٍسي هش خا خَاّ ذ
گشديذ.
عشحّبي ثب ّضيٌِ ثبالتش اص  300هيليَى سيبل ثبيستي لجل اص عشح دس شَساي پژٍّشي داًشگبُ  ،دس جلسِ ّيئ ت سئيس ِ داًش گبُ هغ شح
شذُ ٍ هَسد تأييذ لشاسثگيشد .
 -1پشداخت  30دسصذ ًْبيي هٌَط ثِ سػبيت هَاسد ريل هي ثبشذ:
ًَ يسٌذُ اٍل يب هسئَل همبلِ حبصل اص عشح تحميمبتي ،هجشي عشف لشاسداد عشح ثَدُ ٍ داًشگبُ ػلَم پضشکي ش ْيذ ص ذٍلي ي ضد
آدسس سبصهبًي اٍل ثبيذ ثبشذ ٍ ّوچٌيي ًبم داًشگبُ ػلَم پضشکي شْيذ صذٍلي يضد دس آدسس سبصهبًي ثِ صَست ص حيح ًگ بس ش ذُ
ثبشذ.
 هثبل:
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
 ،.داًشگبُ ػلَم پضشکي ٍ خذهبت ثْذاشتي – دسهبًي شْيذ صذٍلي ،يضد ،ايشاى
 -3ثشاي عشح ّبي تحميمبتي اسائِ شذُ اص عشف هشاکض تحميمبتي ،ثبيستي آدسس هشکض تحميمبتي ٍ داًشگبُ ثِ ػٌَاى آدسس س بصهبًي اٍل
ثشاي ًَيسٌذُ اٍل يب ًَيسٌذُ هسئَل همبلِ استفبدُ شَد.
ّ -4ش گًَِ دسخَاست ٍجِ هجشي جْت تخصيا اػتجبس ثِ هؼبًٍت اػالم هي شَد ٍ سپ هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسي دس ص َست تأيي ذ
دستَس پشداخت سا ثِ اهَس هبلي خَاّذ داد.
 -5همبلِ هستخشج اص عشح هي ثبيستي حذاکثش تب يک سبل ٍ ًين پ اص اسائِ گضاس ًْبيي ثِ هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسي اسائِ شَد ٍ پ
اص ايي هذت سٌذ ّضيٌِ عشح تَسظ هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسي لغؼي شذُ ٍ سي دسصذ ًْبيي ّضيٌِ عشح پشداخت ًخَاّذ شذ.
ّ -6ش هحمك ّوضهبى هي تَاًذ تٌْب  5عشح فؼبل ثِ جض پبيبى ًبهِ ٍ عشح ّبي هصَة دس کويتِ تحميمبت داًش جَيي دس س غح داًش گبُ
ثِ ػٌَاى ثجت کٌٌذُ دس سبهبًِ عشح ّبي پژٍّشي داشتِ ثبشذ.

ّ -7ش هحمك ّوضهبى هي تَاًذ تٌْب  5عشح فؼبل هصَة دس کويتِ تحميمبت داًشجَيي دس سغح داًشگبُ ثِ ػٌَاى ثجت کٌٌذُ دس سبهبًِ
عشح ّبي پژٍّشي داشتِ ثبشذ.
مًارد زير بايستي جُت وگارش َسيىٍ َاي پرسىلي رعايت شًد:
-1حذاکثش صهبى ثشاي تٌظين پشٍپَصال 40 :سبػت
-2حذاکثش صهبى ثشاي آًبليض آهبسي 10 :سبػت
-3حذاکثش صهبى ثشاي ٍسٍد دادُ ّب:
 .aهغبلؼبت ثب حجن ًوًَِ کوتش اص  100هَسد  20سبػت.
 .bهغبلؼبت ثب حجن ًوًَِ  100تب  200هَسد  40سبػت.
 .cهغبلؼبت ثب حجن ًوًَِ ثبالتش اص  200هَسد  60سبػت
-4حذاکثش صهبى ثشاي تٌظين گضاس ًْبيي100 :سبػت
*تبصرٌ
هغبلؼبتي ثب حجن ًوًَِ صيبدتَسظ هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسي هحبسجِ خَاّذ شذ.
« شيًٌ وامٍ تعُد چاپ مقالٍ طرحُا ي پايان وامٍ َاي تحقيقاتي براساس مصًبٍ مًرخ  1336 /4/21شًراي پژيَشي داوشگاٌ »
 ثِ اصاي ّش يک هيليَى تَهبى ّضيٌِ عشح  0/5اهتيبص دس ًظش گشفتِ شذُ ٍ هؼبدل اهتيبص عشح اص هحمك تؼْذ چبح همبلِ اخز خَاّذ شذ.اهتيبصهمبالت ثش اسبس سغح ًوبيِ دس جذٍل صيش آٍسدُ شذُ است.
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ايي آييي ًبهِ دس  5ثٌذ ٍ  3تجصشُ دس تبسيخ  1394/7/15هَسد تصَيت کويتِ هٌتخت شَساي پژٍّشي داًشگبُ لشاس گشفت .ج بيگضيٌي گ َاّي
ثجت اختشاع هشتجظ ثب پبيبى ًبهِ ثِ ػٌَاى يکي اص همبالت دس تبسيخ  1398/2/25هَسد تصَيت لشاس گشفت .
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