
  

بسمه تعايل 
آئني نامه تاسيس و ارزشيابي واحدهاي حتقيقاتي علوم پزشکي 

U دوليت
مقدمه  

 با توجه به تعاليم اسالم در زمينه گسرتش مرزهاي دانش ، به منظور 
ارتقاء سطح سالمت جامعه و تاکيد بر عملياتي كردن نقشه جامع علمي 

 از طريق تاسيس 1404کشور جهت رسيدن به اهداف سند چشم انداز ايران 
واحدهاي حتقيقاتي(مرکز، پژوهشکده و پژوهشگاه ) آئني نامه مذكور به 

منظور جامعيت خبشيدن به مراحل و شرايط اخذ موافقت اصويل وجموز قطعي و 
مراحل اجرايي صدور جموز و ارزشيابي واحدهاي حتقيقاتي علوم پزشکي اجرا 

مي شود. 
 

- تعاريف 1ماده 
 موسسه دوليت  1-1

 واحد سازماني مشخصي است که به موجب قانون اجياد شده يا مي 
شود و با داشنت استقالل حقوقي، خبشي از وظايف و اموري را که بر 
عهده يکي از قواي سه گانه و ساير مراجع قانوني مي باشد، اجنام 

مي دهد.  
کليه سازماايي که در قانون اساسي نام برده شده است در حکم 

موسسه دوليت شناخته مي شود. 

 
  شرکت دوليت 1-2

 بنگاه اقتصادي است که به موجب قانون براي اجنام قسميت از تصدي 
%) سرمايه و سهام آن متعلق 50هاي دولت و بيش از پنجاه درصد(

به دولت مي باشد.  
  واحد حتقيقاتي 1-3

شامل مرکز حتقيقات ، پژوهشکده و پژوهشگاه بر اساس تعاريف ذيل 
مي باشد.  

 
  مرکز حتقيقات1-3-1

کوچکرتين واحد حتقيقاتي است که به درخواست باالترين مقام 
مسئول  سازمان متقاضي در يكي از زمينه هاي علوم پزشكي 

 به تصويب رسيده باشد.
 : پژوهشکده 1-3-2

واحد حتقيقاتي است متشكل از حداقل سه مرکز حتقيقاتي مرتبط 
داراي جموز قطعي با مديريت واحد و فضاي فيزيکي مناسب كه 

به تصويب رسيده باشد. 
 : پژوهشگاه 1-3-3

واحد حتقيقاتي با استقالل مايل و مديريت واحد که داراي 
حداقل سه پژوهشکده مرتبط مصوب با مديريت واحد و فضاي 

فيزيکي مناسب باشد. 
معاونت  كليه واحد هاي ذكر شده بايسيت ابتدا درتبصره: 

حتقيقات و فناوري وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشکي مصوب 



  

شده و سپس تائيد ايي خود را از شوراي گسرتش دانشگاه هاي 
علوم پزشکي اخذ منايند. 

پژوهشگر (حمقق )  1-4
پژوهشگر به دارندگان مدارک حتصيلي کارشناسي ارشد و باالتر مورد 
تائيد وزارتني(علوم و هبداشت) اطالق مي شودکه به فعاليت حتقيقاتي 

اشتغال دارد.  
 پژوهشگر متام وقت  1-4-1

 40پژوهشگري است که با ابالغ رئيس واحد حتقيقاتي حداقل
ساعت در هفته در آن واحد حضور داشته و به فعاليت 

حتقيقاتي اشتغال داشته باشد .  
 پژوهشگر نيمه وقت  1-4-2

پژوهشگري است که با ابالغ رئيس واحد حتقيقاتي كمرت 
 ساعت در هفته در آن واحد حضور 20ساعت و حداقل 40از

داشته و به فعاليت حتقيقاتي اشتغال داشته باشد . 
 هر پژوهشگر مي تواند حداکثر در يک واحد حتقيقات تبصره:

به صورت متام وقت و يا در دو واحد حتقيقات به صورت نيمه 
وقت مهکاري منايند. 

 پژوهشگر پاره وقت 1-4-3
 20پژوهشگري است که با ابالغ رئيس واحد حتقيقات كمرت از 

ساعت در هفته در آن واحد حضور داشته و به فعاليت 
حتقيقاتي و يا مشاوره اي اشتغال داشته باشد . 

 هر پژوهشگر مي تواند حداکثر در يک واحد حتقيقات :1تبصره

به صورت متام وقت و يا در دو واحد حتقيقات به صورت نيمه 
وقت مهکاري منايند. 

 مراكز حتقيقاتي موظفندهر ساله ليست پژوهشگران :2تبصره 

خود را به معاونت حتقيقات و فناوري اعالم منايند. 
 حنوه درخواست تاسيس واحدهاي حتقيقاتي دوليت 2ماده 

 مرکز حتقيقات  2-1
مرکز حتقيقات دوليت با ضوابط زير تاسيس مي شود: 

ارائه پيشنهاد تاسيس مرکز توسط رئيس دانشگاه يا - 2-1-1

سازمان يا موسسه 
 ارائه اساسنامه پيشنهادي مطابق با اساسنامه الگو -2-1-2

(شامل تطبيق هدف ، شرح وظايف) نوع و فعاليت مرکز مورد 
تقاضا، مبتين بر نيازهاي اساسي کشور در يک يا چند حيطه 
بنيادي ، کاربردي و يا توسعه اي علوم پزشکي با موضوع 
مشخص و با توجه به برنامه هاي توسعه ملي و الويت هاي 

 ساله کشور 20حتقيقاتي در راستاي سند چشم انداز 
-وجود تناسب و مهاهنگي موضوع مرکز حتقيقاتي با شرح 2-1-3

وظايف سازمان متقاضي  
ارائه فهرست دوره هاي حتصيالت تکميلي مرتبط با واحد  2-1-4

حتقيقات پيشنهادي) 
 نفر عضو هيئت علمي به عنوان هيات 5 معريف حداقل -2-1-5

موسس به طوري که از اين تعداد حداقل سه نفر آا داراي 



  

 نفر آا متام وقت 3 و  و يا دکرتي ختصصي)PhDدرجه دکرتي(
 باشند.

مدارک الزم مربوط به هر يک از اعضاء هيات موسس شامل 
موارد ذيل است: 

الف-راهنمايي حداقل سه پايان نامه راهنمايي يا مشاوره 
 سال اخري   3شده دانشگاهي در طي 

ب- يک طرح حتقيقاتي متام شده مرتبط با فعاليت هاي مرکز 
مورد درخواست به عنوان جمري و در دو طرح حتقيقاتي متام شده 

مرتبط به عنوان مهکار اصلي 
ج-  پنج مقاله علمي و پژوهشي در پنج سال گذشته ( مرتبط 
با فعاليت هاي مرکز) كه در  دو مقاله از مقاالت  در جمالت 

ISI يا Pub medمسئول   عضو به عنوان نويسنده نفر اول يا
 باشد.
 اعضاي هيات موسس پس از اخذ جموز موافقت اصويل . 1تبصره

تبديل به اعضاي اصلي شده و مقررات و قوانني مرتتب بر آن 
مهچنان به قوت خود باقي است. 

 فعاليت هاي پژوهشگران معريف شده در ساعات متام . 2تبصره

وقت و نيمه وقت بايسيت در مرکز و يا در مكااي ديگر 
وابسته به دستگاه با هدف حتقيقات با نام آن مركز، اجنام 

پذيرد. 
در صورتيكه پژوهشگر غري هيات علمي خبواهد از .  3تبصره

عنوان و مزاياي هيات علمي استفاده منايد بايد از مقررات 
و آئني نامه هاي مربوط به اعضاء هيات علمي مصوب شوراي 

عايل انقالب فرهنگي تبعيت كند. 
تصميم گريي در مورد دانشگاههاي غري مادر و در : 4تبصره 

رشته هاي جديد بر عهده کميسون مربوطه در معاونت حتقيقات 
و فناوري وزارت است. 

در صورتيکه واحد حتقيقاتي داراي دستاورد پژوهشي : 5تبصره 

ويژه اي غري از مقاله مانند ثبت اخرتاع، ابتکار، نوع 
آوري، حل معضل هبداشيت، در سطح ملي يا استاني باشد، 
معادلسازي با مقاله آن دستاورد توسط کميته تصويب 

واحدهاي حتقيقاتي تعيني مي شود. 
 داشنت امکانات و جتهيزات و فضاي مناسب براي فعاليت -2-1-6

هاي حتقيقاتي بر اساس فهرست معاونت حتقيقات و فناوري 
ارائه تعهد باالترين مقام مسئول دستگاه متقاضي - 2-1-7

مبين بر: 
الف-اختصاص ساالنه يکصد و پنجاه ميليون ريال جهت هزينه 

هاي جاري 
 نريوي انساني به پيشنهاد رئيس مرکز براي 3ب-تامني حداقل 

 خدمات پشتيباني و کارشناسي
 3ج-تامني فضاي مناسب با امکانات و جتهيزات الزم (حداقل 

 اتاق با امکانات آزمايشگاهي، کامپيوتر، تلفن،خط اينرتنت)
د-ختصيص ساالنه حداقل سيصد ميليون ريال براي اجنام طرح هاي 

حتقيقاتي مرکز 
  پژوهشکده2-3



  

در صورتيكه فعاليت هاي مراكز به حنوي گسرتده شود كه احتياج به 
تعامل و فعاليت هاي چند مركزي باشد پژوهشكده با شرايط ذيل 

تأسيس مي شود: 
- ارائه هدف و عنوان پژوهشکده مطابق با نيازهاي 2-3-1

اساسي کشور در انواع بنيادي، کاربردي و توسعه اي در يک 
رشته مشخص و يا به صورت ميان رشته اي در هر يک از زمينه 

هاي علوم پزشکي 
- داشنت حداقل سه مرکز حتقيقاتي مصوب قطعي مرتبط با 2-3-2

 پژوهشگر متام 9فعاليت مشرتک و اهداف هم راستا و حداقل 
وقت 

 و ISI مقاله حتقيقاتي ثبت شده در 8- ارائه حداقل 2-3-3

Pub med :توسط هر مرکز که داراي ويژه گي هاي زير باشد  

در طول سه سال اخري با نام مركز   مقاله5چاپ حداقل  -أ
و پژوهشگران مركز به عنوان نفر اول يا نويسنده 

مسئول( به طوريکه دو نفر از اعضا در يک مقاله به 
عنوان نفر اول و نويسنده مسئول نباشند) ويکي از 

  باالي يک باشد.Impact factorمقاالت ثبت شده در جمالت با 
ارائه حداقل ده طرح حتقيقاتي پايان يافته در هر  -ب

مرکز در طي سه سال گذشته که گزارش ايي آا ارائه 
 شده باشد.

وجود روند صعودي معادل ميانگني رشد مراكز حتقيقاتي  -ج
در كارنامه سه ساله هر يك از مراكز با توجه به 
اارزشيابي هاي ساالنه معاونت حتقيقات و فناوري 

 وزارختانه
- داشنت امکانات و جتهيزات کايف براي اجنام امور 2-3-4

حتقيقاتي شامل: 

دارا بودن حداقل يک اتاق مناسب براي هر دو پژوهشگر   -أ

  (Core facilities)داشنت اتاق جتهيزات مشرتک پايه -ب

وجودکتاخبانه، سالن مطالعه، سالن کنفرانس مناسب با  -ج
جتهيزات مورد نياز  

 - پژوهشکده ها از نظر مايل تابع آئني نامه مايل و 2-3-5
معامالتي موسسه، سازمان يا دستگاه متقاضي بوده  و از نظر 

اداري مشابه يک دانشکده خواهد بود. 
- پژوهشکده هاي مصوب مي تواند طبق مصوبات و قوانني 2-3-6

شوراي گسرتش دانشگاه هاي علوم پزشکي نسبت به راه اندازي 
دوره هاي حتصيالت تکميلي اقدام منايد. 

 پژوهشگاه 2-4
در صورتيکه فعاليتهاي حتقيقاتي در سطح بسيارگسرتده و با اهداف 
کالن مورد نظر باشد واحد حتقيقاتي با نام پژوهشگاه با شرايط 

زير تاسيس مي شود : 
- دارا بودن سه پژوهشکده مصوب با فعاليت و اهداف 2-4-1

مشرتک و هم راستا بطوريكه هر پژوهشكده حداقل داراي نه 



  

نفر پژوهشگر متام وقت و شش نفر پژوهشگر نيمه وقت داشته 
باشد.  

- هدف و عنوان پژوهشگاه مطابق با نيازهاي اساسي 2-4-2
كشور در انواع بنيادي ، كاربردي و توسعه اي در هر يك از 

زمينه هاي علوم پزشكي ارائه شود  
- امکانات و جتهيزات مستقل براي اجنام امور حتقيقاتي 2-4-3

داشته باشند. 
- پژوهشگاه ها از نظر مايل تابع آئني نامه مايل و 2-4-5

معامالتي موسسه ، سازمان و يا دستگاه متقاضي  بوده  و از 
نظر اداري مشابه يک دانشگاه است و كليه رديف هاي بودجه 

و تشكيالتي پژوهشكده ها حتت عنوان رديف هاي پژوهشگاه 
اعمال خواهد شد. 

- دارا بودن حداقل يك مركز رشد فعال و يك 2-4-6

 كه بتواند به Core facilityآزمايشگاه متمركز مركزي به عنوان 
كليه اعضاء پژوهشكده و يا مراكز حتقيقاتي سرويس دهي 

حتقيقاتي منايد. 
- توانايي و فعاليت هر يك از پژوهشكده هاي مصوب مي 2-4-7

بايست در ارزيابي هاي معاونت حتقيقات وفناوري وزارختانه 
مورد تاييد باشند. 

مستقل بودن پژوهشگاه منوط به تاييد اوليه معاونت تبصره: 

حتقيقات و فناوري و تصويب شوراي گسرتش و ابالغ مقام حمرتم 
وزارت خواهد بود.  

 : مراحل تاسيس 3ماده 
اعطاي جموز تاسيس واحدهاي حتقيقاتي به درخواست باالترين مقام مسئول 

 اجنام مي پذيرد موافقت اصويل و جموز قطعيسازمان يا موسسه در دو مرحله 

و اخذ جموز قطعي براساس نتايج مثبت ارزشيابي و منوط به تائيد معاونت 
حتقيقات و فناوري و تصويب شوراي گسرتش دانشگاه هاي علوم پزشکي خواهد 

بود. 
- موافقت اصويل 3-1

- اعطاي موافقت اصويل ، منوط به احراز شرايط و 3-1-1
مطابق مندرجات برگه درخواست و تصويب معاونت حتقيقات و 

فناوري و شوراي گسرتش دانشگاههاي علوم پزشکي خواهد بود. 
- مدت اعتبار موافقت اصويل بر اساس برنامه اجرايي 3-1-2

ارائه شده توسط سازمان متقاضي و گسرتدگي حوزه فعاليت 
حتقيقاتي( مركز حتقيقاتي، پ ژوهشكده و ....) حداكثر به مدت 

 سال خواهد بود. 3
-  اعضاي هيات موسس پس از موافقت اصويل به اعضاي 3-1-3

اصلي تبديل مي شوند. 
 در صورت جايگزيين فرد ديگر به جاي عضو موسس يا تبصره:

اعضاي اصلي نامربده  بايد شرايط مرتبط با عضو اصلي را با 
تائيد معاونت حتقيقات داشته باشد. 

- موافقت قطعي  3-2



  

 سال بعد از موافقت 3اعطاي جموز قطعي حداقل يک سال و حداكثر 
اصويل با احراز شرايط زير پس از تائيد معاونت حتقيقات فناوري و 

تصويب شوراي گسرتش دانشگاههاي علوم پزشکي خواهد بود. 
- ارسال تقاضاي تبديل موافقت اصويل به جموز قطعي 3-2-1

توسط باالترين مقام مسئول سازمان يا موسسه به معاونت 
حتقيقات و فناوري  

 ساله مورد تائيد معاونت 5 - داشنت برنامه اسرتاتژيک 3-2-2
حتقيقات و فناوري وزارت هبداشت 

- برخورداري از روند رو به رشد امتيازات ارزشيابي 3-2-3
دوره اي 

 3 طرح طي حداکثر 6- مشاركت هر پ ژوهشگر حداقل در 3-2-4
 طرح 4سال به طوريكه حداقل در دو طرح به عنوان جمري و در 

ديگر به عنوان مهكار اصلي باشد. 
 مقاله حتقيقاتي مرتبط با موضوع 6- چاپ حداقل 3-2-5

فعاليت مرکز در جمالت معترب علمي ، حتقيقاتي داخلي يا خارجي 
توسط هر عضو طي حداکثرسه سال به طوريكه هر پژوهشگر در 

% از مقاالت 50سه مقاله نفر اول يا نويسنده مسئول بوده و 

 باشد. Pub Med و  ISIدر جمالت منايه شده در 
 مقاله حتقيقاتي توسط هر مركز مرتبط 24 چاپ حداقل 3-2-6

با موضوع فعاليت در جمالت معترب علمي ، حتقيقاتي داخلي يا 
خارجي طي سه سال به طوريكه هر پژوهشگر در سه مقاله غري 

% از مقاالت 50تكراري نفر اول يا نويسنده مسئول بوده و 

با آدرس مرکز باشد.   Pub Med و  ISIمنايه شده درجمالت 
 : حنوه بررسي و تصويب اوليه و قطعي واحدهاي حتقيقاتي 4ماده 

حداکثر سه ماه پس از تکميل مدارک ، گروه کارشناسي متشکل از افراد 
زير بر اساس فرم امتيازدهي بازديد، از مرکز مورد نظر بازديد و نظر 

ايي خود را به صورت مکتوب گزارش مي منايند . 
- مناينده معاون حتقيقات و فناوري 4-1
- يک نفر حمقق به انتخاب معاون حتقيقات و فناوري  4-2
 - مناينده معاون آموزشي وزارختانه  4-3

نظر ايي گروه کارشناسي مهراه با کليه مدارک الزم پس از بررسي 
و تائيد معاون حتقيقات و فناوري جهت تصميم گريي ايي به 

 دبريخانه شوراي گسرتش دانشگاههاي علوم پزشکي ارسال خواهد شد.
 : تشکيالت واحدهاي حتقيقاتي ( مرکز ، پژوهشکده ، پژوهشگاه) 5ماده 

تشکيالت نريوي انساني واحدهاي حتقيقاتي مي تواند با توجه به وابستگي 
تشکيالتي ، حجم و نوع فعاليت مطابق منودارهاي پيشنهادي معاونت حتقيقات 

 وفناوري معني شود
- رئيس واحد حتقيقات  5-1

 از طرف اعضاي هيات موسس پيشنهاد شده و با حکم رئيس موسسه يا 
 سال منصوب مي شود، انتخاب جمدد وي بالمانع 3اد متقاضي به مدت 

است. رئيس واحد رئيس شوراي پژوهشي و مسئول نظارت بر کليه 
فعاليتهاي علمي و حتقيقاتي واحد مربوطه خواهد بود. 

 - معاون علمي واحد حتقيقاتي 5-2



  

توسط رئيس واحد انتخاب و مسئول مهاهنگي و نظارت بر امور 
حتقيقات و خبشهاي علمي خواهد بود و در صورتيكه واحد حتقيقاتي 
پژوهشگاه باشد ، مي تواند جباي معاون علمي ، معاون آموزشي و 

 پژوهشي مستقل داشته باشد. 
 : نظارت و ارزشيابي مراكز حتقيقاتي 6ماده 

-  ارزشيابي كليه واحدهاي حتقيقاتي  به صورت ساالنه و بر 6-1
اساس دستورالعمل معاونت حتقيقات و فناوري  وزارت هبداشت، درمان 

و آموزش پزشکي اجنام مي گريد. 
 سال موفق به اخذ جموز 3مراكز حتقيقاتي ظرف مدت  -  چنانچه6-2

قطعي نشود، موافقت اصويل آن واحد با تائيد شوراي گسرتش 
دانشگاههاي علوم پزشکي لغو خواهد شد.  

مراكزي که داراي جموز قطعي است بايد براي هر دوره سه   6-3

ساله شرايط زير را احراز منايند: 
 سال گذشته 3 در طي   طرح حتقيقاتي مصوب9الف . امتام حداقل 
 مقاله حتقيقاتي مرتبط با موضوع فعاليت 6ب  . چاپ حداقل 

مرکز در جمالت معترب علمي ، حتقيقاتي داخلي يا خارجي طي سه 
سال بطوريكه هر عضو موسس در سه مقاله نفر اول يا 

% از مقاالت در جمالت منايه شده در 50نويسنده مسئول بوده و 

ISI  و Pub med .باشد 
 مقاله حتقيقاتي توسط هر مركز مرتبط با 24ج . چاپ حداقل 

موضوع فعاليت در جمالت معترب علمي ، حتقيقاتي داخلي يا 
خارجي طي سه سال به طوريكه در سه مقاله نفر اول يا 

    ISI ,% از مقاالت منايه شده درجمالت50نويسنده مسئول بوده و 
Pubmed   .باشد

در صورتيکه مراكز حتقيقاتي داراي دست آورد پژوهشي : 1تبصره 

ويژه اي غري از مقاله مانند ثبت اخرتاع، ابتکار، نوع آوري، حل 
معضل هبداشيت، در سطح ملي يا استاني باشد، معادل مقاله آن توسط 

کميته تصويب واحدهاي حتقيقاتي تعيني مي شود 
در صورت اجنام ختلفات پژوهشي و درماني امتياز مركز : 2تبصره 

مربوطه توسط معاونت حتقيقات و فناوري به حالت تعليق درآمده و 
توسط شوراي گسرتش دانشگاههاي علوم پزشكي لغو مي شود 

مراكز حتقيقاتي قطعي  از روند رو به رشد و   - در صورتيكه6-4
فعاليت مطلوبي برخوردار نباشد و امتيازات الزم در ارزشيابي را 

كسب ننمايد ابتدا توسط معاونت حتقيقات و فناوري به حالت تعليق و 
سپس جموز مربوطه توسط شوراي گسرتش ابطال خواهد شد. 

 تبصره در جلسه مورخ 13 ماده و 7اين دستورالعمل در  : 7ماده 
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