
1 

 

 

 

 آییه وامٍ 

گذاری پژيَش در وظام  شًرای سیاست

 ( HSRسالمت )

 

 

 

 

 

 
 
 

 معايوت تحقیقات ي فىايری داوشگاٌ علًم پششکی اراک

 



2 

 

 

 

 حيمالرَ حمنِسم اهلل الرَبِ



3 

 

فتبضی ٍ اختوبػی ّب زض حیغِ ػلَم پعضىی، ػلَم عجیؼی، ػلَم ض تحمیمبت ػلَم پعضىی، فطایٌسی ثطای تَلیس زاًص ًظبم یبفتِ ٍ آظهَى فطضیِ

(، ًظبم HSRاست. اعالػبت ًبضی اظ ایي فطایٌس، هی تَاًس ثِ هٌظَض اضتمبی سالهت فطز یب خبهؼِ هَضز استفبزُ لطاض گیطز. ًظبم پػٍّص سالهت )

. ایي ًظبم زض ّبی پػٍّص سالهت ثِ هٌظَض زستیبثی ثِ سالهت تَام ثب ػسالت است ضیعی، ّوبٌّگی، پبیص ٍ هسیطیت هٌبثغ ٍ فؼبلیت ثطًبهِ

وٌٌس، هتفبٍت است. ًظبم پػٍّص سالهت ثب  گطاى فؼبلیت هی ّبی زاًطگبّی وِ ثِ هٌظَض تَلیس ػلن ٍ اضتمبی ػلوی پػٍّص همبیسِ ثب پػٍّص

 زاضز.  استفبزُ اظ اّطم پػٍّص، زض خْت حل هطىالت ٍ اضتمبی سالهت وطَض لسم ثط هی

گصاضی ٍ  ب ّسف سیبستث ٍ تطىیل 1382م سالهت( زاًطگبُ ػلَم پعضىی اضان زض سبل گصاضی پػٍّص زض ًظب )ضَضای سیبست HSRضَضای 

 .ًوَز وبض ثِ ضطٍع سالهت زضذسهبت ػسالت ثطلطاضی ٍ خبهؼِ سالهت سغح اضتمبء خْت زض ّب پػٍّص ّسایت

(، آهبزگی ذَز ضا ثطای HSR) سالهتّبی وبضثطزی تحمیمبت ًظبم  گَیی ثِ ًیبظّبی پػٍّص هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍضی زاًطگبُ ثطای پبسد

هٌس زض توبهی ٍاحسّبی زاًطگبُ زػَت  زاضز. اظ ولیِ اػضبی ّیبت ػلوی، ّوىبضاى ػاللِ ّبی تحمیمبتی پیطٌْبزی اػالم هی پصیطش عطح

 ضَز ًسجت ثِ تْیِ ٍ اضائِ پطٍپَظال هطثَعِ السام ًوبیٌس. هی

 اَداف -1مادٌ 

 .H.S.Rّبی حیغِ  هٌس وطزى پػٍّص ّسف -1

 افعایص ووی ٍ ویفی پػٍّص زض ًظبم سالهت -2

 اضتمبء ویفیت تحمیمبت زض ًظبم سالهت -3

 .H.S.Rّبی حیغِ  ثستطسبظی ثطای وبضثطز ًتبیح پػٍّص -4

 .H.S.Rّبی حیغِ  استفبزُ ثْیٌِ اظ ًتبیح ثِ زست آهسُ پػٍّص -5

 

 شزح يظایف ي محديدٌ اختیارات شًرای سیاستگذاری پژيَش در وظام سالمت -2مادٌ 

 .H.S.Rّبی تحمیمبتی زض حیغِ  تؼییي اٍلَیت - 1

 ًفؼبى زستگبُ ّبی تحمیمبتی ثِ ولیِ شی اعالع ضسبًی هىتَة اٍلَیت - 2

 ّبی تحمیمبتی ثطضسی ٍ تػَیت عطحْبی اضائِ ضسُ ثب تَخِ ثِ اٍلَیت - 3

ّبیی هبًٌس  اى ٍ ًیبظسٌدی ٍ ثط اسبؼ ضبذعًظط ّبی تحمیمبتی ثبیستی ثب استفبزُ اظ اعالػبت هَخَز، ًظطات غبحت اٍلَیت -1تبصزه 

 .ٍضی ٍ تؼوین ًتبیح ٍ هسبئل اذاللی تؼییي گطزز زضخِ ضست، ٍسؼت ٍ فَضیت هطىل، همجَلیت سیبسی، لبثلیت اخطا، ظهبى اخطا، لبثلیت ثْطُ
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اضائِ ٍ زاضای ثطًبهِ ضا  پیص ثیٌی هساذالت الظم خْت حل هطىلّبی پیطٌْبزی زض غَضتی تػَیت ذَاٌّس ضس وِ  عطح -2تبصزه 

 .اضظضیبثی خْت ثطضسی هساذلِ اًدبم ضسُ ٍ تبثیط آى ضا زاضتِ ثبضٌس

 وٌٌسگبى اظ ًتبیح زض عطح پیطٌْبزی تَسظ اضائِ زٌّسُ عطح ثبیستی هطرع ضسُ ثبضس. تفبزُ اظ ًتبیح ٍ ّوچٌیي استفبزًُحَُ اس -3تبصزه 

 

 :( داوشگاHSRٌالمت )گذاری پژيَش در وظام س اعضای شًرای سیاست -3مادٌ 

 نام خانوادگی نام و سمت در شورا

 اضخوٌسظازگبىخٌبة آلبی زوتط هحوس  معاون تحقیقات و فناوری، رئیس شورا

 ػلی آضش اًَضیطٍاًیخٌبة آلبی زوتط  معاون آموسشی و تحصیالت تکمیلی، عضو شورا

 خٌبة آلبی زوتط حسیي سطهسیبى معاون درمان، عضو شورا

 خَاز ًظطیخٌبة آلبی زوتط  شتی، عضو شورامعاون بهدا

 ػلی ػلی هحوسیخٌبة آلبی زوتط  معاون توسعه و مدیزیت منابع، عضو شورا

 ي پطٍیع ضازضاهیخٌبة آلبی زوتط  مدیز تحقیقات و اطالع رسانی، عضو شورا

 هػغفی زالٍض خٌبة آلبی زوتط (HSRنماینده ریاست دانشگاه در شورای )

 ثْعاز ذَاًسبضی ًػاز خٌبة آلبی زوتط (HSRنماینده ریاست دانشگاه در شورای )

 هدیس عبّطیآلبی خٌبة  شورا دبیز

 

 :َا معايوت (HSRگذاری پژيَش در وظام سالمت ) سیاست کمیتٍاعضای  -4مادٌ 

 تطویت اػضب ضبهل:

 هؼبٍى زاًطگبُ: ضیبست وویتِ؛ -الف

 حسالل زٍ ًفط اظ هسیطاى هؼبًٍت؛ -ة

حسالل تحػیالت اػضب تطخیحبً ٍ ال ثب تدطثِ ثبهؼبًٍت )اظ ثیي وبضضٌبسبى زاضای هطبغل ترػػی ٍ  حسالل زٍ ًفط اظ وبضضٌبسبى -ج

 (؛وبضضٌبؼ اضضس اًتربة گطزًس

 زٍ ًفط اظ اػضبی ّیبت ػلوی زاًطگبُ )تطخیحبً یه ًفط اظ اػضب هترػع زض ظهیٌِ هتسٍلَغی ثبضس(؛ ٍ -ز
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 ضاثظ پػٍّطی هؼبًٍت: زثیط وویتِ. -ُ

ػضَ وویتِ پػٍّص زض ًظبم "ثب ػٌَاى  عطف هؼبٍى اظ ثطای اػضبء، اثالؽ ػضَیت اػضبء وویتِ تَسظ هؼبٍى اًتربة ٍ -1 تبصزه

 گطزز. هیغبزض  "سالهت هؼبًٍت ...

اضسبل  زاًطگبُ HSRضَضای ّفتِ ثطضسی ٍ هػَثبت ّط خلسِ ثِ  زٍ، ظطف ّط هؼبًٍت ّبی ضسیسُ زض وویتِ پطٍپَظال -2 تبصزه

 گطزز.

 ثِ اعالع هدطیبى ضسبًسُ ضَز. ِ غَضت هىتَةث ثبیستیپَظال ٍتػویوبت هػَة ضسُ ثطای ّط پط -3 تبصزه

 ها: فزعی معاونت یاه کمیتهدبیزان  -4 تبصزه

هٌس ثِ اهَض  زض ًظبم سالهت ّط هؼبًٍت ثط اسبؼ ًظط هؼبٍى هطثَعِ ٍ اظ ثیي وبضضٌبسبى ػاللِ گصاضی پػٍّص سیبست وویتِ زثیطاى

 گطزًس. پػٍّطی ٍ آضٌب ثِ پػٍّص ٍ تحمیك اًتربة ٍ هؼطفی هی

 نام خانوادگی دبیز نام و معاونت

 هطین چگیٌیسطوبض ذبًن  معاونت بهداشتی

 ًفیسِ ذَاًسبضی سطوبض ذبًن معاونت غذا و دارو

 خٌبة آلبی هدتجی هسًی عاونت درمانم

 خٌبة آلبی اثَالفضل ًحَی معاونت توسعه، مدیزیت منابع

 - معاونت آموسش و تحصیالت تکمیلی

 - دانشجوئی و فزهنگیمعاونت 

 

 :(HSRگذاری پژيَش در وظام سالمت ) سیاست کمیتٍن دبیزايظایف  -5 مادٌ

 ٍ ثبظًگطی آى زض غَضت لعٍمپژوهشی معاونت ی ّب هطبضوت زض تؼییي اٍلَیت .1

 معاونت و دانشگاهثِ پػٍّطگطاى هطتجظ زض حَظٓ پژوهشی معاونت ی ّب اعالع ضسبًی اٍلَیت .2

 پژوهش در معاونت تالش زض خْت اضتمبء ػلوی ٍ ػولی اػضبء ضَضا ٍ زاٍعلجیي  .3

 معاونت  تسْیل فطآیٌس پػٍّص زض حَظٓ .4

 ٍ اًدبم ّوىبضی هتمبثل ثب پػٍّطْبی آًْبمعاونت حَظٓ ی ها پژوهشخلت حوبیت ٍ هطبضوت اػضبء ّیئت ػلوی زاًطگبُ زض  .5
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 پژوهشی ّبی بضج زاًطگبُ زض ضاستبی اٍلَیتّبی ذ خلت ّوىبضی ٍ هطبضوت ثیي ثرطی ثب سبظهبى .6

 معاونت ّبی پػٍّطی پیطٌْبزی پطسٌل حَظٓ  ثطضسی ٍ پبسرگَیی عطح .7

 زاًطگبُ ٍ اضسبل آًْبمعاونت تحقیقات و فناوری هؼبًٍت زض ضاستبی فطهت پژوهشی ّبی  سبهبًسّی عطح .8

 پژوهشی ایدبز اًگیعُ تطَیك ٍ ّسایت پطسٌل زض اًدبم فؼبلیتْبی  .9

 پژوهشی ّبی وطز اػتجبضات عطح ثط ًحَٓ ّعیٌِ ًظبضت .10

 تؼییي ضاّىبض خْت ثِ وبضگیطی ًتبیح پػٍّطْب زض خْت اضتمبء سالهت خبهؼِ  .11

 زاًطگبُمعاونت تحقیقات و فناوری ثِ شورای پژوهشی اضسبل غَضت خلسبت  .12

ّب ثط اسبؼ چه  ٍُ ثط ثطضسی اٍلیِ پطٍپَظالػالزثیطاى ثبضٌس. ایي  ّط هؼبًٍت هی زثیطاىهسئَل ثطضسی اٍلیِ ًحَُ تىویل پطٍپَظال،  .13

ّبی  ضا ًیع هَضز ثطضسی لطاض زٌّس وِ زض ایي ضاثغِ آهَظش "ها اطالعات مزبوط به هشینه"لیست تْیِ ضسُ، ثبیستی ًحَُ تىویل 

 .ضَز هیالظم ثِ آًْب اظ عطیك هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍضی زازُ 

 

 :HSRُای مدارک ي شزایط السم جُت اجزای طزح -6مادٌ 

. اظ سبهبًِ هسیطیت تحمیمبت هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍضی )پػٍّبى(زض (proposal) تىویل هغبلت هٌسضج زض فطم پیطٌْبزی پػٍّطی -1

 ّب زض ّط فطم پطٍپَظال زیگط ذَززاضی ضَز. اضسبل پطٍپَظال

 گطزز.  پیَستغَضتدلسبت ّط ضَضا ٍ ػٌَاى ّط پطٍپَظال هػَة ثبیستی زض سبهبًِ  -2

 ّب اظ ًظط هتسٍلَغی ٍ ّعیٌِ هَضز وبضضٌبسی لطاض هی گیطز ٍ زض غَضت لعٍم ثط اسبؼ ًظط ضَضای ِ شوط است توبهی عطحالظم ث -3

HSR  تَاًس هدسزاً هَضز وبضضٌبسی ػلوی ٍ فٌی زلیك تط ٍ ضطٍضت اخطا ٍالغ ثطَز. زاًطگبُ هی 

اثطثرص ثَزى، -خَیی، ّعیٌِ اظ ًظط اثؼبز هتفبٍت هبًٌس غطفِ ٍضی یب تغییط سیستن ضَز ٍ فَایس آى زض غَضتی وِ عطحی هٌدط ثِ ثْطُ -4

آى  وبضثطزی ثَزى ثِ ًفغ اًتفبع زاًطگبُ زض ضَضای سیبستگصاضی پػٍّص زض ًظبم سالهت زاًطگبُ تبییس گطزز، ثسٍى اضائِ همبلِ، گعاضش پبیبًی

 هَضز لجَل ذَاّس ثَز.

زاض گطزز. پػٍّطگطاى هدبظ ثِ اخطای ّوعهبى  ضا ثِ ػٌَاى هدطی اٍل ػْسُعطح تحمیمبتی  3عَض ّوعهبى  تَاًس ثِ ّط پػٍّطگط هی -5

 ثبضٌس. عطح تحمیمبتی ثِ ػٌَاى هدطی ًوی 5ثیص اظ 

پػٍّطگطاى ثبیس هست ظهبى اًدبم عطح تحمیمبتی ضا ثِ زلت هحبسجِ ًوبیٌس. ظیطا ظهبى اخطای ّط عطح پػٍّطی فمظ یىجبض ٍ حساوثط  -6

 .َاّس ثَزهبُ لبثل توسیس ذ 6ثِ هست 
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التطَیك همبالت هٌتح اظ عطح تحمیمبتی، ًَیسٌسُ هسئَل ثبیس اظ هدطیبى یب ّوىبضاى اغلی عطح تحمیمبتی ثبضس وِ  خْت پطزاذت حك -7

 .زلیك زاًطگبُ ضا زضج ًوبیٌس (affiliation) عجك همطضات، ثبیستی ٍاثستگی

الؼبزُ ثطلطاض  َضت اضسبل حسالل سِ پطٍپَظال خلسِ فَقضَز وِ زض غ زاًطگبُ ثطگعاض هی HSR ّط هبُ حسالل یه خلسِ ضَضای -8

 گیطز. ّب هَضز اضظیبثی لطاض هی ضَز وِ زض ایي خلسبت پطٍپَظال هی

گطزز. ثسیْی است وِ اًتربة هدطی ٍ  پطٍپَظال ًْبیی تػَیت ضسُ ضَضا، خْت اذص وس اذالق ثِ ضَضای اذالق زاًطگبُ اضسبل هی -9

 . اخطای عطح هٌَط ثِ تػَیت پطٍپَظال هطثَعِ زض ضَضای هصوَض است اًؼمبز ّطگًَِ لطاضزاز زض ظهیٌِ

ضیبل هی ثبضس ٍ زض غَضت  000/000/50ّص زض ًظبم سالهت زاًطگبُ هؼبزل گصاضی پػٍ تسبسمف تفَیض هبلی ثِ ضَضای سی -10

 ، زض ضَضای پػٍّطی زاًطگبُ عطح ذَاّس ضس.HSRزضذَاست ثبالتط زض غَضت تػَیت ضَضای 

 ثِ هٌَط عطح پطسٌلی ّعیٌِ زضغس50 پطزاذت زاًطگبُ، پػٍّطی ضَضای  95/ 14/7 هَضخ 605 ضوبضُ غَضتدلسِ 26 ثٌس اسبؼ ثط -11

 اهتیبظ 2 ضیبل هیلیَى 10 ّط اظای ثِ تحمیمبتی ّبی عطح حسبة تسَیِ خْت .ثبضس هی همبلِ چبح ذػَظ زض اغلی هدطی تؼْسات اخطای

 :ثَز ذَاّس اًتظبض هَضز

 ًوبیِ زاضای هدالت زض ضسُ چبح همبالت ثطای تحمیمبتی ّبی عطح حسبة تسَیِ خْت احتسبة لبثل اهتیبظ Scopus 10 هؼبزل، 

PubMed 15 هؼبزل ٍ ISI ثبضس. هی ذَاّس 20 هؼبزل  

 زض ضسُ چبح همبالت ثطای Q1-SJR ضس ذَاّس اضبفِ فَق اهتیبظات ثِ اهتیبظ 10 هؼبزل  . 

یب ایویل  086-34173645تَاًٌس خْت اعالع ثیطتط ثب ضوبضُ تلفي  تحمیمبتی هیّبی  ولیِ هتمبضیبى ّوىبضی زض اخطای عطح -12

 . توبؼ گطفتِ ٍ اعالػبت الظم ضا وست ًوبیٌس HSR (hsr@arakmu.ac.ir) )ضایبًبهِ( ضَضای
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 HSRگزدش کار تصًیب ي اجزای طزح َای تحقیقاتی  فزایىد

پطٍپَظال ًیبظ ثِ  پطٍپَظال ٍ تػَیت تبییس
 اغالح زاضز

 ضز پطٍپَظال 

 اعالع ثِ هدطی اغلی

تغجیك ثب چه  آیب پطٍپَظال زلیك ٍ وبهل ًگبضش ضسُ است؟

 ()ثب ّوبٌّگی زثیط ضَضای هؼبًٍت لیست

 ذیط ثلی

 هدطی اغلی ثِ اعالع
بتاغالحاًدبم خْت   

 هؼبًٍت HSRعطح زض وویتِ 

  هطثَعِ هؼبًٍتٍ اضسبل آى ثِ پطٍپَظال تسٍیي 

 HSRاضخبع ثِ ضَضای 

 زاًطگبُ

پطٍپَظال ًیبظ ثِ اغالح  تبییس ٍ تػَیت پطٍپَظال
 زاضز

اضخبع ثِ وویتِ 
 زاًطگبُ اذالق

اعالع ثِ هدطی اغلی 
 خْت اخطا

 ضز پطٍپَظال 

اعالع ثِ هؼبًٍت 
 هطثَعِ

 تػَیت زض ضَضای پػٍّطی زاًطگبُ
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