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 «HSRطرح های پژوهشی در قالب »

 مقدمه:

ل اجرائي طراحي مي شوند و مسائ  برخي از تحقيقات جنبه كاربردي دارند و با هدف توليد اطالعات مناسب براي حل مشكالت،

فرضيات علمي به منظور بسط دانش نو نيست، بلكه براي تصميم گيري سطوح مديريتي و ارائه راه منظور از اجراي آنها تدوين 

حلهاي مناسب گرفته مي شوند. از آنجائيكه توسعه بهداشت و درمان جامعه مستلزم دسترسي به آخرين تحوالت فني و علمي و 

 Health Systemهاي بهداشتي درماني)بكارگيري بهترين روشهاي ممكن در ارائه خدمات است، تحقيق در سيستم

Research) است شده شناخته نوين پژوهش شاخه يك عنوان به. 

 هدف پژوهش در نظام سالمت:

اطالعات مناسب است تا  هدف از پژوهش در نظام سالمت، حمايت از روند تصميم گيري در تمام سطوح نظام بهداشتي با توليد

 وضعيت بهداشت جامعه شود. با افزايش كارآيي نظام منجر به بهبود

 :سالمت نظام در پژوهش ويژگيهاي

 طبيعت چند بخشي و مشاركت گرايي 

 تمركز بر راه حل هاي عملي 

 طبيعت تكرارپذيري 

 ضرورت رابطه تنگاتنگ مديران و محققان 

 قابليت اجرا در سطوح مختلف سيستم بهداشتي درماني 

 گرايياولويت 

 عملگرايي 

 سادگي درک نتايج 

  و كارايياثربخشي 

 

 مقررات اجرايی:

به مديريت پژوهشي ارسال و پس )مطابق با ضوابط بند الف( پس از تائيد از معاونت مربوطه  HSRطرح هاي كاربردي در حوزه 

از داوري در جلسه شوراي پژوهشي مطرح و مورد تائيد قرار مي گيرد. در صورت لزوم در جلسه شوراي پژوهشي از معاونت 

هزينه هاي اجرايي  در جلسه حضور داشته باشند.بدون حق راي معاونت دعوت بعمل مي آيد كه  HSRمربوطه يا كارشناس 

 ول زير به صورت مشاركت بين معاونت پژوهشي و معاونت مربوطه خواهد بود.طرح ها مطابق با جد

 

 

 الرستانه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کددانش

 تحقيقات و فناوري ديريتم
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 مبلغ طرح ها سهم پژوهشی سهم معاونت ها

 ميليون تومان 2طرح هاي تا مبلغ  %80 %20

 ميليون تومان 4تا  2طرح هاي بين  %70 %30

 ميليون تومان 6تا  4طرح هاي بين  %60 %40

 ميليون تومان 6طرح هاي باالي  %50 %50

 

 از معاونت ها HSRبند الف: ضوابط پذيرش طرح هاي پژوهشی 

 کتبی از معاون حوزه مربوطه در خصوص:تائيد 

 الف( ضرورت و نياز به اجراي پژوهش مورد نظر

 ب( تعهد معاونت مربوطه در خصوص بهره برداري از نتايج حاصل از پژوهش

 :توسط مجريان HSRمستندات الزم جهت پذيرش اعالن خاتمه طرح هاي 

 الف( گزارش نهايي در قالب مقاله قابل چاپ به مجالت معتبر

 .است داشته كاربرد معاونت آن مديريتي سيستم در طرح نتايج كه نمايد تأييد گواهي متن در مربوطه محترم معاونت ب( 

 و رفته بكار هاييشاخص چه در اعمال جهت طرح نتايج كه نمايد ذكر دقيقاً گواهي متن در مربوطه محترم عاونتج( م

 .است يافته تغييري چه مداخله از و بعد قبل مذكور هايشاخص

 

 : HSRوابط داوري طرح هاي پژوهشی ض

 هر طرح پژوهشي بايد توسط حداقل سه داور علمي مرتبط با موضوع داوري گردد.

 لمي مي بايست خارج از حوزه معاونت مربوطه باشد به استثناي معاونت آموزشي.عحداقل يكي از داورهاي 

ميليون ريال حداقل يكي از داوران مي باست از ميان اعضاي هيات دانشگاه  10در خصوص طرح هاي پژوهشي با اعتبار بيش از 

 وي بر ساير داورها ارجحيت دارد.ها انتخاب گردد و در صورت مردود دانستن توسط داور عضو هيات علمي دانشگاه، نظر 

 

 : HSRحقوق معنوي معاونت هاي همکاري کننده با طرح هاي 

الف( در صورتي كه مجري از داده هاي جمع آوري شده توسط معاونت استفاده نمايد ، ملزم خواهد بود در هنگام انتشار مقاله 

affiliation .دوم خود را معاونت مربوطه ذكر نمايد و در قسمت تقدير و تشكر نيز از واحد و فرد مربوطه تشكر گردد 

ب( چنانچه فردي از حوزه معاونت در تنظيم پروپوزال و اجراي طرح مشاركت علمي داشته باشد، مشمول حقوق مالكيت معنوي 

 (authorshipخواهد شد. )

وري داده هايي همكاري نمايد كه بصورت موظف و مرسوم توسط آن آدر خصوص جمع  ي كه معاونت با مجري،ج( در صورت

معاونت جمع آوري نمي گردد يا در فعاليت هاي اجرايي پژوهش يا مجري همكاري نمايد. مجري موظف است حق الزحمه 

 قدير و تشكر قدرداني نمايد.پرسنل همكاري كننده از آن معاونت را از محل بودجه طرح پژوهشي تامين و از آنها در قسمت ت

 به تائيد نهايي هيات رئيسه رسيد. 24/3/96در تاريخ  7/3/96اين آيين نامه پس ار تصويب در شوراي پژوهشي مورخ 


