باسمه تعالی
پرسشنامه شماره 2
مشخصات عضو موسم جه
نام پيشنهادي مركز تحقيقات ....................

اخذ مجوز موافق

اصولی مركز تحقيقات دولتی

دانشگاه علوم پزشكي/سازمان  /موسسه ......

منظور از واحد تحقيقات در اين پرسشنامه مركز تحقيقات بوده و براي هر يك از اعضاا موسام ميياي ا
جداگانه تكميل و ارسال گردد .
الف – مشخصات عمومی
نام خانوادگی ................................

 -1نام ..................................
-2باالترين مدرك و رشته تحصيلی
دكتري □ PhD
كارشناس ارشد □
رشته تخصصي ...........................

دكتري تخصصي □

دكتري حرفه اي □

م تندات  :آخرين حكم كارگزيني
 -3مرتيه دانشگاهی
استاد□

دانشيار□

استاديار □

مربي □

محقق □

م تندات  :تصوير آخرين حكم كارگزيني
 -4نوع همكاري
تمام وقت □
نيمه وقت □
م تندات  :ابالغ باالترين مقام مسول دانشگاه  /سازمان  /موسسه
تيصره  :چنانچه در حال حاضر در مركز تحقيقات ديگر( خصوصي يا دولتي) بعنوان عضو موسس نيمه وقت مشغول به
فعاليت مي باشيد آن را ذكر نمائيد  .در صورت تمام وقت بودن بعنوان عضو موسس در مركز تحقيقات كه نياز به اعالم
انصراف و موافقت باالترين مقام مسول دانشگاه /سازمان /موسسه دارد مراتب را اعالم و كليه مدارک و مستندات مربوطه را
ضميمه نماييد .

ب –فعالي

تحقيقاتی

 -1ال زم است از بين اعضاي معرفي شده به عنوان هيات موسس مركز ،جهت مراكز تحقيقاتي حوزه دندانپزشكي ،پيراپزشكي،
پرستاري و مامايي حداقل دو نفر داراي
 10 ≥ h-indexباشد

h-index

≥  8و جهت ساير مراكز درخواستي حداقل دو نفر داراي

رديفنام خانوادگی موسم
رديف نام و
1

1

2

22

h-index

سال انتشار مقاله

عنوان مقاله

...
م تندات  :ارائه مستندات تاييد كننده  h-indexبر اساس پايگاه اسكوپوس

 -6پايان نامه (جه

دانشگاههاي علوم پزشكی  /سازمانهاي دولتی )

راهنمايي حداقل سه پايان نامه دفاع شده دانشگاهي طي  3سال اخير به عنوان استاد راهنما به نام عضو موسس
پايان نامه
رديف

عنوان

1

1

2

2

سال دفاع

استاد راهنما

3
3

م تندات  :شامل صفحه اول پايان نامه ( نام عضوهيئت موسس  ،تاريخ دفاع  ،نام دانشگاه و صورت جلسه دفاع از پايان نامه كه
به تاييد معاونت آموزشي دانشگاه  /سازمان رسيده باشد ).

 -7طرح تحقيقاتی (جه

دانشگاههاي علوم پزشكی  /سازمانهاي دولتی )

ارائه  4طرح تحقيقاتي تمام شده مرتبط با فعاليت مركز مورد درخواست به عنوان مجري و در  2طررح تحقيقراتي اتمرام يافتره
مرتبط به عنوان همكار اصلي در  3سال گذشته.

طرحهاي تحقيقاتی
رديف عنوان طرح تحقيقاتی
1

1

2

2

3

3

سال تصويب سال پايان

سم

اجرايی در طرح فوق

4
م تندات:فرم قرار داد يا صورت جلسه شوراي پژوهشي بعنوان شروع ( تصويب ) طرح و صورت جلسه شوراي پژوهشي مبنري
بر دريافت گزارش نهايي ( اتمام طرح فوق)  -2ارايه مداركي دال بر مجري  /همكار بودن عضو موسس( ارسال پروپروزال ضرروري
نيست )
 -8مقاالت:
 -1-8چاپ حداقل 10مقاله علمي پژوهشي در  5سال گذشته ( مرتبط با فعاليت مركزپيشنهادي ) در اين خصوص
الزم است عضو موسس در  4مقاله از مقاالت ايندكس شده در نمايه نامه هاي  ISI/PubMedبه عنوان نويسنده
نفر اول يا مسوول باشد .
عنوان مقاله
رديف رديف

نام مجله

نوي نده
سال انتشار نوي نده اول
مقاله

1

1

2

22

3

3

4

4

5

5

نوع ايندكم مجله

(م ول ) دوم

6
7
8
9
10
 -2-8دارا بودن حداقل  3مقاله مشترک با ساير دانشگاهها /مراكز تحقيقاتي و يا موسسات علمي معتبر خارج از كشرور در پرن
سال گذشته ( مرتبط با فعاليت مركز)

عنوان مقاله
رديف رديف

نام مجله

سال انتشار نوي نده اول
مقاله

(م ول )

دانشگاه/مركز نوع ايندكم مجله
ياموس ه
علمی/كشور

1

1

2

22

3

3

م تندات
 -1-5تصوير صفحه اول مقاله چاپ شده ( شامل نام مجله ،سال انتشار ونام ساي
ايندكم مجله )
 -2-5تصوير صفحهاي از ( مجله علمی و پژوهشی داخلی )كه شامل نام ساي
شده باشد (مطابق با فهرس

مورد تائيدكمي يون نشريات قابل دسترسی در ساي

ايندكم
.)hbi

-8دستاورد پژوهشی ( ابداع  ،اختراع ،ابتكار  ،نو آوري  ،حل معضل بهداشتی در سطح ملی يا
استانی)
در صورتي كه عضو موسس مركز تحقيقاتي داراي دستاورد پژوهشي ويژه اي غير از مقاله مانند ثبت اخترراع ،ابتكرار،
نوع آوري ،حل معضل بهداشتي ،در سطح ملي يرا اسرتاني باشرد ،معادلسرازي آن دسرتاورد توسرط كميتره تصرويب
واحدهاي تحقيقاتي انجام مي شود.
رديف

عنوان دستاورد

سال تصويب طرح

سال اتمام

پژوهشی

تحقيقاتی

طرح

سال درياف

مجوز

ابداع  ،اختراع .....

1
2
3
م تندات :كليه مستندات و مداركي مبني بر شركت  /فعاليت عضو موسس در انجام دستاورد پژوهشي الزامي است
( .صورت جلسه شوراي پژوهشي ،پروپوزال طرح مصوب  ،ارايه مدارک مبني بر كاربردي بودن طرح و) .....

امضا و تاريخ

نام عضو موسم

نام معاون پژوهشی دانشگاه  /سازمان /موس ه

نام كارشناس رابط دانشگاه  /موس ه/موس ه

 – 9ارائه تعهد باالترين مقام م ول (جه

امضا و تاريخ

امضا و تاريخ

دانشگاههاي علوم پزشكی  /سازمانهاي دولتی ) مينی بر :

 -1-9اختصاص ساالنه بودجه مناسب جهت هزينه هاي جاري ( حداقل  200ميليون ريال )
 -2-9تامين حداقل  3نيروي انساني به پيشنهاد رئيس مركز براي خدمات پشتيباني و كارشناسي
 -3-9تامين فضاي مناسب با امكانات و تجهيزات الزم (حداقل  3اتاق با امكانات آزمايشگاهي ،كامپيوتر ،تلفن،خط
اينترنت)
 -4-9تخصيص ساالنه هزينه براي انجام طرح هاي تحقيقاتي مركز (حداقل 500ميليون ريال )

