باسمه تعالی
پرسشنامه شماره 3
مشخصات واحد تحقيقات جهت اخذ موافقت اصولي پژوهشكده  /پژوهشگاه
نام پيشنناادي پژوهشنکده  /پژوهشنگاه ............................

دانشنگاه عونوم پزشکی/سنازمان

..................

 -2تاريخ دريافت موافقت قطعی

 -1نام مركز تحقيقات ........

/

13 /

 -3مشخصات پژوهشگر ان مركز تحقيقات
رديف

نام و نام خانوادگي

1

1

2

2

3

33

....

....

15

15

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

عضو

مدت فعاليت

تمام وقت  /نيمه وقت

(سال )

توضيحات

مستندات  :ارائه آخرين حكم كارگزيني اعضاي هيئت علمي در مركز تحقيقات كه در صورت عدم وجود حكم كارگزيني
بنام مركز  ،ارائه ابالغ عضو هيئت علمي با امضائ باالترين مقام مسول دانشگاه /سازمان الزامي است .
چنانچه در حال حاضر پژوهشگر فوق ا لذكر در مركز تحقيقات ديگر بعنوان عضو نيمهه وقهت /پهاره وقهت مشههول بهه فعاليهت
هستند آن را ذكر فرماييد

 -4مقاالت :چاپ حداقل  8مقاله تحقيقاتی ثبت شده در  ISIيا  Pub Medتوسط هر
مركز كه داراي ويژگی زير باشد.
چاپ حداقل  5مقاله در طول سه سال اخير با نام مركز 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) ويکی از مقاالت ثبت شده در مجالت با  Impact factorباالي
يک باشد.
نام مجله

عنوان مقاله
رديف رديف

نام پژوهشگر
مركز

1

1

2

22

3

3

...

4

8

5

سال انتشار نويسنده اول
مقاله

(مسول )

نويسنده

نوع ايندكس

دوم

مجله

مستندات

 -1-5تصوير صفحه اول مقاله چاپ شده ( شامل نام مجوه ،مركز تحقيقات  ،سال انتشار و
نام سايت ايندكس مجوه )
 -2-5تصوير صفحهاي از ( مجوه عومی و پژوهشی داخوی )كه شامل نام سايت ايندكس شده
باشد (مطابق با فارست مورد تائيدكميسيون نشريات قابل دسترسی در سايت .)hbi
 -5طرح تحقيقاتي :ارائه حداقل ده طرح تحقيقاتی پايان يافته در هر مركنز طنی سنه سنال
گذشته كه گزارش ناايی آناا ارائه شده باشد.
رديف

عنوان طرح تحقيقاتي

سال تصويب

سال اتمام طرح

توضيحات

1
2
...
10
مستندات

فرم قرار داديا صورت جوسه شوراي پژوهشی مركز  /دانشگاه  /سازمان بعنوان شروع (
تصويب ) طرح و صورت جوسه شوراي پژوهشی مركز  /دانشگاه  /سازمان مبنی بر تاييد
گزارش ناايی ( اتمام طرح فوق)
 -6روند صعودي فعاليت پژوهشي مركز طي سه سال گذشته

وجود روند صعودي معادل ميانگين رشد مراكز تحقيقاتی در كارنامه سه ساله هر يک از
مراكز با توجه به ارزشيابی ساالنه معاونت تحقيقات و فناوري كه گزارش آن هر ساله بر
روي وب سايت  www.hbi.irقرار ميگيرد .

-7

دستاورد پژوهشي ( ابداع  ،اختراع ،ابتكار  ،نو آوري  ،حل معضل بهداشتي در سطح ملي يا استاني)

در صورتی كه مركز تحقيقات داراي دستاوردهاي پژوهشی ويژه اي غير از مقالنه ماننند ثبنت
اختراع  ،ابتکار  ،نو آوري ،حل معضل باداشتی در سطح موی يا استانی باشد  ،معادلسازي آن
دستاورد با مقاله توسط كميته تصويب واحدهاي تحقيقاتی تعيين ميشود .

رديف

عنوان دستاورد

سال تصويب طرح تحقيقاتي

سال اتمام طرح

سال دريافت مجوز ابداع ،
اختراع .....

پژوهشي

1
2
3

كويه مستندات و مداركی مبنی بر شركت  /فعاليت عضو موسس در انجام دستاورد
پژوهشی الزامی است ( .صورت جوسه شوراي پژوهشی ،پروپوزال طرح مصوب  ،ارايه
مدارك مبنی بر كاربردي بودن طرح و) .....
 -8مقاطع آموزشي

دوره هاي آموزشی تحصيالت تکميوی كه امکان راه اندازي و پذيرش دانشجو ( كار آموز
) در آن واحد تحقيقاتی وجود دارد را ذكر نماييد .
مقطع تحصيلي

عنوان رشته تحصيلي

تعداد پهذير

تعداد سال ههاي كهه پهذير

كههار آمههوز در

دانشههجو يهها دسههتيار انجههام

سال

گرفته

كارشناسي ارشد
PhD
تخصص
فوق تخصص

نام رئيس مركز تحقيقات

نام معاون پژوهشي دانشگاه  /موسسه  /سازمان

نام كارشناس رابط دانشگاه  /موسسه

امضاء و تاريخ

امضاء و تاريخ

امضاء و تاريخ

