تسمٍ تعالی
مشکض تحمیمات مذیشیت تیماسستاوی
داوشگاٌ علًم پضشکی ي خذمات تُذاشتی ،دسماوی ایشان

«آییه وامٍ َمکاسی تا محممیه»

َمکاسیَای علمی ي تحمیماتی مشکض تحمیمات مذیشیت تیماسستاوی داوشگاٌ علًم پضشکی ایشان تا
محممیه محتشم  ،دس غالة مًاسد ریل اوجام میگیشد :

الف -تالیف کتاب
ب-تالیف ممالٍ
ج-اوجام طشح تحمیماتی
د -اوجام پایان وامٍ کاسشىاسی اسشذ ي دکتشی

َش یک اص صمیىٍ َای َمکاسی فًق تٍ تفصیل تٍ ششح صیش تششیح می گشدد :

الف ) تالیف کتاب
الف )1-اوًاع کتة:

 )aمشجع :کتبثی اػت کِ دس فْشػت هؼبٍى آهَصؿی ٍصاست ثْذاؿت ،ثِ ػٌَاى هٌجغ آصهَى کبسؿٌبػی اسؿذ یب دکتشی هؼشفی ؿَد.
 )bتالیفی :کتبثی اػت کِ دس ساػتبی هحَسّبی خبف تحمیمبتی ٍ یب ثش اػبع هَضَػبت هَسد ًیبص هشکض تحمیمبت ًَؿتِ ؿذُ ثبؿذ.
 )cتشجمٍ :کتبثی اػت کِ حؼت ًیبص هشکض هؼشفی ؿذُ ٍ تشخوِ هی گشدد.

الف )2-الضامات :

 )aدسج ًبم ٍ لَگَی هشکض تحمیمبت ثش پـت ٍ سٍی خلذ ثِ صَستی کِ کبهال هـَْد ثبؿذ.
 )bدسج ػجبست ریل دس صفحِ ؿٌبػٌبهِ کتبة:
«کلیٍ حمًق چاج ي وشش ایه شماسٌ اص کتاب متعلك تٍ مشکض تحمیمات مذیشیت تیماسستاوی داوشگاٌ علًم پضشکی ایشان می تاشذ»

 )cدسج ًبم حذالل یک ٍ حذاکثش دٍ ًفش اص اػضبی هشکض تحمیمبت ثِ ػٌَاى ًَیؼٌذگبى کتبة لجل اص ًبم ًَیؼٌذُ عشف لشاسداد
 )dپٌح دسصذ اص هشاخغ کتبة ،اسخبع ثِ همبالت ًَیؼٌذُ عشف لشاسداد ٍ یب ًَیؼٌذُ هؼشفی ؿذُ اص ػَی هشکض ثبؿذ .

الف )3-اوًاع لشاسدادَا

الف )1-3-کتاب مشجع  :ثِ اصای هشخغ ؿذى ّش کتبة ،تب ػمف هجلغ  20/000/000سیبل ثِ هجلغ لشاسداد تبلیف کتبة اضبفِ هی ؿَد.
الف)2-3-کتاب تالیفی  :دس هَاسدی کِ کتبة هَسد ًظش ،ثِ ػفبسؽ هشکض تحمیمبت هذیشیت ثیوبسػتبًی ٍ یب دس هَضَػبت هَسد ًیبص ایي هشکض
تبلیف ؿذُ ثبؿذ :
 )aبذوى رکش نام نویسنذه :چبح ٍ ًـش تَػظ هشکض  +تا سقف  11/000/000سیبل حك التبلیف
 )bدسج نام اص نویسنذه :چبح ٍ ًـش تَػظ هشکض
تبصشه :2تیشاط ٍ ًَع چبح تَػظ هشکض تحمیمبت هذیشیت ثیوبسػتبًی تؼییي هی ؿَد.
الف )3-3-کتاب تشجمٍ :

تٌْب دس خصَف کتبةّبیی کِ ثِ ػفبسؽ هشکض تحمیمبت هذیشیت ثیوبسػتبًی تشخوِ هی ؿًَذ ،هجلغ لشاسداد تشخوِ اص صفحِ ای 30/000
سیبل تب  100/000سیبل حؼت هحتَای کتبة ،هتغیش هی ثبؿذ.

ب) تالیف ممالٍ :
ب )1-اوًاع مماالت

 )aایىذکس وًع  : 1همبالت چبح ؿذُ دس هدالت ایٌذکغ ؿذُ دس ًوبیِ ًبهِ ّبی ثیي الوللی  Medline ، Pub med ، ISIثِ صَست
( Economical Review ٍ Review article ، Original articleؿبهل عشحّبی اسصیبثی التصبدیّ ،ضیٌِ اثش ثخؾّ ،ضیٌِ
هٌفؼت)
)b

ایىذکس وًع : 2

همبالت چبح ؿذُ دس هدالت ایٌذکغ ؿذُ دس Biological ، Scopus ، Embase ، Chemical Abstract

 ٍ Abstractػبیش ًوبیِ ًبهِّبی تخصصی
 )cداخلی  :همبالت چبح ؿذُ دس هدالت ػلوی -پظٍّـی ایٌذکغ ؿذُ دس ISC
ب )2-الضامات

دسج ًبم ٍ ٍاثؼتگی هشکض تحمیمبت هذیشیت ثیوبسػتبًی ثِ ػٌَاى تنها وابستگی هولف عشف لشاسداد ثب ػجبسات صیش:
بشای هجالت فاسسی « :مشکض تحمیمات مذیشیت تیماسستاوی داوشگاٌ علًم پضشکی ایشان»
بشای هجالت انگلیسی »Hospital Management Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran« :

ب )3-اوًاع لشاسدادَا

ب )1-3-مماالت چاج شذٌ دس مجالت ایىذکس شذٌ دس ومایٍ وامٍَای Medline ، Pub med ، ISI

ًَ )aیؼٌذُ هؼئَل یب اٍل 11/000/000 :سیبل
ًَ )bیؼٌذُ دٍم یب ثؼذ اص آى  10/000/000 :سیبل
 )dب )2-3-مماالت چاج شذٌ دس مجالت ایىذکس شذٌ دس سایش ومایٍ وامٍَای معتثش اص جملٍ ، Scopus ، Embase ، Chemical Abstract
 ٍ Biological Abstractػبیش ًوبیِ ًبهِّبی تخصصی

ًَ )aیؼٌذُ هؼئَل یب اٍل  8/000/000 :سیبل
ًَ )bیؼٌذُ دٍم یب ثؼذ اص آى  1/000/000 :سیبل
ب )3-3-مماالت چاج شذٌ دس مجالت علمی -پژيَشی داخلی ي یا ومایٍ شذٌ دس ISC

ًَ )aیؼٌذُ هؼئَل یب اٍل  3/000/000 :سیبل
ًَ )bیؼٌذُ دٍم یب ثؼذ اص آى  2/000/000 :سیبل
تثصشٌ  :کل هجبلغ فَق ،تٌْب پغ اص چبح همبلِ ٍ اسائِ فبیل  PDFهمبلِ چبح ؿذُ دس هدلِ هَسد ًظش  ،ثِ ًَیؼٌذُ ای کِ ٍاثؼتگی هشکض سا دسج
ًوَدُ اػت ،پشداخت هی ؿَد.

ج) طشح َای تحمیماتی
ج )1-اوًاع طشح َای تحمیماتی :

)a

طشح َای تحمیماتی عام :

ػجبستٌذ اص عشح ّبی تحمیمبتی کِ اص ػَی پظٍّـگشاى دس حَصُ ّبی هختلف هذیشیت ثیوبسػتبًی ،اص عشیك ػیؼتن پظٍّـیبس هشکض،
دسیبفت هی ؿَد.

)b

طشح َای تحمیماتی خاص:

ػجبستٌذ اص عشح ّبی تحمیمبتی کِ ػٌبٍیي آًْب ثش اػبع هحَس ّبی خبف تحمیمبتی ایي هشکض اص خولِ  ، PPPتفکش ٍ هذیشیت ًبة،
تَسیؼن دسهبًی ،حبکویت ثبلیٌی ،اػتجبس ثخـی ٍ غیشُ تَػظ دپبستوبى هؼبًٍت پظٍّـی هشکض تحمیمبت اص عشیك ٍة ػبیت هشکض اعالع
سػبًی ٍ عشح ّبی هزثَس اص عشیك ػبهبًِ پظٍّـیبس هشکض دسیبفت هی ؿَد.
ج )2-الضامات

)a

سقف هجلغ کلیِ طشح های تحقیقاتی ػام لبثل ثشسػی تَػظ هشکض  50/000/000سیال اػت .

 )bسقف هجلغ کلیِ طشح های تحقیقاتی خاص لبثل ثشسػی تَػظ هشکض  100/000/000سیال اػت .
 )cخشٍخی ّش یک عشح ّبی تحمیمبتی ثبیذ حذالل 1هقاله چبح ؿذُ دس هجالت داسای اینذکس نوع 1ثبؿذ.

ج )3-وحًٌ عمذ لشاسداد :

 )aطشح تحقیقاتی ػام  :دس صَستی کِ پشٍپَصال عشح پغ اص اًدبم داٍسیّب ،دس خلؼِ ؿَسای پظٍّـی هشکض ثِ تصَیت سػیذ ،پشٍپَصال
هزکَس ثِ ّوشاُ هصَثِ ؿَسای پظٍّـی هشکض ،خْت عشح دس ؿَسای پظٍّـی هؼبًٍت تحمیمبت ،ثِ داًـگبُ اسػبل هی ؿَد .دس صَست
تصَیت عشح  ،لشاسداد هشثَعِ اص ػَی هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍسی داًـگبُ هٌؼمذ ٍ ّضیٌِ عشح اص ػَی داًـگبُ ثش اػبع هیضاى پیـشفت
پشٍطُ پشداخت هی گشدد.
تبصشه  :دس صَست اسائِ ثیؾ اص  1همبلِ چبح ؿذُ دس هدالت ایٌذکغ ؿذُ دس ًوبیِ ًبهِ ّبی  ، Medline ، Pub med ، ISIثِ ًحَی
کِ تٌْب ٍاثؼتگی یکی اص ًَیؼٌذگبى ،هشکض تحمیمبت هذیشیت ثیوبسػتبًی لیذ ؿَد ،ػالٍُ ثش هجلغ خَد عشح ،هجلغ هشثَط ثِ همبلِ دٍم ًیض
هغبثك ة 3-ایي آئیي ًبهِ پشداخت هی ؿَد.
طشح تحقیقاتیخاص :دس صَستی کِ پشٍپَصال عشح پغ اص اًدبم داٍسیّب ،دس خلؼِ ؿَسای پظٍّـی هشکض ثِ تصَیت سػیذ ،لشاسداد هشثَعِ
ثِ عَس هؼتمین ثب هشکض تحمیمبت هذیشیت ثیوبسػتبًی هٌؼمذ ٍ ّضیٌِ عشح اص ػَی ایي هشکض ثش اػبع هیضاى پیـشفت پشٍطُ
پشداخت هی گشدد.
تبصشه :دس صَست اسائِ ثیؾ اص  1همبلِ چبح ؿذُ دس هدالت ایٌذکغ ؿذُ دس ًوبیِ ًبهِ ّبی  ، Medline ، Pub med ، ISIثِ ًحَی
کِ تٌْب ٍاثؼتگی یکی اص ًَیؼٌذگبى ،هشکض تحمیمبت هذیشیت ثیوبسػتبًی لیذ ؿَد ،ػالٍُ ثش هجلغ خَد عشح ،هجلغ هشثَط ثِ همبلِ دٍم ًیض
هغبثك ة 3-ایي آئیي ًبهِ پشداخت هی ؿَد.

د) اخز َمکاسی اص مشکض فًق تخصصی شُیذ َاشمی وژاد یا تیماسستاوی محة جُت اوجام پایان وامٍ کاسشىاسی اسشذ
ي دکتشی

د )1-الضامات

 )aتٌْب پبیبى ًبهِ ّبی هشثَط ثِ همبعغ تحصیلی کبسؿٌبػی اسؿذ ٍ ثبالتش دس دػتَس ثشسػی لشاس هی گیشًذ .
 )bتٌْب پبیبى ًبهِ ّبیی هَسد حوبیت لشاس هی گیشًذ کِ پیش اص تصویب آى دس دانشگاه هشبوطه ،هوضوع و نتایج هوسد انتظاس آى به
تاییذ هشکض تحقیقات هذیشیت بیواسستانی سسیذه باشذ .بذیهی است مرکس تحقیقاتی مذیریت بیمارستاوی در حمایت از
پایان وامه هایی که بذون تاییذ قبلی توسط ایه مرکس ،صرفا از سوی داوشگاه مربوطه به ایه مرکس معرفی می شووذ ،مختار
می باشذ.
 )cهش گونه هوکاسی هشکض فوق تخصصی شهیذ هاشوی نژاد یا بیواسستاى هحب با پایاى ناههها کاسشناسی اسشذ و دکتشی اػن اص
دستشسی به داده هاو اطالػات ،توصیغ پشسشناهه ،انجام هصاحبه ،هوکاسی واحذ فناوسی اطالػات و غیشه تنها پس اص تاییذ و
هؼشفی هشکض تحقیقات هذیشیت بیواسستانی اهکاى پزیش خواهذ بود.

د )2-وحًٌ َمکاسی
پس اص اسائٍ مًاسد صیش تًسط داوشجً ي تاییذ تًسط مرکس تحقیقات مذیریت بیمارستاوی ،ایه مرکس وسبت به معرفی داوشجو به
بیمارستانهای هاشمی وژاد و محب و یا ارائه مشاوره های علمی و تحقیقاتی به وی اقذام خواهذ ومود :

 .1اخز تاییذیه هوضوع و نتایج پایاى ناهه اص هشکض تحقیقات هذیشیت بیواسستانی(پیش اص تاییذ دانشگاهِ هشبوطه)
 .2اخز تاییذیه شوساهی پژوهشی دانشگاه هشبوطه و اسائه هؼشفی ناهه اص دانشگاه به هوشاه پشوصال پایاى ناهه
 .3اسائه تؼهذ الصم هبنی بش چاپ حذاقل یک هقاله ػلوی -پژوهشی استخشاج شذه اص پایاى ناهه  ،به نحوی که تنها
وابستگی یکی اص نویسنذگاى ،هشکض تحقیقات هذیشیت بیواسستانی دسج شود.

