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  :مقدمه

 Health system)، پژوهش در نظام سالمت باشداولویت ویژه برخوردار مییکی از محورهاي پژوهشی که از 

Research) رفع  منظوربه با توجه به اهمیت موضوع و. باشدء سالمت جامعه میاست که هدف اصلی آن بهبود و ارتقا

به عنوان زیر  HSR، کمیته نظارت بر اجراي این نوع پژوهش هدفمند نمودن پژوهش در نظام سالمت و چالشهاي موجود و

 .تشکیل خواهد شد مجموعه شوراي پژوهشی دانشگاه

  

  و اهداف کلیات) 1فصل

  

  :تعریف : 1ماده 

HSR: برخی از تحقیقات جنبه . استعنوان یک شاخه پژوهش نوین شناخته شدهتحقیق در سیستمهاي بهداشتی درمانی  به

شوند و منظور از اجراي آنها مسائل اجرایی طراحی می براي حل مشکالت،با هدف تولید اطالعات مناسب  کاربردي دارند و

حلهاي مناسب گیري سطوح مدیریتی و ارائه راهتدوین فرضیات علمی به منظور بسط دانش نو نیست، بلکه براي تصمیم

 .شوندگرفته می

  

 تولید به منجر که شودمی گفته دوهر یا و اجرائی عملیات یا و مطالعات مجموعهبه تحقیقاتی طرح  :تحقیقاتی طرح

   .باشدمی موجود معضالت براي حل راه ارائه کلی بطور و فناوري و علم

  

 ضمن را سالمت نظام در کاربردي تحقیقات مربوط به امور و مشی خطی کلیه که است مرجعی:  HSR کمیته

 تحقیقات مدیریت و رهبري HSR کمیته واقع در کند تبیین می و تدوین دانشگاه پژوهشی شوراي با کردن هماهنگ

  . دارد بعهده را سالمت نظام در کاربردي

  

علمی دانشگاه و یا از کارشناسان با  هیات عضو یکی از مدیران و یا که گرددمی اطالق فردي به : طرف قرارداد مجري

 ایشان بعهده اداري و حقوقی مالی، نظر از تحقیقاتی طرح اجراي و مسئولیت باشد مدرك تحصیلی کارشناسی و باالتر

 .است

  

 هايمسئولیت دارعهده تحقیقاتی طرح اجراي روند در نحوي به که علمیهیأت غیر و علمیهیئت سایر اعضاي: همکار

  .شوندمی خوانده همکار طرح عنوان تحت باشد،می آنها بعهده طرح اجرایی عملیات از بخشی و بوده ثانوي
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  :اهداف: 2ماده 

 HSR حیطه پژوهشهاي کردنهدفمند .1

 سالمت نظام در پژوهش کیفی و کمی افزایش .2

 سالمت نظام در تحقیقات کیفیت ارتقاء .3

 HSR حیطه پژوهشهاي نتایج کاربرد براي سازيبستر .4

  HSR حیطه پژوهشهاي آمدهبدست نتایج از بهینه استفاده .5

  

  :HSRویژگی هاي : 3ماده 

  بخش سالمت  روي اولویتهاي تمرکز بر .1

  مشارکتی طبیعت .2

  منظوره اهداف مرکب و چند .3

  بخشی طبیعت چند .4

  طبیعت تکرار شونده  .5

  بودن کاربردي .6

  مختلف هاي متخصصین رشته با همکاري .7

  نتایج به نیاز فوریت نظرداشتن در .8

 و قابل انجام در زمان مناسب عملی نتایج به دستیابی جهت مدت کوتاه و ساده تحقیقاتی طرحهاي تکیه بر روي .9

  بخشیاثر- هزینه اصل توجه به .10

  

  HSRارکان کمیته : 2فصل 

 

  :باشدبه شرح ذیل می  HSRارکان کمیته :  4ماده 

  )رئیس کمیته( ریزي منابعمعاون توسعه مدیریت و برنامه .1

  )دبیر کمیته(مدیر توسعه سازمان و تحول اداري .2

  )عضو کمیته( مدیران معاونت توسعه دانشگاه .3

  )کمیتهعضو (رئیس گروه تحول اداري .4

 )و ساب ادمین عضو کمیته(کارشناس گروه تحول اداري .5

  

  .صادر خواهد شد  HSRتوسط رئیس کمیته  HSRابالغ اعضاء کمیته  :1تبصره
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   .نمایند راي شرکت حق بدون کمیته جلسات در توانندمی رئیس کمیته دعوت با و مورد حسب بر دیگر افراد :2 تبصره

  

  : HSRضوابط تشکیل جلسات کمیته : 5ماده 

  .شدخواهد برگزار دانشگاه توسعه مدیریت و منابع معاونت محل در هر ماه یکبار صورتبه HSR  کمیته جلسات - 1

ریاست کمیته  ،دبیر کمیته ایشان غیاب در و کمیته جلسات رئیس عنوانبه دانشگاه معاون توسعه مدیریت و  منابع  - 2

 .را برعهده خواهد داشت

 حاضر اعضاي راي اکثریت با شورا تصمیمات و یابدمی رسمیت اعضا نصف حداقل حضور با HSR کمیته جلسات - 3

 . شودمی اتخاذ

 HSRکمیته   العادهفوق جلسات دانشگاه معاون توسعه مدیریت و  منابع  صالحدید با باشد الزم که مواردي در -٤

  . شودمی تشکیل

  

 HSRشرح وظیفه کمیته  :6ماده

منظور شناسایی مشکالت و در منطفه تحت پوشش دانشگاه به) Needs Assessment(سنجی نیازانجام  .1

  در حوزه تخصصی تحقیقاتی اولویتهاي تعیینالت موجود در منطقه و ضمع

 دستگاه نفعانذی کلیه به تحقیقاتی اولویتهاي مکتوب رسانیاطالع .2

و  در جهت اصالح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانیاي که هاي مداخلهایجاد زمینه مناسب جهت اجراي پروژه .3

  .باشدرفتار در مردم و مدیران میاصالح 

 هاي مصوب بهو ارسال طرح تحقیقاتی اولویتهاي به توجه با HSR  شدهارائه طرحهاي تصویب و بررسی .4

HSR دانشگاه 

 کارشناسان جهت عمومیت بخشیدن به امر تحقیق آموزشی جهت کارگاه هاي  برگزاري .5

  سالیانه ممتاز HSRهاي  پژوهش و پژوهشگران انتخاب ها و طرح سالیانه ارزشیابی .6

  

 
  :HSRفرآیند تصویب طرح هاي تحقیقاتی در کمیته : 7ماده 

 گروه/ توسط مدیریت تعیین اولویتهاي پژوهشی  .1

  HSRتصویب و ابالغ  اولویتهاي پیشنهادي توسط کمیته  .2

 و سایت معاونت بر اساس اولویتهاي مطرح شده در پژوهشیار ثبت پروپوزال  .3

  جهت طرح در کمیته توسط مجري ارائه پروپوزال اولیه طرح تحقیقاتی  .4

  انداورداور و یا تحلیل و بررسی کلیات طرح پیشنهادي در کمیته و در صورت تصویب، تعیین  .5

  توسط داوران تا مرحله رفع نقص نهایی پروپرزال توسط مجري اولیه بررسی .6
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   داور یا داوراندر کمیته پس از تایید توسط  تصویب .7

 عقد قرارداد دانشگاه جهت بررسی نهایی و  HSRبه شوراي به همراه نامه تامین اعتبار  شده ارسال پروپوزال تائید .8

  تخصیص اعتبار توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع .9

  درصد از اعتبار مصوب جهت شروع طرح 30پرداخت  .10

 دیگر از اعتبار مصوب ٪30و پرداخت  بصورت مکتوب به کمیتهپیشرفت کار ارائه گزارش  .11

 اعتبار  دیگر٪ 40و دریافت  طرح بصورت مکتوب به کمیته ارائه گزارش نهایی .12

 اهداء گواهی پایان طرح .13

  

در کنگره و یا  چاپ و یا  به صورت مقالهکلیه طرح هاي تحقیقاتی در حوزه معاونت توسعه مدیریت ومنابع که به   :1تبصره 

و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی affiliation  می بایست ازگردد می ارائه  )سخنرانی و یا پوستر( همایش 

  . تعلق خواهد گرفتبه این طرح ها  امتیازات ویژه از سوي معاونت مذکور لذا استفاده نماید،  ایران درمانی
  

افرادي که در کارگاه  ،با توجه به این که منعی در خصوص اجراي طرحهاي تحقیقاتی توسط کارشناسان وجود ندارد :2تبصره

  .شده باشندرائهمی توانند مجري طرحهاي ا ،گیردو طرحهاي آنها مورد تصویب قرار می بینندها آموزش می
  

براساس اولیتهاي پژوهشی معاونت توسعه مدیریت و منابع  که شدخواهند تصویب صورتی در پیشنهادي هايطرح :3تبصره

 تاثیر و شده انجام مداخله بررسی جهت ارزشیابی برنامه داراي و ارائه را مشکل حل جهت الزم مداخالت بینیپیش بوده و

  .باشند داشته را آن
  

 اساس بر و سنجینیاز و صاحبنظران نظرات موجود، اطالعات از استفاده با بایستی تحقیقاتی اولویتهاي  : 4تبصره

 تعمیم و وريبهره قابلیت اجرا، زمان اجرا، قابلیت سیاسی، مقبولیت مشکل، فوریت و وسعت شدت، درجه مانند شاخصهایی

  .گردد تعیین اخالقی مسائل و نتایج
  

 بایستی طرح دهندهارائه توسط پیشنهادي طرح در نتایج از کنندگاناستفاده همچنین و نتایج از استفاده نحوه : 5 تبصره

  .باشد شده مشخص
  

  .گردد ارسال دانشگاه از خارج یا و داخل به داور توانندارزیابی می و بررسی جهت تحقیقاتی هاي طرح کلیه : 6تبصره
  

   .باشدنفر می 5و  2  و همکاران طرح تحقیقاتی به ترتیب  حداکثر تعداد مجریان : 7تبصره
  

  .کلیه طرح هاي پژوهشی که در سیستم پژوهشیار ثبت شده باشند قابل پیگیري و بررسی خواهند بود : 8تبصره 
  

می بایست به همراه نامه تامین اعتبار از سوي معاونت   HSRکلیه طرح هاي تحقیقاتی تایید شده در کمیته  :9تبصره 

  .دانشگاه  ارسال گردد   HSRتوسعه مدیریت و منابع و ضرورت و نیاز به اجراي پژوهش مورد نظر به شوراي 
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بر  قبلی هايطرح اینکه بر مشروط باشدمی عنوان 2 اول مجري براي همزمان تحقیقاتی هايطرح حداکثر : 10تبصره

 به  جدول نسبت مجري قبلی هايطرح از یک هر صورتیکه، در و باشد انجام حال در طرح، بنديزمان جدول اساس

  .گرفتنخواهد قرار بررسی مورد دانشگاه HSR  شوراي بوسیله بعدي طرح باشد،داشته تأخیر زمانبندي

 

  :طرح هاي تحقیقاتی شرایط مربوط به مجریان :8ماده 

 داشتن حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی  - 1

  داشتن رابطه استخدامی با دانشگاه - 2

  

 HSRبودجه بندي و تامین اعتبار طرح هاي : 3فصل 

 جهت و دادهقرار تصویب و بررسی مورد را شدهتعیین مالی سقف تا تحقیقاتی هايطرح توانندمی HSR کمیته: 9ماده 

 مستندات و بوده مربوطه واحدهاي بعهده طرحها بررسی و داوري انجام . کنندارسال دانشگاهHSR  شوراي به نهایی تایید

  .شودمی ارسال دانشگاه آوريفن و تحقیقات معاونت به مربوطه

  

مبلغ یکصد میلیون ریال تعیین که ،  93در سال  HSRتحقیقاتی ارائه شده توسط کمیته هر طرح  مالی سقف : 10ماده

  .بازبینی می باشدهر ساله این مبلغ قابل 

  

  .طرح در هر سال قابل پذیرش خواهد بود 25حداکثر : 1تبصره 
 

تکمیل ظرفیت پذیرش طرح ها مجریان داوطلب بدون دریافت اعتبار مجاز به ارائه طرح بوده و از  در صورت: 2تبصره 

  .نتیجه طرح حمایت خواهد شد
 

 . ناظر در نظر گرفته می شود برايآن  % 2داوري و  جهتاز اعتبار هر طرح % 1 :3تبصره 

 
  

  : مرحله انجام خواهد شد 3کلیه پرداخت هاي طرح هاي تحقیقاتی در  :11ماده  

 مبلغ اعتبار در قبال تهیه و تدوین طرح تحقیقاتی ٪30: پرداخت مرحله اول - 1

 تائید ناظر طرحمنوط به ارائه گزارش پیشرفت کار پس از  دیگر از مبلغ اعتبار طرح  ٪30: پرداخت مرحله دوم - 2

مبنی بر اتمام  پرداخت مابقی اعتبار همراه با تائیدیه و گواهی از معاونت توسعه مدیریت و منابع: پرداخت نهایی - 3

 : که این تائید داراي مشخصات ذیل خواهد بود طرح

 نتایج طرح در سیستم مدیریتی آن حوزه کاربرد داشته است. 
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 ر رفته و شاخصهاي مذکور قبل  بعد از طرح چه تغییري نتایج طرح جهت اعمال در چه شاخصهایی بکا

  .یافته است

  

 30،  خودداري نمایدداد ،از انجام طرح درصد مبلغ قرار 30پس از اخذ ) امضا کننده قرارداد(چنانچه مجري طرح  : 1تبصره

   .وي کسر خواهد گردید حقوق و مزایايدرصد دریافتی از 
  

در صورت عدم وجود  .گیردمی تعلق مجریان سایر به قرارداد طرف مجري الزحمهحق درصد 50 تا حداکثر :2 تبصره

  .همکار طرح کل اعتبار به مجري یا مجریان تعلق می گیرد
  

 دالیل ارائه با موارد استثنایی در شود، بیشتر قرارداد طرف مجري الزحمهحق از نباید پرسشگران الزحمهحق : 3تبصره 

  .شدخواهد گیريتصمیم ،  HSRکمیته  نظر با طرح توسط توجیهی،

  

 مجري الزحمهحق درصد 30 تا حداکثر هر همکار براي پرسنلی هزینه جدول در همکار وظایف دقیق شرح با : 12ماده

  .شودمی گرفته نظر در قرارداد طرف مجري الزحمهحق درصد 100تا  حداکثر طرح همکاران مجموع براي و قرارداد طرف

  

  

معاونت توسعه   HSRکمیته مورد تصویب 31/4/1393تبصره در تاریخ  18  ماده و  12 فصل، 3 دستورالعمل دراین   

و از این تاریخ قابلیت اجرا براي کلیه مدیریت هاي معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه . قرار گرفت مدیریت و منابع

  .شتعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران، خواهد دا




