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 مقدمه. 1

همواره به دنبال  ،در ایرانپزشکی دانشجویی های  پژوهش  مرکز 3اولین های علمی دانشجویان به عنوان مرکز پژوهش

فرآیندها مؤثرترین این . یکی از 2تا دانشجویان برای انجام پژوهش تربیت گردندبوده های متنوعی  ایجاد فرصت

های  ( است که برای نخستین بار در مرکز پژوهشRapid Research Education; RREپژوهش ) سریع تحصیل

وقت مرکز خانم دکتر پاساالر اجرا  به پیشنهاد سرپرست 3186در سال  پزشکی تهراندانشگاه علوم  علمی دانشجویان

پزشکی، رادیولوژی، غدد و  با موضوعات متنوعی مثل چشم RRE ی دوره ی اول تعداد قابل قبولی شد. در دوره

ی  . در دوره1گردید پژوهشیشورای در  وفق به تصویبطرح م 21بیش از و  پیگیری شد و ...  ENT، کانسر، یسممتابول

RREنوشتن ، عملی پروژه انجام پردازی و نوشتن پروپوزال، تا پژوهش را از ابتدای ایده مراحل انجامدانشجویان  ؛

ی  ها، به شیوه گزاری کارگاهرضمن بدر  انپژوهشگربیت ترگیرند. در این فرآیند  فرا می نویسی و مقاله نهایی گزارش

learning by doing  دانشجویان متقاضی در حقیقت، ارتباط  پذیرد. صورت می عملی کارها انجامحینRRE  با مراکز

برای  ی با تجربهپذیرد و این ارتباط از طریق منتورها های علمی دانشجویان صورت می تحقیقات از طریق مرکز پژوهش

 گردد.  های موفق تحکیم می نجام پژوهشا

 RRE و مدیریت نحوه تشکیل. 2

 د. نرا دار RREهای علمی دانشجویان اختیار تشکیل  مرکز پژوهشهای واحدهای دبیر. 3 ماده

 آورده شده است.  3تبصره. متن تفاهم نامه و شرایط تنظیم آن در ضمیمه  

 یو ؛دبیرکل استکردی ضروری شورای اجرایی و در رأس آن های عمل های جدید از برنامه RREتشکیل . 2ماده 

 این منظور مراکز تحقیقات و دانشجویان را ترغیب نماید.   موظف است برای

 های علمی دانشجویان است. وجود مرکز تحقیقات داوطلب برای همکاری با مرکز پژوهش RRE. شرط تشکیل 1ماده 

درخواست خود را برای تشکیل ( تحصیالت تکمیلیغیر از دانشجویان دانشجو )به  32در صورتی که حداقل . 4ماده 

RRE  به مسئولRRE  نامه با مراکز  و تنظیم تفاهم اتمذاکر پیگیری است با مسئول، دبیر ارائه نمایند (3)ماده

 تحقیقات، این دوره را تشکیل دهد.

                                                             
1

 میالدی( 2997) خورشیدی 2731تأسیس شده در سال  
2
 Shakiba B, Irani S, Salmasian H. A jumpstart for student researchers in Iran. Lancet 2007; 369(9568): 1167-8. 

3
 Mollazadeh-Moghaddam K, Jamali A, Adili-Aghdam F, Pasalar P, Larijani B. Rapid research education for 

medical science students. The Lancet 2013; 381(9873): 1184. 
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با تعداد کمتر از   RREبرای تشکیل  RRE اجرایی-تواند با تأیید هیئت راهبردی  دبیر هر واحد می. 3تبصره 

 اقدام کند. ، دانشجو 32

های علمی  وجود مرکز تحقیقات داوطلب برای همکاری با مرکز پژوهش RREشرط تشکیل . 2 تبصره

 ،دانشجویان است. دبیرکل مختار است با توجه به شرایط مراکز تحقیقات، امکانات مرکز و نظر سرپرست

 هد.یل نددرخواست شده را تشکی  دوره

توانند  ای هستند، می رشته هایی که دانشجوی غیر از تحصیالت تکمیلی ندارند یا تک . دبیران دانشکده1تبصره 

RRE  .تشکیل دهند 

در های شبکه همکار تهران و مراکز تحقیقاتی خصوصی  ، دانشگاه. مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران5ماده 

 RREی شروع  توانند پیشنهاددهنده ها می نامه با مرکز پژوهش نامه و امضای تفاهم ن آئینبودن به مفاد ای صورت متعهد

 باشند.

با دانشگاه  خصوصی تحقیقاتی مراکز و تهران همکار شبکه های که دانشگاه RREهای . برای طرح3 تبصره

برای  ،کننددریافت  که از دانشگاه علوم پزشکی تهران گرنت صورتی در کنندهمکاری میعلوم پزشکی تهران 

مشارکت داشته علمی از دانشگاه علوم پزشکی تهران باید به عنوان مجری طرح  هر طرح حداقل یک هیئت

 . باشد

توانند به عنوان مرکز تحقیقات  می ،پژوهشی 3موضوع 32حداقل  ارائه. مراکز تحقیقات در صورت 2 تبصره

 ری کنند.    های علمی دانشجویان همکا با مرکز پژوهش RREهمکار 

 اجرائی-راهبردیهیئت . 3

 حداقل شامل و و حل مشکالت آن را برعهده دارد RREریزی فرآیند  این هیئت مسئولیت مدیریت و برنامه. 6ماده 

ناظر منتورینگ پژوهان، مسئول روابط عمومی،  ، ناظر دانشمسئول تضمین کیفیترئیس هیئت، دبیر هیئت،  های سمت

 .استمسئول آموزش و 

 :اجرائی-راهبردی هیئتهای  شرح سمت. 7اده م

موظف به مدیریت رئیس هیئت  است. ویتشکیل این هیئت از وظایف  رئیس هیئت است ودبیر کل مرکز   .3

 است. RREمالی 

                                                             
1

 Topic 
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  ها را برعهده دارد.  نامه تنظیم تفاهم و جلسات ها، صورت نامه مسئولیت ثبت آئین اجرائی-راهبردیهیئت دبیر  .2

 را برعهده دارد.   RREهای  ها و بررسی کیفیت اجرای طرح تحلیل گزارش وظیفهیفیت مسئول تضمین ک .1

 .ها و ارائه گزارش به هیئت است آنبازخورد گرفتن از مسئول  پژوهان دانش ناظر .4

در سایت فارسی و انگلیسی را برعهده  RREی  رسانی صفحهروز خبررسانی و بهوظیفه  مسئول روابط عمومی .5

 دارد.

ها  منتورها، انتقال مشکالت آنوی مسئولیت تعامل با  مسئول بازخورد گرفتن از منتورها است. رینگمنتو ناظر .6

 را برعهده دارد. ها و پیگیری برطرف شدن آن اجرائی-راهبردیهیئت به 

 را برعهده دارد. RREهای طولی آموزش  نگی با مدرسین و تنظیم برنامهی هماه وظیفه مسئول آموزش .7

 اجرائی-راهبردی عضو هیئتتوانند  میهای علمی دانشجویان  تمامی واحدهای مرکز پژوهش دبیرهایتبصره. 

  باشند.

 اجرائی-راهبردی وظایف و اختیارات هیئت. 8ماده 

به را های مرکز  RREماه گزارشی مکتوب از روند  1حداقل هر  موظف است اجرائی-راهبردی. هیئت 3بند 

 ارائه کند.و شورای مرکزی سرپرست مرکز  ،معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

 .کند فراهمها را  RREموظف است شرایط الزم برای اجرای هرچه بهتر  اجرائی-راهبردیهیئت . 2بند  

را اعالم  RREنام ثبت  و فراخوان کردهروز  سایت را به RREاخبار موظف است اجرائی-راهبردیهیئت . 1بند 

 د.نمای

ان، در قالب یک پژوه دانشهای با کیفیت آموزشی را برای  موظف است برنامه یاجرائ-راهبردیهیئت . 4بند 

 سازد. فراهم، RREهای  ی طولی در حین اجرای فعالیت برنامه

را طبق  RREهای  حقوق مدرسین، منتورها و سایر هزینه استموظف  اجرائی-راهبردیرئیس هیئت . 5بند 

ها را از  این هزینه ،و با نظر سرپرست مرکز تخمین زدهامه ن اساسنامه، مصوبات شورای مرکزی و این آئین

 د.های علمی دانشجویان تأمین نمای شحساب مالی مرکز پژوه

ها را در طی زمان ارزیابی  RREتضمین کیفیت موظف است تا با گرفتن بازخورد، پیشرفت . مسئول 6بند 

برای (  31، ماده RREی  گانه از مراحل دهماه تأخیر در اتمام مراحل الف و ب ) 1درصورت بیش از  کرده و

 اجرائی را تشکیل دهد.   -ی اضطراری هیئت راهبردی  ها، جلسه نصف طرح
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  RREمسئول . 4

مسئولیت های زیر را  بر عهده های علمی دانشجویان است که  پژوهش  کارمند استخدامی مرکز RRE. مسئول 3ماده 

 دارد:

 RREان پیرامون گویی به سؤاالت دانشجوی الف( پاسخ

 به دبیرکل RREمتقاضی دانشجویان  اعالم اسامی( ب

 و انتخاب مدرس ها برگزاری کارگاهبرای  اجرائی-مسئول آموزش هیئت راهبردی( هماهنگی با ج

 ها و جلسات. ، شرکت در کارگاهRREکردن گواهی شرکت در  ( آمادهد

 مشکالت احتمالیانتقال و  دریافت ماه یکبار برای ورها حداقل هر یکه( تماس با منت

 . روش اجرا5

 RRE های های طرح فعالیتفهرست . 31ماده 

به عنوان یک فعالیت در نظر گرفته  )الف تا ی( ذیل ی گانه ده برای هر طرح پژوهشی در حال اجرا، هر کدام از مراحل

 شود: می

 مسئول )ها(  و پژوهشی های آموزشی حداقل فعالیت عنوان مرحله

 الف
انتخاب عنوان   مرحله

 پژوهش

 منتور-مدرس مرکز * ساعت(، 21جلسه کارگاه روش تحقیق ) چهار. 3

 منتور-مدرس مرکز ساعتTUMS (5 ،)در  Searchکارگاه   . یک جلسه2

 منتور-مدرس مرکز ساعتPubmed (5 ،)کارگاه   . یک جلسه1

 بدیلت. دو جلسه ی حضوری با اساتید مراکز تحقیقات همکار برای 4
 ،به عنوان پژوهشی موضوع طرح

 منتور-پژوهان دانش -اساتید

 منتور-پژوهان دانش لیست انتخاب عنوان پژوهشی یل چکم. تک5  

 ب
  مرحله

 نویسی پروپوزال

 منتور-مدرس مرکز ساعت(، 31نویسی ) رگاه پروپوزال. دو جلسه کا3
 منتور-پژوهان دانش . نوشتن کل متن پروپوزال،2
 اساتید- منتور-پژوهان دانش ی حضوری با اساتید، زال در جلسهاع از پروپو. دف1
 منتور-پژوهان دانش ،ی پژوهشیار . ثبت پروپوزال در سامانه4
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 مسئول )ها(  و پژوهشی های آموزشی حداقل فعالیت عنوان مرحله
 منتور-پژوهان دانش ،مطالعه 3لیست طراحی یل چکم. تک5  

  
های مربوط به رعایت اصول اخالق در پژوهش و ابراز  . تکمیل فرم6

 تعارض منافع
 منتور-پژوهان انشد

 تصویب پروپوزال  ج

 منتور-پژوهان دانش ،دهی به نظرات داوری و انجام اصالحات الزم . پاسخ3
 منتور ،ها ی شورای پژوهشی دانشجویی و دفاع از طرح . شرکت در جلسه2
 پژوهان دانش ،قرارداد با معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه بستن. 1
 اساتید -پژوهان دانش  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه عامل باو تگویی  . پاسخ4

 د 
آوری و ثبت  جمع

 3ها  داده
سوم  یک انجامهای انجام شده بعد از  فعالیت کامل ی گزارش تهیه
 بندی پروپوزال ثبت شده است زمان که در جدولآوری داده  جمع

 پژوهان دانش

 ه
آوری و ثبت  جمع

 2ها  داده
سوم  دو انجامهای انجام شده بعد از  ش کامل فعالیتی گزار تهیه
 بندی پروپوزال ثبت شده است آوری داده که در جدول زمان جمع

 پژوهان دانش

 و
آوری و ثبت  جمع

 1ها  داده
آوری  های انجام شده بعد از اتمام کل جمع ی گزارش کامل فعالیت تهیه

 بندی پروپوزال ثبت شده است داده که در جدول زمان
 پژوهان انشد

 ز
تحلیل نتایج و نوشتن 

 گزارش آن

 منتور-مدرس مرکز ،ساعتSPSS (38 ). سه جلسه کارگاه آمار و 3
 پژوهان دانش . تهیه گزارش نتایج2

 ح
 نوشتن مقاله

   
  

 منتور-مدرس مرکز ،ساعت( 31نویسی ) کارگاه مقاله  . دو جلسه3
 منتور-مرکز مدرس ،ساعتEndnote (5 ). یک جلسه کارگاه 2
 منتور-پژوهان دانش ،. نوشتن متن اصلی مقاله1
 منتور-اساتید . ویرایش اولیه متن مقاله،4
 منتور-پژوهان دانش ،. ویرایش ثانویه متن مقاله5
 منتور-پژوهان دانش ،های مطالعات های داوری طرح لیست . چک کردن متن مقاله با چک6
 2ی حضوری، بر اساس  اهداف و قلمرو جلسه. انتخاب ژورنال در یک 7

 ،آن 1ها و دستورالعمل برای نویسندگان ژورنال
 اساتید-منتور -پژوهان دانش

 منتور-پژوهان دانش ،کردن مقاله برای ژورنال مورد نظر . آماده8
و ترتیب  ها affiliationو چک کردن صحت  نهایی مقاله . ویرایش3

 ،اسامی نویسندگان
 منتور-اساتید

 منتور-پژوهان دانش . سابمیت مقاله31

 ط
شدن خالصه  پذیرفته

های  مقاله در کنگره
 علمی

 منتور-مدرس مرکز ساعتpresentation skills (5 ،). یک جلسه کارگاه 3
 پژوهان دانش -منتور ،های مرتبط با موضوع پژوهش . جستجو برای کنگره2
 پژوهان دانش نامه برای شرکت در کنگره گیزهخالصه پژوهش و نوشتن ان  . تهیه1
 منتور-اساتید ،. ویرایش خالصه پژوهش4
 پژوهان دانش ،کردن اسالید برای ارائه شفاهی( ی پوستر )یا آماده تهیهطراحی و . 5
 منتور-پژوهان دانش . شرکت در کنگره6

 ی
 

های نهایی،  ویرایش
چاپ مقاله و گزارش 

 اساتید-منتور-پژوهان دانش ،م اصالحات خواسته شده براساس داوری ژورنال. انجا3
 اساتید-منتور-پژوهان دانش ،. ابراز تعارض منافع و امضای فرم مربوط2
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 مسئول )ها(  و پژوهشی های آموزشی حداقل فعالیت عنوان مرحله
 مدرس مرکز ،ساعت( 5. یک جلسه کارگاه ترجمان دانش )1 پایانی طرح

و  ،تحقیقات و فناوری دانشگاه ی متن گزارش پایانی به معاونت . تهیه4
 چاپ مقاله

 منتور-پژوهان دانش

 های علمی دانشجویان * مرکز پژوهش

 . انواع طرح33ماده 

( هستند و حداکثر دو 31)ماده  RREی  گانه ی مراحل ده ها شامل همه . طرح کامل پژوهشی: این طرح3بند 

 ها مجری باشند.  توانند در این طرح دانشجو می

هستند  (31)ماده  RREی  گانه از مراحل ده "مراحل ز تا ی"مل ها شا پژوهشی: این طرح کوچک. طرح 2بند 

برای های کامل پژوهشی  ها در کنار طرح این طرح ها فعالیت کند. تواند در این طرح می و حداکثر یک دانشجو

 گردد.  می منتور، انجاممرکز تحقیقات همکار و دید  پژوهان تالشگر، به صالح تشویق دانش

ها، باید طرح  طرح نصفحداقل  RREباشد. در یک  طرح پژوهشی می 32حداقل شامل  RRE ی دوره . هر32ماده 

 کامل پژوهشی باشند.

مرجع  اجرایی-راهبردی هیئت د،باشطرح پژوهشی  32 از کمتردارای  RRE ی دوره که صورتی درتبصره. 

 .است RREتشکیل گیری برای  تصمیم

 همکار . مراکز تحقیقات6

شده در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  ز تحقیقات ثبت. تمامی مراک31ماده 

نامه و  های علوم پزشکی شبکه همکار تحقیقات تهران، در صورت تعهد به مفاد این آئین درمانی تهران و سایر دانشگاه

 باشند. RREات همکار قمرکز تحقی توانند های علمی دانشجویان می نامه با مرکز پژوهش امضای تفاهم

 زاهای علمی دانشجویان،  شده از مرکز پژوهش پژوهان معرفی . مرکز تحقیقات همکار ضمن مساعدت دانش34ماده 

های علمی دانشجویان  ر روند تربیت پژوهشگر با مرکز پژوهشهای تخصصی، د امکانات پژوهشی و راهنمایی نظر

ی دانشگاه علوم پزشکی تهران برای  پژوهان نخبه ، همکاری با دانشکنند. نفع عمده این مراکز تحقیقات مشارکت می

 RREهای  که منجر به نشر مقاالت علمی معتبر پژوهشی از طرحکیفیت است، های پژوهشی خالقانه و با جام طرحان

 گردد. ( می47و  46طبق حقوق نشر و نویسندگی )ماده 
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و با  اجرائی-توسط مسئول تضمین کیفیت هیئت راهبردی RRE ی در هر دوره ت همکاراعملکرد مراکز تحقیق. 35ماده 

( مراکز تحقیقات همکار )که توسط منتورها و 36های عملکردی )ماده  ( حیطه2تحلیل فرم ارزیابی )ضمیمه 

 گردد.  می ارزیابیگردد(؛  پژوهان تکمیل می دانش

 دارد: اصلی ی عملکردی حیطه چهار. هر مرکز تحقیقات همکار 36ماده 

 پذیری در قبال تغییرات عناوین.  پردازی: معرفی عناوین نو پژوهشی و مسئولیت ایدهلف( ا

 .پژوهان پشتیبانی: رفع نیازهای اجرائی و تخصصی دانش ب(

 .ی: پرداخت به موقع حقوق منتورهاج( تأمین مال

 RREو بازبینی مقاالت   د( نویسندگی: مشارکت فعال در تهیه

، ضمیمه 35)براساس ماده  گردد بندی می ی زیر طبقه مراکز تحقیقات همکار به پنج دسته . موفقیت عملکردی37ماده 

2): 

  85ی عملکردی بیشتر از  الف( عملکرد عالی: میانگین نمره

  85تا  71ی عملکردی بین  میانگین نمره ب( عملکرد خوب:

  71تا  51ی عملکردی بین  میانگین نمره ج( عملکرد متوسط:

  51تا  25ی عملکردی بین  میانگین نمره یف:د( عملکرد ضع

  25تا  1ی عملکردی بین  میانگین نمره ه( عملکرد بسیارضعیف:

قرارداد جدیدی منعقد  همکار، مراکز تحقیقات ه.(د و  37ضعیف )ماده ضعیف یا بسیار عملکرددرصورت . 38ماده 

 شود.  دانشجویان معرفی نمیهای علمی  پژوه دیگری از جانب مرکز پژوهش نخواهد گردید و دانش

در قرارداد جدید با مرکز تحقیقات مذکور تعداد ، ج.( مراکز تحقیقات همکار 37. درصورت عملکرد متوسط )ماده 33ماده 

 ی قبلی تغییری نخواهد کرد. پژوهان نسبت به دوره دانش

تعداد  ،جدید با مرکز تحقیقات مذکوردر قرارداد  ؛ب.( مراکز تحقیقات همکار 37. درصورت عملکرد خوب )ماده 21ماده 

 افزایش یابد.  25تواند % میی قبلی  پژوهان نسبت به دوره دانش
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الف.( مراکز تحقیقات همکار؛ در قرارداد جدید با مرکز تحقیقات مذکور،  37. درصورت عملکرد بسیارخوب )ماده 23ماده 

 ش یابد. افزای 51تواند % ی قبلی می پژوهان نسبت به دوره تعداد دانش

 د.ده میریال پاداش 301110111( به او مبلغ 51به ازای هر گزارش منتور )ماده ، RRE. مرکز تحقیقات همکار 22ماده 

 پژوهان دانش. 7

تحصیالت های غیر از  . هر دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران که در دوره21ماده 

 باشد. RRE  پژوه دوره ند دانشنتوا ید منمشغول به تحصیل باش تکمیلی

ای عمومی پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی تنها در چهارسال نخست  حرفه دانشجویان دکتری. 3 تبصره

 باشند. RREپژوه  توانند دانش ی تحصیل خود می دوره

تا بتوانند  باقی مانده باشد یان مقطع کارشناسیالتحصیلی دانشجو باید حداقل یک سال به فارغ. 2 تبصره

 .باشند RREپژوه  دانش

هایی که دانشجوی غیر از تحصیالت تکمیلی  ( دانشکدهPhDدانشجویان تحصیالت تکمیلی )غیر از . 1تبصره 

 .باشندRRE پژوه  دانشتوانند  ای هستند، می رشته ندارند یا تک

پژوهان تالشگر، به  ی تشویق دانشبراحال  با این فعالیت کند. RRE یکتواند در  تنها میپژوه  دانش. هر 24ماده 

ماده  2)بند  های کوچک پژوهشی توانند در طرح پژوهان می و در صورت موافقت مرکز تحقیقات، دانش دید منتور صالح

 مشارکت نمایند.  (33

 ی منتشر شده نفر اول مقاله 5( حتماً باید یکی از 33ماده  2های کوچک پژوهشی )بند  پژوهان طرح . دانش25ماده 

 باشند. 

آوری  انجام آزمایشات یا جمع کامل اگر مسئولیت  ( حتی33ماده  3پژوهشی )بند کامل های  پژوهان طرح . دانش26ماده 

 .باشنداول مقاله  ی نویسندهها نباشد، حتماً باید دو  ی آن ها برعهده داده

ی مقاله در کنگره  مسئول ارائه ، باید خودشان(33)ماده  های کوچک و کامل پژوهشی طرح پژوهان دانش. 27ماده 

 باشند.

ها بین  پژوهان بوده و مابقی هزینه ی دانش های شرکت و اقامت برای کنگره، بر عهده هزینه نصفتبصره. 

 گردد. های علمی دانشجویان و مراکز تحقیقات همکار به صورت مساوی تقسیم می مرکز پژوهش
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 گردد. پژوه به عنوان دو نفر اول ذکر می پژوهشی، نام دو دانشهای کامل  . در صورت ثبت اختراع از طرح28ماده 

 گردد.  پژوه در سه نفر اول ذکر می های کوچک پژوهشی، نام دانش . در صورت ثبت اختراع از طرح23 ماده

پژوهان باید با ایمیل دانشجویی پسوند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران  ی دانش . همه11ماده 

 مقاالت خود را سابمیت نمایند.  

ی مقاالت چاپ شده  و مرکز تحقیقاتی همکار باید در همه 3های علمی دانشجویان مرکز پژوهش افیلیشن. 13ماده 

مرکز تحقیقات همکار را نیز  افیلیشنمرکز،  افیلیشنمختارند عالوه بر  پژوهان دانشذکر گردد.  RREحاصل از دوره 

  برای خودشان ذکر کنند.

  های خود باشند. باید متعهد به انجام مسئولیت هستند و شاناجرای طرح مسئول اصلی برایپژوهان  دانش. 12ماده 

همکاری نمایند و عالوه بر  ،همچنان با مراکز تحقیقات همکار RREی  پژوهانی که بعد از اتمام دوره دانش. 11ماده 

ی خود ذکر  های علمی دانشجویان را نیز در مقاالت منتشر شده پژوهش  افیلیشن مرکز تحقیقات مزبور، افیلیشن مرکز

 مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.  ،نامه گرنت تشویقی نمایند؛ طبق آئین

 . منتور8

 ی انتخاب وی و نحوه RREتعریف منتور . 14ماده 

 در شده ارائه ای شده نمایه مجالت در شده چاپ مقاله سه حداقل پژوهشگر باتجربه است کهیک  . منتور3بند 

 و باشد دانشگاه و کشور قوانین و اصول به مقید وی باید .باشد داشته خارجی و داخلی معتبر های کنگره

 .باشد نداشته باطیضان تخلف مورد یا سابقه هیچگونه

 .باشد آشنا RREهای  مذکور در فعالیت های کارگاه با کوریکولوم. 2بند 

های علمی  مرکز پژوهش و دبیرکل منتور باید به تأیید سرپرست. صالحیت علمی و تعهد اخالقی 1بند 

  دانشجویان برسد.

برای منتورشدن داوطلب شوند. توانند  باشند می بند پیشین 1های مذکور در  . افرادی که دارای صالحیت4بند 

ها منوط به  آن پذیرش پذیرش/عدم باشد. مرکز RREبه مسئول  2نامه ابراز داوطلبی باید از طریق تقدیم انگیزه

                                                             
1

 Students' Scientific Research Center (SSRC), Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

 مانی تهران، تهران، ایران  های علمی دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در مرکز پژوهش
2

 Motivation Letter 
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 نفر 7 از نفر 4 حداقلباید  اجرائی-راهبردیهیئت  ی جلسه در است. اجرائی-راهبردیهیئت گیری  تصمیم

 .کنند تایید را شخص صالحیت

 اهداف و مرامنامه قوانین، طبق بر) را منتورها کردن رد توانایی اجرائی-راهبردیهیئت  رئیستبصره. 

 .دارد( مرکز

 را شناسایی کرده شایستهافراد  ، در صورت عدم وجود افراد داوطلب،مختار است اجرائی-راهبردیهیئت . 5بند 

 و به عنوان منتور منصوب نماید. 

 منتور و حقوق اختیارات ،وظایف. 15ماده 

نیاز در طول دوره، متناسب با دهای مور کارگاهبرای برگزاری را های الزم  هماهنگی. منتور موظف است 3بند 

 انجام دهد. طرح،  ی هر مرحله

های هر طرح، بر انجام صحیح و با کیفیت کارها نظارت داشته باشد  . منتور موظف است در تمامی فعالیت2بند 

 پژوهان در مورد اصالح موارد مذکور کمک کند. و به دانش

تورالعمل طبق دسها، تمامی معیارهای نویسنده بودن ) از طرح دوسوم. منتور موظف است در مورد حداقل 1بند 

 ( را رعایت کند.47در ماده  مشروح 3های پزشکی المللی دبیران ژورنال بین  کمیته 

های علمی دانشجویان متعهد باشد، و عالوه  ی مرکز پژوهش . منتور موظف است به مرامنامه و اساسنامه4بند 

سهوی یا عمدی تک مراحل از انجام  بر رعایت اصول اخالق نگارش و انتشارات، همکارانش را در تک

 رفتارهای علمی برحذر دارد.  سوء

شده در کارگاه روش  لیست مربوطه و تدریس . منتور موظف است امتیاز عناوین پژوهشی را طبق چک5بند 

 ها گزارش کند. ی طرح پژوهان، برای همه تحقیق برای دانش

ها  ید، چک لیست داوری طرحتاپژوهان و اس مقاالت، با کمک دانش. منتور موظف است قبل از سابمیت 6بند 

 را تکمیل نماید.  

به عنوان مدیر تیم در کنگره شرکت  تواند میپژوهان در کنگره، منتور  . در صورت حضور جمعی دانش7بند 

 نماید.

                                                             
1

 International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) 
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های علمی  های شرکت و اقامت برای کنگره باید توسط مرکز پژوهش تبصره. نصف هزینه

  ات همکار تأمین گردد.مرکز تحقیقدانشجویان و مابقی آن توسط 

ها  طرح نصف، در حداقل استجزو نویسندگان طرح  RREاز کل مقاالت  چهارم سهحداقل در منتور . 8بند 

مقاله مورد  3هایش در قسمت سپاسگزاری مانده باید تالش باقیچهارم  یک؛ و در استنخست  نویسنده 5جزو 

 تقدیر قرار گیرد.

و مرکز تحقیقات همکار هرکدام به  های علمی دانشجویان مرکز پژوهش( 51به ازای هر گزارش )ماده . 3بند 

 .نمایند به وی پرداخت می ریال پاداش301110111مبلغ  صورت جداگانه

این هیئت ، اجرایی-راهبردیبا نظر هیئت  منتورگویی  عدم پاسخ بر ی مستندات مکتوب مبنی در صورت ارائه. 16ماده 

هیئت گردد. بعد از سه اخطار  گزارش بعدی او واریز نمی پاداش. به ازای هر اخطار موظف است به منتور اخطار دهد

ی  عدم ارائه در صورت (ماه یک عرض در حالت ترین سریع در یعنی) روز 31 حداقل ی فاصله به اجرائی-راهبردی

گردد و حق نشر و  ذف می، منتور خود به خود از قرارداد حی مستندات به سرپرست مرکز ارائه ضمن ،پاسخ توسط منتور

  موظف به جایگزین نمودن منتور است.  اجرائی-راهبردیهیئت نخواهد داشت.  نیز های قبلی حق مالی بابت طرح

 مدرسینبرنامه آموزشی، حقوق و وظایف . 9

  های فصلی در اولویت است. نسبت به کارگاه RREهای  کردن مدرس برای کارگاه فراهم. 17ماده 

معرفی  RREهای علمی دانشجویان برای  که از جانب مرکز پژوهش RREهای  مدرسین کارگاه لتدریسا حق. 18ماده 

  به شرح زیر است: شوند

 ریال 3210111های کارشناسی: ساعتی  : دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته3بند 

 ریال 3410111های کارشناسی: ساعتی  التحصیل از رشته : دانشجویان فارغ2بند 

 ریال 3610111های کارشناسی ارشد: ساعتی  : دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته1بند 

 ریال 2110111های کارشناسی ارشد: ساعتی  التحصیل از رشته : دانشجویان فارغ4بند 

 ریال  2410111های دکتری عمومی: ساعتی  : دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته5بند 

عالوه بر رشته اصلی  MPHشاغل به تحصیل که در حال تحصیل رشته  ای رشته : دانشجویان دو6بند 

 ریال  1110111دکتری عمومی هستند: ساعتی 

 ریال 1510111التحصیل دکترای عمومی: ساعتی  : فارغ7بند 

                                                             
1

 Acknowledgment 



 پژوهش سریع تحصیلفرآیند 
 ها  نامه قوانین و آئین

 

14 
 

 های علمی دانشجویانمرکز پژوهش

نیز فارغ التحصیل شده اند:  MPH: فارغ التحصیل دکترای عمومی که عالوه بر رشته خود از رشته 8بند 

 ریال 4110111ساعتی 

 ریال 1510111و رزیدنتی: ساعتی  PhDهای  : دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته3بند 

 ریال  4110111و رزیدنتی: ساعتی  PhDهای  : فارغ التحصیالن رشته31بند 

 ریال 5110111: اساتید محترم: ساعتی 33بند 

به مستندات )به همراه عکس جلسه(  با آن را و محاسبه کند هر مدرس را ساعات تدریسمنتور موظف است . 13 ماده

 گزارش دهد. کلدبیر

 . قوانین مالی و اجرائی فوق برای مدرسین مربوط به مراکز تحقیقات نیز صادق است.41ماده 

 نفر شرکت کننده تشکیل نخواهد شد. 8. هیچ کارگاهی با کمتر از 43 ماده

 نفر است.  35کنندگان هر کارگاه  . سقف تعداد شرکت42ماده 

 توانند برای تکمیل ظرفیت کارگاه، شرکت نمایند. می نیز RREافراد خارج از  . 41ماده 

 های صادر شده برای حاضرین در کارگاه باید به امضای سرپرست مرکز و ریاست مرکز تحقیقات برسد. گواهی. 44ماده 

 قت به منتور اطالع دهد. کارگاه، در اسرع و )های( هلغو جلسنیاز به  صورتدر مدرس موظف است  . 45ماده 

  و نویسندگی . حق نشر11

ی مقاالت چاپ شده  و مرکز تحقیقاتی همکار باید در همه 3های علمی دانشجویان مرکز پژوهشافیلیشن . 46ماده 

ها  ها و در مابقی آن مرکز پژوهش افیلیشن، RREی  از مقاالت حاصل از دوره 51در % ذکر گردد. RREحاصل از دوره 

 نخست مقاله باید مطرح شود. افیلیشن مرکز تحقیقاتی نامبرده به عنوان  افیلیشن

معیار  4یک همکار پژوهشی در صورت داشتن  2های پزشکی المللی دبیران ژورنال بین  کمیته طبق دستورالعمل . 47 ماده

 تواند نامش در مقاله به عنوان نویسنده بیاید:  زیر می

آوری داده ها، یا  یا جمعپردازی یا طراحی مطالعه،  توجهی در ایده ( فردی که مشارکت و همکاری قابل3
 تحلیل و تفسیر نتایج کار داشته باشد؛ و

                                                             
1

 Students' Scientific Research Center (SSRC), Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران  های علمی دانشجویان، د مرکز پژوهش
2

 International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) 
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 های علمی دانشجویانمرکز پژوهش

 ی آن از منظر مفاهیم فکری مهم شریک باشد، و ی کار یا بازبینی نقادانه ( در نوشتن طرح اولیه2

 ی نهایی مقاله را برای چاپ شدن تأیید کند؛ و ( نسخه1

پذیر باشد، و تضمین کند در مورد سؤاالت مرتبط  های کار مسئولیت باشد که برای تمامی جنبه( توافق داشته 4
 ها را به طرز مناسبی بررسی و رفع کند.   با دقت یا یکپارچگی تمامی اجزای کار، آن

ند؛ ا هایی از پروژه که خودشان انجام داده پذیری در مورد قسمت همچنین نویسندگان باید عالوه بر مسئولیت
اند. به  ای از کار را انجام داده بایستی قادر باشند تا مشخص سازند هرکدام از سایرنویسندگان چه بخش ویژه

 عالوه، نویسندگان باید اعتماد کافی در مورد یکپارچگی و صحت مشارکت سایرنویسندگان داشته باشند. 

 RREنظارت . 11

ماه درخواست  1ها را از منتورها هر  RREکتوب روند پیشرفت م  است گزارشموظف  اجرائی-راهبردیهیئت . 48ماده 

  . نماید

( را عالوه بر ارسال به دبیرکل مرکز و ریاست مرکز 51)ماده  RRE. منتور موظف است گزارش پیشرفت 43ماده 

سایت  هر دو زبان فارسی )برای درج خبر درهای علمی دانشجویان به  کز پژوهشتحقیقات، برای انتشار در سایت مر

 تحویل دهد. مرکز فارسی( و انگلیسی )برای درج خبر در سایت انگلیسی( به مسئول وب سایت

 RREگزارش  .51ماده 

یک ، باید حداقل شامل انجام شود می  که توسط منتور تهیه است RREهای انجام شده در  گزارش مستندی از فعالیت

ها باشد؛ و به امضای رئیس  از طرح نیمیحداقل برای  (31اده )تعریف شده در م RREی  گانه ده های فعالیت مرحله از

و به هر دو زبان فارسی )در سایت فارسی مرکز( و انگلیسی )در سایت انگلیسی مرکز( برسد  همکارمرکز تحقیقات 

 .گرددخبررسانی 

تلفن، آدرس و  منتور موظف است یک فایل اکسل از اطالعات تماس )آدرس ایمیل، شماره ،در گزارش اول. 53ماده 

 ارسال کند.  اجرائی-راهبردیهیئت ان، اساتید و منتور به پژوه محل سکونت یا محل کار( دانشکد پستی 

   RREی  گانه دادن طبق مراحل ده . حداقل موارد ضروری برای گزارش52ماده 

 حداقل موارد ضروری برای گزارش دهی عنوان مرحله

 ،* جلسه کارگاه روش تحقیق در سایت چهاربت خبر فارسی و انگلیسی )با عکس( . ث3 انتخاب عنوان پژوهش  مرحله الف
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 های علمی دانشجویانمرکز پژوهش

 حداقل موارد ضروری برای گزارش دهی عنوان مرحله

 در سایت ،TUMS در  Searchکارگاه   . ثبت خبر فارسی و انگلیسی )با عکس( یک جلسه2

 در سایت، Pubmedکارگاه   . ثبت خبر فارسی و انگلیسی )با عکس( یک جلسه1

  RREکار ذیل عناوین انتخاب شده . امضای اساتید مراکز تحقیقات هم4

 نتخاب شدههای ا وری عناوین پژوهشی برای طرحلیست دا . ارسال چک5

 نویسی پروپوزال  مرحله ب

 نویسی در سایت، کارگاه پروپوزال. ثبت خبر فارسی و انگلیسی )با عکس( جلسه 3
رسال خبر فارسی و ی حضوری، ا شده در جلسه های دفاع . امضای اساتید برای پروپوزال2

 ها، پروپوزالاز   ی دفاع انگلیسی )با عکس( جلسه
 ی پژوهشیار. ی پروپوزال در سامانه . گزارش شماره1
 مطالعه طراحی لیست چکارسال . 4

 منافع تعارض ابراز و پژوهش در اخالق اصول رعایت به مربوط های فرمارسال . 5

 تصویب پروپوزال ج

ی شورای  شورای پژوهشی دانشجویی مبنی بر شرکت منتور در جلسه. امضای دبیر )سخنگو( 3
 ،RREهای  پژوهشی دانشجویی و دفاع از طرح

در  RREهای  . امضای دبیر )سخنگو( شورای پژوهشی دانشجویی مبنی بر تصویب طرح2
 شورای پژوهشی،

 قرارداد با معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارسال متن. 1

 3ها  ی و ثبت دادهآور جمع د 
)که در جدول  آوری داده جمعسوم  یکانجام های انجام شده بعد از  متن گزارش کامل فعالیت

 پژوهان و اساتید طرح بندی پروپوزال ثبت شده است( امضا شده توسط دانش زمان

 2ها  آوری و ثبت داده جمع ه
)که در جدول  آوری داده عجمسوم انجام دوبعد از های انجام شده  متن گزارش کامل فعالیت

 پژوهان و اساتید طرح بندی پروپوزال ثبت شده است( امضا شده توسط دانش زمان

 1ها  آوری و ثبت داده جمع و
)که در جدول  آوری داده جمع انجام کلبعد از های انجام شده  متن گزارش کامل فعالیت

 ان و اساتید طرحپژوه بندی پروپوزال ثبت شده است( امضا شده توسط دانش زمان

 تحلیل نتایج و نوشتن گزارش آن ز
 در سایت، SPSS. ثبت خبر فارسی و انگلیسی )با عکس( سه جلسه کارگاه آمار و 3
 پژوهان و اساتید طرح . متن گزارش نتایج طرح امضا شده توسط دانش2

 نوشتن مقاله ح

 نویسی در سایت، الهکارگاه مق  ه. . ثبت خبر فارسی و انگلیسی )با عکس( دو جلس3
 در سایت، Endnote. . ثبت خبر فارسی و انگلیسی )با عکس( یک جلسه کارگاه 2
 ،مقاالتپر شده داوری   لیست . گزارش چک1
 . گزارش شماره سابمیت مقاله و ارسال نامه تأیید دریافت نسخه مقاله هیئت تحریریه ژورنال4

 ط
شدن خالصه مقاله در  پذیرفته

 های علمی هکنگر

در  presentation skillsثبت خبر فارسی و انگلیسی )با عکس( یک جلسه کارگاه  .3
 سایت،

 ارسال نتیجه داوری کنگره. 2
 برای سایتحضور در کنگره  . ثبت خبر فارسی و انگلیسی )با عکس(1

 ی
 

های نهایی، چاپ مقاله و  ویرایش
 گزارش پایانی طرح

 ابراز تعارض منافع ی  . ارسال فرم امضاشده3
 متن گزارش پایانی ارسال . 2
 یک جلسه کارگاه ترجمان دانش . ثبت خبر فارسی و انگلیسی )با عکس( . 1
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 های علمی دانشجویانمرکز پژوهش

 حداقل موارد ضروری برای گزارش دهی عنوان مرحله
 )برای مقاالت با نمایش آنالین( doi. ارسال نسخه چاپی یا شماره 4

 (  etdc.tums.ac.irهای علمی دانشجویان ) * سایت مرکز پژوهش

 

  اطالع عموم بهماه از طریق سایت مرکز  را حداقل هر سهها  RREگزارش جامع پیشرفت است  یرکل موظف دب. 51ماده 

 برساند. 

 گرنت تشویقی. 12

شورای مرکزی که در  3مصوب ی نامه یینطبق آ RREبه چاپ مقاالت  ،در صورت درخواست نویسندگان. 54ماده 

 تعلق پذیرد. قیتشوی گرنت تواند سایت مرکز قابل دسترسی است، می

  RRE  ستورالعملسابقه دقوانین بازبینی و . 13

 بعد ازباید در قالب الیحه به شورای مرکزی تقدیم گردد و  نامه آئین. هرگونه پیشنهاد تغییر و بازبینی در این 55ماده 

 های علمی دانشجویان برسد.  طی مراحل قانونی تصویب گردد و به امضای سرپرست وقت مرکز پژوهش

 شود.  بار ممکن می سال یک نامه هر یک . بازبینی این آئین56 ماده

های علمی دانشجویان و  توسط مانی بیگی دبیرکل وقت مرکز پژوهش 3131تابستان  نامه آئیناین  تاریخچه: .57ماده 

  21ورای مرکزی شات در جلسبعد از بازبینی ( تهیه گردید و خورشیدی 3131-3183دبیرکل )مقدم  ملّازاده دکتر کامیار

  .به تصویب رسید 3131ماه  آبان 23مهرماه و  11 ،3131 ماهشهریور 26و 

 نامه تفاهم .1 ضمیمه

مفاد های علمی دانشجویان و مرکز تحقیقات همکار را موظف به انجام  نامه متنی حقوقی است که مرکز پژوهش تفاهم

های علمی دانشجویان و  پژوهش  ، امضای سرپرست مرکزنامه بدون تصویب شورای مرکزی نماید. تفاهم مینامه  آئین

های  باید در سایت مرکز پژوهش امضا شده نامه امضای ریاست مرکز تحقیقات ارزش اجرائی و قانونی ندارد. تفاهم

 علمی دانشجویان )به هر دو زبان فارسی و انگلیسی( قابل رؤیت برای همگان باشد.

تحقیقات  مرکز  و تهران پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان علمی های پژوهش مرکز بین همکاری نامه عنوان: تفاهم

 همکار

                                                             
1

 hcyox055z245))/Default.aspx?PageID=331http://etdc.tums.ac.ir/(S(ezhmsfirz1qw  

http://etdc.tums.ac.ir/(S(ezhmsfirz1qwhcyox055z245))/Default.aspx?PageID=331
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 های علمی دانشجویانمرکز پژوهش

تحقیقات .........  مرکز و تهران پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان علمی های پژوهش مرکز بین همکاری نامه تفاهم این

 .گردد می تنظیم مشترک، تحقیقاتی های زمینه در همکاری جهت

 هدف: اول بند

 تدوین هریک، جاری های فعالیت ارتقاء اطالعات، تبادل پژوهشی، ـ علمی همکاری برقراری هدف با نامه تفاهم این

 های طرح اجرایی روند تسریع و تسهیل و پژوهشگر جذب و آموزش همکاری، های زمینه در مشترک های اولویت

 بیانیه و مرامنامه اساسنامه، نشدن مخدوش و دوام تأیید، تأکید، حفظ، بر نامه تفاهم این اساس. گردد می منعقد پژوهشی

 .باشد می مراکز این از هریک مأموریت

  همکاری موضوعات: دوم بند

 در مراکز این از هریک پژوهشی و آموزشی نیازهای نمودن برآورده جهت در نظر تبادل و همکاری ـ3

 .یک هر فعالیت حوزه با مرتبط هایزمینه

 از یک هر توسط) مشترک آموزشی هایدوره برگزاری و تحقیقی علمی اتاطالع تبادل و ارتباط ایجاد ـ2

 چهارچوب در پژوهشگر آموزش های دوره و عملی های دوره علمی، های زمینه در( مشترک بطور یا طرفین

 .مقررات و قوانین

 شی،پژوه تجربی، فکری، هایتوان قبیل از یکدیگر امکانات از مراکز، این از هریک شدن مندبهره ـ1

 .ای کتابخانه و کارگاهی آزمایشگاهی، آموزشی،

 از مراکز این از هریک شدن مند بهره و کشور از خارج و کشور سطح در مشترک های همکاری توسعه ـ4

    یکدیگر المللی بین و داخلی روابط

 اعتبار نتأمی و تصویب جهت مراکز، این از هریک هایمدیریت به آنها ارائه و مشترک هایطرح تدوین ـ5

 .نیاز مورد امکانات و مالی

 شورای توسط یا مراکز این از هریک توسط شده تدوین پژوهشی مشترک هایطرح اجرای و همکاری ـ6

  مشترک پژوهشی

 .دیگر منابع از مشترک هایطرح مالی اعتبارات جذب جهت در تالش ـ7

 و مشترک همکاری کلی یهاسیاست تدوین جهت همکاری شورای توسط مشترک جلسات برگزاری -8

 .مشترک هایطرح اجرایی روند بررسی
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 های علمی دانشجویانمرکز پژوهش

 های پروپوزال تصویب و تهیه موارد در جمله از مختلف موارد در مراکز این از هریک معنوی حقوق رعایت ـ3

 . مقاالت انتشار نیز و پژوهشی

  Rapid Research Education (RRE) ی پروژه اجرای در همکاری -31

 به مراکز رؤسای تصویب از پس و تهیه RREاجرائی -راهبردی شورای توسط معنوی قحقو پروتکل: تبصره

 .شد خواهد الحاق نامه تفاهم این

 همکاری روند: سوم بند

 را نماینده یک مراکز این از هریک  نامه تفاهم تنظیم از پس: RREاجرائی -راهبردی شورای شورای -الف

 . نماید می معرفی همکاری موضوعات یهکل در پیگیری و ریزی برنامه و مدیریت جهت

 های قسمت به ابالغ و شدن اجرایی جهت همکاری شورای توسط شده تصویب توافقات و تصمیمات -ب

 .رسید خواهد مراکز این از هریک های مدیریت تأیید به طرفین، اجرایی و اداری

 کردن اضافه عالوه به. بود هدخوا تمدید قابل و سال یک نامه تفاهم این اساس بر همکاری زمان مدت -ج

 مدیریت تأیید و همکاری شورای تصویب با همکاری، زمان طی "همکاری موضوعات" بند به جدید موارد

 . باشد می مانع بال طرفین

       بند چهارم: تعهدات مرکز تحقیقات ..... 

 ;Rapid Research Education) پژوهش سریع تحصیلنامه  به مفاد آئین .......... تحقیقات مرکز. 3

RRE.پایبند است ) 

موظف هستند فراگیران و منتورها را از نظر علمی، تخصصی و اداری  RREهای  . اساتید راهنمای طرح2

 حمایت نمایند. 

. اساتید و مسئولین مراکز تحقیقات موظف هستند تا خدمات و تجهیزاتی را که در پروپوزال متعهد به 1

کردن این موارد، مرکز  فراهمارائه کنند. در صورت عدم  پژوهان ؛ به منتورها و دانشاند ها شده کردن آن فراهم

 طرفه قرارداد را لغو نماید.  های علمی دانشجویان مختار است به صورت یک پژوهش

 ، با منتور همکاریRREهای مربوط به  ی گزارش اساتید و ریاست مراکز تحقیقات موظف هستند در تهیه. 4

 دات را امضا نمایند.و مستن کنند

 .دهد  پاداش ریال301110111 مبلغ او به منتور گزارش هر ازای به است موظف .......... تحقیقات مرکز. 5
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 های علمی دانشجویانمرکز پژوهش

های مرتبط با  )برای منتور( هزینه 51و % پژوهان( )برای دانش 25% است موظف .......... تحقیقات مرکز. 6

 های علمی را پرداخت نماید.  شرکت درکنگره

 های مرکز همکاری نماید.  برای نصب بنر تبلیغی مربوط به کارگاه است موظف .......... تحقیقاتمرکز . 7

 های علمی دانشجویان بند پنجم: تعهدات مرکز پژوهش

 Rapid Research) پژوهش سریع تحصیلنامه  های علمی دانشجویان به مفاد آئین . مرکز پژوهش3

Education; RRE.پایبند است ) 

 سریع تحصیل نامه و در رأس آن دبیرکل مرکز موظف است طبق مفاد آئین RREاجرائی -راهبردی  ورایش. 2

 نماید.  معرفیمنتور به مرکز تحقیقات ......  (Rapid Research Education; RRE) پژوهش

 پژوهش سریع تحصیل نامه موظف است طبق مفاد آئین است موظفهای علمی دانشجویان  مرکز پژوهش. 1

(Rapid Research Education; RRE) پژوهان را به مرکز تحقیقات ...... معرفی نماید دانش. 

 نماید.  پرداختوی  به را کارگاه هر مدرسین تدریس حق است موظفهای علمی دانشجویان  مرکز پژوهش. 1

 ریال301110111 مبلغ او به منتور گزارش هر ازای به است موظف های علمی دانشجویان مرکز پژوهش .4

 .دهد  پاداش

)برای منتور(  51و % پژوهان( )برای دانش 25% است موظف های علمی دانشجویان مرکز پژوهش. 5

 های علمی را پرداخت نماید.  های مرتبط با شرکت درکنگره هزینه

 .گردید امضاء و تنظیم ................ تاریخ در واحد اعتبار با و نسخه دو در نامه تفاهم این

 فرم ارزیابی مراکز تحقیقات همکار. 2یمه ضم

 نمره دهید: 31الی  1از های زیر  تحقیقات همکار به هریک از گزاره زدر ارتباط با عملکرد مراک

 پژوهان ارائه کردند. ( اساتید مراکز تحقیقات عناوین پژوهشی نو و قابل اجرا به دانش3

 پژوهان کمک کردند. وین پژوهشی و بهبود آن به دانشعنا ات الزم( اساتید مراکز تحقیقات در قبال تغییر2

پژوهان  به دانش و انجام اصالحات خواسته شده شورای پژوهشی بهبود متن پروپوزال برای( اساتید مراکز تحقیقات 1

 کمک کردند.
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 های علمی دانشجویانمرکز پژوهش

 دند.گو بو خوبی پاسخ پژوهان به در رفع نیازهای اجرائی و تخصصی دانش اساتید و مسئولین مراکز تحقیقات( 4

ها و نیز در اختیارقراردادن   ها مبنی بر مسئولیت و مسئولین مراکز تحقیقات، تعهدات مندرج در پروپوزال( اساتید 5

 امکانات و وسایل رعایت نمودند.

 . )فقط منتور پاسخ دهد( را به موقع پرداخت کردندحقوق منتور مسئولین مراکز تحقیقات ( 6

 پژوهان کمک کردند. ه شدن و ویرایش متن مقاله به دانشاساتید مراکز تحقیقات در آماد( 7

 پژوهان در انجام اصالحات خواسته شده داوری مقاالت کمک کردند. اساتید مراکز تحقیقات به دانش( 8

 نامه رعایت کردند.  اساتید و مسئولین مراکز تحقیقات حقوق نشر و نویسندگی را طبق این آئین( 3

نامه  ها طبق مفاد این آئین منتورها برای ارائه نتایج پژوهش در کنگره یاپژوهان  به دانش مسئولین مراکز تحقیقات( 31

 کمک کردند.

 گزاره مذکور= نمره عملکردی هر فرم پرشده 31جمع نمرات 

در هر  عملکرد مرکز تحقیقات همکارکل ی  پژوهان= نمره شده توسط منتورها و دانش های پر میانگین نمرات فرم

 RREی  دوره

 پژوهشی موضوعاتچک لیست داوری . 3ضمیمه 
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 های علمی دانشجویانمرکز پژوهش

 داوری عناوین پژوهشی . چک لیست4ضمیمه 
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Rating Scale: 1=Low, 2= Medium, 3= High 

 (Original Articles) اصیل پژوهشی مقاالت لیست چک. 5ضمیمه 

Reviewer 
score 

Max 
Score 

Min 
Score 

 مقدمهساختار چکیده، عنوان و 

 آیا عنوان مناسبی دارد؟ )جامع، مانع، گویا و بیانگر هدف است( 1 3 

 آیا چکیده در قالب ساختار خواسته شده است؟ )مقدمه، روش بررسی، نتایج، نتیجه گیری( 1 1 

 خوبی از موضوع مورد مطالعه بیان شده است؟  backgroundآ یا درمقدمه  1 2 

 مطالعه به خوبی بیان شده؟ آیا اهمیت و ضرورت انجام 1 2 

آیا فرضیه و پرسش مطالعه برای خواننده روشن است؟ و آیا نوع طراحی این مطالعه قادر  1 2 
 به پاسخ گویی به این پرسش می باشد؟

 جمع 1 11 
 

 روش بررسی 

 الف( طراحی مطالعه

Reviewer 
score 

Max 
Score 

Min 
Score 

 

 Lab)یا روش مورد استفاده در   یان گردیده است؟درستی بآیا نوع مطالعه به 1 2 

Research) 

 آیا به زمان و مکان مطالعه اشاره شده است؟ )در مطالعات تجربی، حیوانی و آزمایشگاهی  1 3 

 تواند ذکر نشود(می

آیا جمعیت مورد مطالعه به خوبی تعریف شده است؟ )معیارهای پذیرش و عدم پذیرش و یا  1 2 

 Labجد شرایط بودن( )و یا نوع میکروب/سلول و محیط کشت در معیارهای وا

Research) 

آیا روش نمونه گیری ذکر شده است؟ آیا این روش متناسب با هدف مطالعه انتخاب شده  1 2 
 است؟ 

های مطالعاتی )در صورت ( در کل و به تفکیک گروهSample Sizeآیا حجم نمونه ها ) 1 2 
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 های علمی دانشجویانمرکز پژوهش

 آیا به تعداد کافی انتخاب شده است؟وجود( بیان شده است؟ و 

( به خوبی Exposure، عامل مواجهه ) case-controlو  Cohortآیا در مطالعات  1 2 
 بیان شده است؟ آیا در مطالعات مداخله ای نحوه مداخله به وضوح بیان شده است؟

مطالعه انتخاب  آیا به زمان پیگیری مطالعه اشاره شده است؟ آیا این زمان متناسب با هدف 1 2 
 شده است؟

، صرفاً در Trial Registry Numberذکر شده ؟ ) RCT آیا کد ثبت مطالعه  1 3 
 مطالعات کارآزمایی بالینی(

 جمع 1 34 

 

 (RCTو   Analyticalب( گمارش )فقط در مورد مطالعات 

 

نحوه تصادفی آیا نحوه اختصاص افراد به گروه های مطالعه و شاهد مناسب بوده است؟ ) 1 2 

بیان شده است؟( یا )در مطالعات تحلیلی گمارش مشاهده ای  RCTسازی در مطالعات 

 در انتخاب بوده است؟( biasبدون 

آیا تفاوت هایی بین گروه مطالعه و شاهد بجز خصوصیت تحت بررسی وجود دارد که  1 2 
ت وجود آیا راهکاری بتواند نتایج را تحت تاثیر قرار دهد )متغیر مخدوش کننده( ودر صور

 و ...( Matchingبرای حل این مشکل در نظر گرفته است؟ )مثالً 

 آیا به درستی صورت گرفته است؟ Blindingدر صورت نیاز به انجام  1 3 

 جمع 1 5 

    

 

 ج( ارزیابی

 

 آیا متغیرهای مورد سنجش به خوبی بیان شده و متناسب با نتایج ارائه شده است؟ 1 2 

آیا پیامد های اصلی مطالعه بیان گردیده و به درستی سنجیده شده است؟ )متناسب با  1 2 
هدف بوده، از دقت کافی برخوردار بوده و بدون تاثیر پذیری از مشاهده است، ابزار سنجش 

 متغیرها از روایی و پایایی برخوردار است(

وت ارتباط یا وابستگی های آیا روش های آماری مورد استفاده برای برآورد وسعت یا ق 1 2 
 مشاهده شده در پژوهش بیان شده است؟ 

 مطلب روانی و کار روش بیان کلی کیفیت 1 2 

 جمع 1 8 

 

 

 

Reviewer Max Min نتایج 
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 های علمی دانشجویانمرکز پژوهش

score Score Score 

 (Baseline characteristicsبیان مناسب اطالعات زمینه ای ) 1 2 

 ر صورت وجود تحلیلی اولیه و پیشرفته( ترتیب گزارش نتایج ) توصیفی بعد د 1 2 

روش آنالیز و بیان شاخص های مرکزی و پراکندگی مثل میانگین و انحراف معیار )در  1 6 

( و بیان شاخص های مناسب در آنالیز های تحلیلی شامل شاخص Descriptiveآنالیز 

ذکر  CIو یا ضریب همبستگی و  powerیا  P valueهای معنی داری و شدت ارتباط )
 شده باشد.(

 آیا نتایج ذکر شده همراستا با اهداف مطالعه می باشد؟ 1 1 

 جمع 1 31 

 

 

 نتیجه گیری

 الف( تفسیر

Reviewer 
score 

Max 
Score 

Min 
Score 

 

 آیا نتیجه نهایی هدف اصلی را بیان کرده است؟  1 4 

و با توجه به نوع مطالعه منطقی  آیا تفسیر اطالعات بدست آمده متناسب با یافته ها بوده 1 4 
است؟ )مثالً در صورت ذکر رابطه علت و معلولی آیا سه معیار ارتباط، تقدم ارتباط، تغییر 

 معلول بدنبال علت در مطالعه اثبات می شود؟(

 ب( تعمیم

تعمیم نتایج مطالعه به گروه های مشابه و یا جمعیت های دیگر به درستی و با در نظر  1 4 
مفروضات الزم انجام گرفته است؟ )مثالً اغراق آمیز و به دور از یافته های مطالعه گرفتن 
 نباشد.(

 جمع 1 32 

 

 

Reviewer 
score 

Max 
Score 

Min 
Score 

 واژگان کلیدی

 میباشد؟ مرتبط کلیدی واژگان آیا 1 2 

 عدد می باشد؟31تا  1آیا واژگان کلیدی بین  1 3 

 جمع 1 1 

 

 

Reviewer Max Min داور کلی نظر 
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 های علمی دانشجویانمرکز پژوهش

score Score Score 

 آیا پیوستگی الزم در بخشهای مختلف وجود داشت؟ 1 5 

نظر کلی داور در مورد این چکیده مقاله )ابتکار و نوآوری داشتن، جذاب و بدیع بودن،  1 35 
 کاربردی بودن، رعایت قواعد نگارشی و امالیی، ...( 

 جمع 1 21 

 

 (RCTدر مطالعات تحلیلی و  85) 81 مجموع حداکثر امتیازات:

 

 .................... مجموع امتیاز کسب شده

با توجه به نوع مطالعه، نوع حداکثر امتیاز قابل کسب )
 (طراحی آن و حذف موارد غیرمرتبط با این مطالعه

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

 

 . چک لیست ارزیابی نقادانه طراحی مطالعات6ضمیمه 

 مراجعه نمایید:  3های ارزیابی نقادانه ی مهارت ی برنامهها به چک لیست

checklists/c18f8-tools-uk.net/#!casp-http://www.casp 

  

                                                             
1

 (CASP) Critical Appraisal Skills Programme 

http://www.casp-uk.net/#!casp-tools-checklists/c18f8
http://www.casp-uk.net/#!casp-tools-checklists/c18f8

