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U شيوه نامة جديد قطب هاي علوم پزشكي كشور

U 1389مصوب اول تيرماه 
 

مقدمه 

 درراستاي اجراي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مبني بر پيش بيني و تقويت قطب هاي علمي درگروه هاي 
) و توزيع اعتبارات مربوط در رديف هاي متمركز وزارت بهداشت، 9 و 6 و 4 و 3مستعد و واجد شرايط (بخش آموزش عالي بندهاي  

درمان و آموزش پزشكي، اين آيين نامه به اجرا گذاشته مي شود. در اين آيين نامه به منظور اختصار به وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي، وزارت و به قطب علمي در زمينه علوم پزشكي، قطب علمي و به شوراي عالي قطب هاي علوم پزشكي كشور، 

شوراي عالي، اطالق مي گردد. 

علميف - تعر1 ماده  ي قطب 

مجموعه اي حقيقي يا مجازي از برجسته ترين اعضاي هيئت علمي و ساير همكاران با امكانات و توانايي هاي  ي، علمقطب
به  است كه پزشكي و رشته هاي وابسته در علوم ي - تخصصي علمينه زميك باال در ي توان علمبرجسته و متمايز و

فعاليت در يك يا چند زمينه علمي در عرصة آموزش، پژوهش و نيز ارائة خدمات بهداشتي- درماني مشغول است. 
 يا يا منطقهي، در سطح ملي و آموزشي برتر علميفيت به كيابي و دستينوآورمهم ترين ويژگي قطب علمي، توليد علم و 

خواهد بود.  كشور ي اساسيازهاي به نيي و پاسخگويالمللين ب

علمي- 2 ماده سته قطب هاي    ويژگي هاي برج

 :داراي ويژگي هاي علمي برجسته زير است ي علمقطب

ق: - 2-1 شگر، و ظرفيت سازي از طري ساني متبحر و پژوه ربيت نيروي ان آموزش، ت ارتقاء 

؛ كشوراز  داخل و خارج يم مقيراني نخبگان ايجلب همكار(الف) 

 
 ي براي و آموزشي درسي در برنامه هاي كشور و بازنگرياز و مورد نيد جدي رشته ايان مي دوره هايطراح(ب) 

يربط؛  به مراجع ذيشنهادپ
 

). PostDocي ( و پسا دكتري دكتري و دانش پژوهان نخبه در دوره هايانپرورش دانشجو(ج) 
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آخريابي- دست2-2 علميهايافته  ين به  علوم پزشكي و   سترش مرزهاي دانش  شاركت در گ فزايش م ي و ا
شور علمي ك عتالي موقعيت  ق از طرا  :ي

 ؛ دانش و انتشار آنهاي در مرزهاي مقاله علميد) تولالف
 ؛ مربوطي در حوزه تخصصي تحوالت علميش و پاي) بررسب
 . مربوطينه در زمي تخصصي و توسعه نرم افزارهايق تحقي) بسط روشهاج

 

شاركت در توسعه همكار2-3 علمي هاي- م ق از طريالمللين   بي   :ي

ي؛  تخصصيدروه هانيز  و ي آموزشيها كارگاه،ها) شركت در كنفرانسالف

 
 و اتيد اسي با همكاري تخصصيها و دورهي آموزشيها كارگاهي،المللين  معتبر بيها كنفرانسي) برگزارب

؛  داخل و خارج از كشوريممحققان برجسته مق
 
 ي مراكز علمي با همكاريشرفته پيقات تحقيزيري  مشترك و پيقاتي تحقيها پروژهي) مشاركت در اجراج

؛ خارج از كشور
 
ي.  خارجيان دانشجوي برايلي تحصيها دورهي در برگزاري) همكارد

شور2-4  - مديريت راهبردي در نظام سالمت ك

 ي، به طور كليا  و وزارت، حسب موردياست هايارچوب مقررات و سه تواند در چي ميعالي شورا– تبصره
 . نمايد و ابالغيين تعي علميها قطبيت فعالي را برايگري دياراتاخت

ر و هدفمند با 2-5 شور از طرسياست گذ اري هاي كالن- ارتباط مؤث  :يق ك

 . در حوزه مربوطيقاتي تحقيازهاي نين و تدويي) شناساالف
ي.                                                                                                                  توسعه فناورينه در زمفعاليت) ب
 ر. كشوي و حل معضالت اساسي دانش فنيد تولي براي پژوهشيها طرحي) اجراج

شور يعالي شوراتركيب-3 ماده علوم پزشكي ك  قطب هاي 

  شود:ي ميل تشكير زي از اعضاشورايعالي علوم پزشكي كشور

 بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان رياست شورا ير- وز3-1
 معاون آموزشي وزارت به عنوان دبير شورا- 3-2
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 تحقيقات و فن آوري وزارت- معاون 3-3
 منابع وزارت  ومديريتتوسعه - معاون 3-4
رئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت - 3-5
  مدير كل آموزش عالي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري– 3-6
دانشگاهي كشور (ترجيحا رؤساي قطب هاي علوم پزشكي) به پيشنهاد معاون  برجسته ي علميات هي اعضاده تن از- 3-7

آموزشي و حكم وزير به مدت سه سال (در صورتي كه هر يك از اعضاي فوق سه جلسه غيبت غيرموجه داشته باشد با 
 شخص ديگري جايگزين خواهد شد).

 - در صورت عدم حضور مقام عالي وزارت در جلسه شورايعالي قطب ها، كليه تصميمات گرفته شده در 1 تبصره
حضور دبير شورا، جنبه قانوني خواهد داشت. 

 
 و باالتر و ياري دانشدرجه ي داراي علميات هي اعضاين از ب7-3 موضوع بند ي علميات هي- اعضا2 تبصره

 ها بالمانع است. و انتخاب مجدد آنيقاتي بوده تحقي هايت و فعاليفاتصاحب تال
 

 
 قرار دارد و مجري مصوبات  وزارتمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي شورا در يرخانه- دب3 تبصره

  شورايعالي مي باشد.

شور: شورايارات- اخت4 ماده علوم پزشكي ك  يعالي قطب هاي 

 ؛  در كشوري علميهاد، توسعه و انحالل قطبيجا اينه در زميري گيم و تصمياست گذاري- س4-1
 ي؛ علميها قطبشيابي و ارزيت حمايي، ضوابط شناسايين- تع4-2
 .مراكز علمي درخواست كننده جهت كسب عنوان قطب علمي يت صالحييد و تاي- بررس4-3

  الزم االجراست.بهداشت، درمان، و آموزش پزشكي ير وزصويب شورا پس از تيمات- تصم1 تبصره
دهد. نحوه ي  ميل تشكي مشورتي تخصصيسيون هايها وكميته  كمي، كارشناسيهاي  بررسي- شورا برا2 تبصره
 .خواهد رسيد شورا يبها به تصويته  كمين ايف اعضاء و شرح وظايب تركيل،تشك

شنهاد- 5ماده  علميجاد انحوه پي  ي قطب 

 با سوابق )يا و چند رشتهيا رشتهيان مي،ارشته (تكي-تخصصي علمينه زميك فعال در ي علميات ه تن از اعضاي7 تا 5
ي و ارائه پيشنهاد موضوعي براي فعاليت خود، متقاضي تشكيل  قطب علم مركزي عنوان هستهبه علمي برجسته مي توانند

  سال با شرايط زير شوند:3قطب علمي به مدت 

ارائه ي داليل قابل قبول مبني بر اين كه موضوع فعاليت جزو نيازهاي اساسي و مبرم كشور و در راستاي تشكيل  .1
 اهداف قطب هاي علمي بوده و موسسات علمي موجود كشور توانايي و يا تمايل به انجام آن را ندارند؛
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 پروپوزال جامع با زمان بندي و هزينه هاي مشخص؛  ارائه ي .2
 يزات تجه امكانات سخت افزاري و نرم افزاري و اطالع رساني الزم اعم از نيروي انساني متخصص، ازبرخورداري .3

 يشنهادي. برنامه پي اجراي برايامكانات نرم افزارساير  كتابخانه و يشگاهي، و آزمايقاتيتحق

 سال 5 او در ي حاصل از عملكرد علميازات شود كه جمع امتي  اطالق مي فعال به كسي علميات- عضو ه1 تبصره
  شود، كمتر نباشد.ي ميين كه تعي از حد نصابي، به سال بررسيمنته

 
.  باشدي قطب علميك  مركزي فقطتواند عضو هستهي  فعال  مي علميات- هر عضو ه2 تبصره

 
ي و گردآوري امكانات سخت افزاري و  قطب علم  هستهچندين دانشگاه در ي علميات هي اعضاعضويت- 3 تبصره

و مديريت توانايي هاي علمي در سطح ملي از امتيازات هر قطب علمي  يقاتي مركز تحق يادانشگاهبيش از يك از نرم افزاري 
به شمار مي رود. 

 
 يرند و را به عنوان عضو هسته بپذيگريتوانند افراد دي  ميه هسته اولي اعضاي، قطب علميت- پس از شروع فعال4 تبصره

 امور قطب در چارچوب يه در كليريگيم  تصم، در هر حال. دعوت كنندي به همكاري قطب علميها برنامهي اجراي برايا
.  خواهد بود مركزي هستهيبرنامه مصوب بر عهده اعضا

 
 شورايعالي، شاخص ها و امتيازات مورد نظر خود را (با وزن دهي مناسب) براي رتبه بندي پروپوزال هاي متقاضي – 5تبصره 

اعالم نموده، قبول و يا رد پروپوزال ها بر اساس آن شاخص ها صورت مي  پذيرد. 
 

- شورايعالي، موظف است همه ساله با تشكيل كارگروهي تخصصي به ارزشيابي فعاليت هاي قطب هاي مصوب 6تبصره 
پرداخته و بر وضعيت پيشرفت برنامه هاي آن ها بر اساس زمان بندي پيشنهادي نظارت داشته باشد. قطب هاي موجود نيز 

بر اساس برنامه استراتژيك مصوب خود مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت. 
 

- شورايعالي، موظف است در فرايندي چند ساله با اتكا به بررسي تطبيقي و تحليل نتايج حاصل از ارزشيابي هاي 7تبصره 
ساالنه، آستانه هايي را براي حد پايين، متوسط و عالي فعاليت ها مشخص نموده و بر اساس آن ها براي ادامه فعاليت 

قطب هاي علمي تصميم گيري كند. 
 

 شورايعالي، مي تواند با بررسي هاي ميداني وبا توجه به برنامه هاي توسعه درازمدت كشور، عناوين علمي مورد – 8تبصره 
نيازكشور براي تشكيل قطب ها را پيشنهاد و فراخوان نمايد. 

علمي نحوه-6 ماده عنوان قطب  عطاي  : ا

 پس از فراخوان شورايعالي قطب ها و دريافت نامهشيوه  ين ا5 ماده يط واجد شراي متقاضي به گروه هاي عنوان قطب علماعطاي
يه  هسته اولي اعضاي علميازات امتي، موسسه متقاضي توان علمي حاصل از بررسيجبر اساس نتاپروپوزال هاي پيشنهادي، 
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-ي علمينه زميك در ي قطب علميجاد اي امر، درخواست مؤسسه براين اي. در اجرايرد گي صورت ميشنهادي برنامه پيابيو ارز
شود ي  مطرح ميعالي در شوراي، تخصصيسيون هاي و كميرخانه انجام شده در دبيهاي  به دست آمده از بررسيج همراه با نتايتخصص

بهداشت، درمان و  ير سال با حكم وز3 مدت ي براي متقاضگروه توسط ي قطب علميجاد اي شورا، مجوز موافقت اصولييدو پس از تا
 در پايان هر سال ازشروع فعاليت قطب علمي، عملكرد آن مورد ارزشيابي قرارگرفته و ادامه فعاليت .ي  گرددصادر مپزشكي  آموزش

 قطب منوط به بررسي ارزشيابي عملكرد آن وتصميم گيري درشوراي عالي خواهد بود.

علميها قطبي- منابع مال7 ماده   ي: 

ي بر اساس هزينه هاي محاسبه شده و بودجه مصوب مجلس شوراي اسالمي، به  كشور، اعتباراتي علميها از قطبي ماليت حمابراي
 ين، اخذ. عالوه بر ايند نماينه برنامه مصوب خود هزي اجراراستايدرمذكور را ها موظفند مبالغ قطب  مي يابد واختصاص آن ها 
 ي علميها قطبي قطب جزو منابع مالي و خدمات علميت ها حاصل از فعالي درآمدها نيز وسسات مؤي از سوي ساير ماليهاكمك

 شوند. ي محسوب م

  پزشكي،مو عليها قطبيعالي تبصره پس از طرح در شورا14 ماده و 8 مقدمه، يك نامه مشتمل بر يين آين- ا8 ماده
 و يد رسمقام عالي وزارت يبتصوتاييد اعضاي شورايعالي قطب هاي علوم پزشكي كشور و به  1/4/1389 يخدر تار

 . ا مي باشد قابل اجر، ابالغيخ شد و از تار19/11/79 مصوب ي علميهانامه قطبشيوه  يگزينجا

 


