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 یتعال بسمه

  

 

 همكاري فـي مابينتفاهم نامه 

  يعلوم پزشك آموزشمرکز مطالعات و توسعه پزشكي و  آموزشمرکز ملي تحقيقات راهبردي 

های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی بسته حال اجرایهای علوم پزشکی کشور در دانشکده/در حال حاضر دانشگاه

سترده شای از فعالیتبا مجموعه گ سعه آموز شند یهای نوآورانه و تو های عملکرد ها در کلیه حوزههر چند این فعالیت. می با

زیر موارد  توان بهنها میترین آمهماز جمله اما  ؛هسببتندتنظیم قابل های محلی وجود دارند و بر حسببن نیازها و اولویت آنها

 :اشاره کرد

 های آموزشی بر مؤثرتر، بازنگری برنامه تقویت پاسخگویی اجتماعی آموزش از طریق حرکت به سمت نیازسنجی

 هااساس نیازهای واقعی جامعه و آموزش مبتنی بر توانمندی

  تقویت آموزش در جامعه 

 های آموزشی علوم پزشکیدورههای داوطلبان و فراگیران ارتقای کیفیت ارزیابی 

  استقرار نظام ارزشیابی و اعتباربخشی در وجوه مختلف نظام آموزش علوم پزشکی کشور 

 تقویت آموزش مجازی در آموزش علوم پزشکی 

 المللی آموزش علوم پزشکی تقویت حضور بین 

  ارتقای نظام ارزیابی فراگیران حوزه آموزش علوم پزشکی 

 یابی و ارتقای اعضای هیأت علمی با رویکرد تقویت بعد آموزش ارتقای کیفیت نظام ارزش 

 ای و فردیمند در خصوص حمایت از دانشجویان در مسیر رشد حرفههای نظامتقویت فعالیت 

ترین های علوم پزشکی است که از جمله مهمتحقق این تحوالت آموزشی نیازمند اقدامات متعددی در سطح دانشگاه/دانشکده

 بههای به خوبی تنظیم شببده و دارای حمایت مالی اسببت. های نوآورانه آموزشببی در قالن پروپوزالدهی به فعالیتآنها جهت

صی و حمایت مالی از پروپوزال منظور ص شکدههدایت تخ شگاه/دان شکیهای نوآورانه در دان  بین نامهاین تفاهم، های علوم پز

به نمایندگی آقای دکتر  شبببود ت نامیده میمرکز ملی تحقیقا)که از این پس  پزشبببکی آموزشلی تحقیقات راهبردی م مرکز

وزارت بهداشت، درمان علوم پزشکی  آموزشو مرکز مطالعات و توسعه شهرام یزدانی سرپرست معاونت پژوهشی مرکز ملی 

شکی  آموزشو  مرکز مطالعات رزازاده رئیس آقای دکتر عظیم میبه نمایندگی  شود )که از این پس مرکز مطالعات نامیده میپز

ضا می سدبه ام شکی الزم تأییدو پس از  ر شت، درمان و آموزش پز شی وزارت بهدا ضای االجرا خواهد بودمعاون آموز . با ام

علوم  آموزشاین تفاهم نامه طرفین حد اعالی تالش خویش را در جهت گسببترش توان ملی در حل مشببکالت و معضببالت 

مبذول داشته و از های علوم پزشکی دانشکده/آموزش در دانشگاهو توسعه کیفی  نامه و نیل به ارتقاع این تفاهم پزشکی موضو

 هیچ کوششی در این جهت خودداری نخواهند نمود. 

 
 جمهوری اسالمی اریان

شت،  ردمان و آموزش زپشکی وزارت بهدا
 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی

 

 
 جمهوری اسالمی اریان

شت، ردمان و آموزش زپشکی  وزارت بهدا
 معاونت آموزشی

 آموزش زپشکیراهبردی ملی تحقیقات مرکز 
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 موضوع -1ماده 

 یعلوم پزشکهای دانشکده/در دانشگاه 1یآموزش نوآورانه یهاطرح یهاپروپوزالحمایت مالی از 

 

 نامهمدت تفاهم  -2ماده 

ضا زمان از نامه تفاهم مدت ص بلشود، و با توافق طرفین قاسال تعیین می 5برای  ام ضمناً در  سخ بوده و  ضایت ف ورت ر

 باشد. طرفین قابل تمدید می

 

 تعهدات مرکز ملي تحقيقات -3ماده 

 نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:نماید مرکز ملی تحقیقات تعهد می

الن مرکز ک یهااستیکه هر ساله بر اساس س یساالنه تا سقف مشخص ،یآموزش نوآورانه یهااز طرح تیمنظور حما بهالف. 

 یمال تیحما یکعلوم پزشهای دانشکده/در دانشگاه یآموزش نوآورانه یهاطرح یهاشود از پروپوزالیم نییتعملی تحقیقات 

 .کند

صره  شده 1تب صرفا برای حمایت از طرح: حمایت مالی از محل اعتبار در نظر گرفته  وآورانه آموزشی های ندر این تفاهم نامه 

شگاه سعه آموزش دان صوین مراکز مطالعات و تو شده به ت شکده/که با پروپوزال داوری  سدان شکی ر ست های علوم پز یده ا

 دارد. نوجود  هاهای جاری دانشگاه/دانشکدهگیرد و لذا امکان هزینه کرد از محل این اعتبارات در هزینهصورت می

ی آموزشبب هنوآورانهای صببرفا برای طرحفاهم نامه ت: حمایت مالی از محل بودجه ذکر شببده و روند مندرد در این 2 تبصببره

شگاه شکده/دان صورت میدان شکی  شهای گیرد و حمایت مالی از پژوهشهای علوم پز صرا ازآموز سیر  ی کماکان و منح م

 . خواهد بود تحقیقات معمول داوری در مرکز ملی

کز مطالعات آموزشی که توسط مرا نوآورانههای به منظور ثبت طرحبا همکاری مرکز مطالعات ب. مسیر مشخص و مستقلی را 

شگاه سعه آموزش دان ست برای عقد قرارداد به مرکز مو تو ست و الزم ا شده ا لی تحقیقات ها در چارچوب این توافق داوری 

 ندازی کند. اراهملی تحقیقات ها در سامانه پژوهشی مرکز های این نوع از طرحویژگیارسال شود را منطبق با شرایط و 

 

 نماید نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:تعهد میوزارت مرکز مطالعات 

                                                           
شی، اقدامی هدف نوآورانههای منظور از طرح 1 شکالت و مند، آگاهانه، نظامآموز ست که به منظور حل م شخص ا شی ممند و با نتایج م ضالت آموز ع

شگاه تدوین و به مرحله اجرا در می شی دان ستم آموز سی سته از موجود در  ه، نظام مند و دارای مند، آگاهانهای هدففعالیتآید. در این چارچوب آن د

  شوند.یمآیند پژوهش در آموزش نامیده نتایج مشخص که با هدف پاسخگویی به سوال مشخصی و برای تولید علم جدید به مرحله اجرا در می
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های نوآورانه داوری و تصبببوین پروپوزالمدیریت فرایند ثبت، های نوآورانه آموزشبببی را که با هدف الف. سبببامانه فعالیت

شتیبانی الزم را از فعالیت مراکز مطالعات و توسعه آموزش در  ست به صورت کامل فعال نماید و پ شده ا آموزشی راه اندازی 

 این سامانه انجام دهد.  

از  تیماح یشده برا در نظر گرفته مالی اعتبارات تسهیممدل  یساز ادهیو پ نییدر خصوص تعتحقیقات  یبا مرکز مل. ب

  کند. همکاری یعلوم پزشک هایدانشگاه/دانشکده نیب یآموزش نوآورانه یهاطرح

 خصبببوص در یپزشبببک علوم یهادانشبببکده/دانشبببگاه آموزش توسبببعه و مطالعات مراکز عملکرد بر نظارت چارچوب. پ

 کند: یساز ادهیپ و نیتدو را در موارد زیر یآموزش نوآورانه یهاپروپوزال

 و نببوآوری توسببعه هببایتیبباولو بببه سببمت دانشببکده/دانشگاه یآموزشبب نوآورانببه هببایبببه طببرح یدهبب جهببت. 1

 توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی  دانشگاه/دانشکده یآموزش

صو و نییتع. 2 صم یداورمورد نیاز برای دریافت،  ندیفراساختار و  نیت شده  یهادر مورد پروپوزال یریگ میو ت ارائه 

پروپوزال  پژوهش در آموزش از هایاز جمله افتراق پروپوزال یدانشگاه/دانشکده علوم پزشک یعلم هیأت یتوسط اعضا

ش نوآورانه هایطرح سی هزینهو  یاخالق هاییابیارز ،یآموز شنا صول اخال تیرعا ظرن از هاپروپوزال کار  تیو رعا یقا

 توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی یاثربخش-نهیحداکثر هز

توسط مرکز  یزشآمو نوآورانه هایفعالیتدر قالن سامانه پزشکی  آموزش نوآورانه یهاپروپوزال یداور ندیفرآ انجام. 3

 مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی

ضای 4 سازی اع صوص ارایه، اجرا و داوری پروپوزال طرح هیأت. توانمند شی  نوآورانههای علمی در خ جمله  ازآموز

توسبببط مرکز مطالعات و توسبببعه آموزش  اندازی سبببرویس مشببباوره به مجریانهای آموزشبببی و راهبرگزاری دوره

 دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی

ارایه  قاتیتحق یبه مرکز ملرا به صورت منظم  یآموزش نوآورانه یهاپروپوزال خصوص در هادانشگاه عملکرد گزارشت. 

 کند. 

 نیا 4ماده الزامات مندرد در تحت نظارت مرکز مطالعات، کشببور که  یعلوم پزشببک یهادانشببکده/از دانشببگاه کی هر. 1

سقف تعیکند م نیمأرا ت نامهتفاهم سبت به درشده  نییتواند تا  سال ن و  یداور یهاالپروپوز یبرا یمال حمایت افتیدر هر 

 .دیاقدام نما نامهبر اساس مفاد این تفاهم شده خود نیتصو

شاخص  نیا. 2 ساس  سال اول بر ا سبتاعتبار در  ضا تعداد ن شگاه یمعل هیأت یاع شکده/دان شک یهادان به کل  یعلوم پز

 شود.یم تعیین کشور یعلوم پزشک یهادانشکده/دانشگاه یعلم هیأت یاعضا
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بتی )مستقل از نفر، مبلغ ثا 50ی از دانشگاه/دانشکده علوم پزشک یعلم هیأت یاضاعتعداد بودن  نیی: در صورت پا1 تبصره

ساس بند فوق  شده بر ا سبه  شکدههای نوآورانه این حمایت از طرحبرای  سهمیه محا شگاه/دان لوم پزشکی در نظر ع هایدان

 شود. گرفته می

 نوآورانههای در نظر گرفته شبببده برای حمایت از طرح تعیین اعتبار، مبنای تفاهم نامه : از سبببال دوم اجرای این2تبصبببره 

ارزیابی  علمی و نتایج هیأتعلمی دانشگاه/دانشکده به کل اعضای  هیأتی بر اساس دو شاخص نسبت تعداد اعضای آموزش

شود نجام میاکه توسط مرکز مطالعات  نامهاجرای تعهدات مندرد در این تفاهممیزان  صوصخدر  دانشکده/عملکرد دانشگاه

شگاهروشگیرد. صورت می شکده/مندی و معیارهای ارزیابی عملکرد دان سط مرکز مطالعات دان شارکتها تو مرکز ملی  با م

ثر ظرف مدت حداکها، دانشکده/تدوین و پس از رایزنی با مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهتحقیقات 

  شود. نهایی و ابالغ میاز زمان امضای این تفاهم نامه سه ماه 

ضو . 3 صوب را برای ا تأییدعلمی مجری طرح مورد  هیأتع ست پروپوزال م شکی موظف ا شکده علوم پز شگاه/دان نجام دان

وزال در سبببامانه ت پس از ثبت پروپامور مربوط به عقد قرارداد در سبببامانه مرکز ملی تحقیقات وارد نماید. مرکز ملی تحقیقا

نسببببت به انجام امور اداری مربوط به عقد قرارداد  مرکز ملی تحقیقات )بدون طی روند مجدد داوری در مرکز ملی تحقیقات 

علمی  یأتهشبببود. علمی مجری طرح و به نمایندگی از طرف مجریان طرح منعقد می هیأتقرارداد با عضبببو نماید. اقدام می

 برعهده دارد.  های مربوط راانجام طرح و ارایه گزارش اجرای آن را برای طی روند ختم قرارداد و دریافت هزینهولیت ؤمس

حقوق معنوی 

 یآموزشبب نوآورانه یهاطرح یهاپروژه از یناشبب محصببوالت و انتشببارات هیکل در قاتیتحق یمل مرکز یمعنو حقوق تیرعا

ست یالزام قاتیتحق یمل مرکز توسط شده تیحما ست در بخش تقد نیا به. ا شکر ریمنظور الزم ا محصوالت  ای مقاالت 2و ت

  شود. دیق قاتیتحق یمرکز مل یمال تیحما نامه،تفاهم نیا قالن در شده انجام نوآورانه یهاطرح از حاصله

 

صورت عدم توافق یبا مذاکره برا نیطرف ،اختالف بروز صورت در صل اختالف اقدام خواهند نمود. در  ظر معاون ن ،حل و ف

 االجرا است.الزم نیطرف یو برا باشدمی پزشکی فصل الخطاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش یآموزش

 

 

                                                           
2 acknowledgment 
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معاون آموزشی وزارت  تأییداست و پس از  رسیده طرفین یامضا به 9/4/1397 تاریخ در ماده 7 و نسخه 2 در نامهتفاهم این

 الزم االجر است. 

 یزدانی شهرام دکتر

 قاتیتحق یمل مرکز یپژوهش معاونت سرپرست

 یپزشک آموزش یراهبرد

 امضـا

 رزازادهیم میعظ دکتر

 یپزشک علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز سییر

 یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 مضـاا

 

صرامید مفاد تفاهم نامه،  تأییدضمن  ضرت ولیع ست در ظل توجهات ح متقابل،  همفکری و همکاری و فداه ارواحنا )عج  ا

 نتایج ارزشمندی حاصل گردد و رضایت خداوند بزرگ را در پی داشته باشد. 

 

 یجانیالر باقر دکتر

و  یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت یآموزش معاون

 رییس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی


