شیوه نامۀ جدید قطبهاي علوم پزشکی کشورمصوب ()9831

مقدمه:

درراستاي اجراي برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی کشور مبنی بر پیش بینی و تقویت قطبهاي
علمی درگروههاي مستعد و واجد شرایط (بخش آموزش عالی بندهاي  3و  4و  6و )9و توزیع اعتبارات مربوط در
ردیفهاي متمرکز وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ،این آیین نامه به اجرا گذاشته میشود .در این آیین
نامه به منظور اختصار به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،وزارت و به قطب علمی در زمینه علوم
پزشکی ،قطب علمی و به شوراي عالی قطبهاي علوم پزشکی کشور،شوراي عالی ،اطالق میگردد.
ماده -9تعریف قطب علمی:

قطب علمی ،مجموعه اي حقیقی یا مجازي از برجسته ترین اعضاي هیئت علمی و سایر همکاران با
امکانات و توانایی هاي برجسته و متمایز و توان علمی باال در یک زمینه علمی  -تخصصی در علوم
پزشکی و رشته هاي وابسته است که به فعالیت در یک یا چند زمینه علمی در عرصۀ آموزش ،پژوهش
و نیز ارائۀ خدمات بهداشتی -درمانی مشغول است.
مهم ترین ویژگی قطب علمی ،تولید علم و نوآوري و دستیابی به کیفیت برتر علمی و آموزشی در
سطح ملی ،منطقه اي یا بین المللی و پاسخگویی به نیازهاي اساسی کشور خواهد بود.
ماده  -2ویژگیهاي برجسته قطبهاي علمی:
قطب علمی داراي ویژگیهاي علمی برجسته زیر است:
-1-2ارتقاء آموزش ،تربیت نیروي انسانی متبحر و پژوهشگر ،و ظرفیت سازي از طریق:

(الف) جلب همکاري نخبگان ایرانی مقیم داخل و خارج از کشور؛
(ب) طراحی دوره هاي میان رشته اي جدید و مورد نیاز کشور و بازنگري در برنامه هاي درسی و
آموزشی براي پیشنهاد به مراجع ذیربط؛
(ج) پرورش دانشجویان و دانش پژوهان نخبه در دوره هاي دکتري و پسا دکتري ).(PostDoc

-2-2دستیابی به آخرین یافته هاي علمی و افزایش مشارکت در گسترش مرزهاي دانش علوم
پزشکی واعتالي موقعیت علمی کشور از طریق:

الف) تولید مقاله علمی در مرزهاي دانش و انتشار آنها؛
ب) بررسی و پایش تحوالت علمی در حوزه تخصصی مربوط؛
ج) بسط روشهاي تحقیق و توسعه نرم افزارهاي تخصصی در زمینه مربوط.
-3-2مشارکت در توسعه همکاري هاي علمی بین المللی از طریق:

الف) شرکت در کنفرانس ها ،کارگاه هاي آموزشی و نیز دروه هاي تخصصی؛
ب) برگزاري کنفرانس هاي معتبر بین المللی ،کارگاه هاي آموزشی و دوره هاي تخصصی با همکاري
اساتید و محققان برجسته مقیم داخل و خارج از کشور؛
ج) مشارکت در اجراي پروژههاي تحقیقاتی مشترك و پیریزي تحقیقات پیشرفته با همکاري مراکز
علمی خارج از کشور؛
د) همکاري در برگزاري دورهه اي تحصیلی براي دانشجویان خارجی.

 -4-2مدیریت راهبردي در نظام سالمت کشور:

تبصره – شورایعالی می تواند در چهارچوب مقررات و سیاست هاي وزارت ،حسب مورد و یا به طور
کلی،اختیارات دیگري را براي فعالیت قطبهاي علمی تعیین و ابالغ نماید.

-5-2ارتباط مؤثر و هدفمند با سیاست گذاري هاي کالن کشور از طریق:

الف) شناسایی و تدوین نیازهاي تحقیقاتی در حوزه مربوط.
ب) فعالیت در زمینه توسعه فناوري.
ج) اجراي طرح هاي پژوهشی براي تولید دانش فنی و حل معضالت اساسی کشور.
ماده 3-ترکیب شورایعالی قطب هاي علوم پزشکی کشور:

شورایعالی علوم پزشکی کشور از اعضاي زیر تشکیل می شود:
-1-3وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به عنوان ریاست شورا
-2-3معاون آموزشی وزارت به عنوان دبیر شورا
-3-3معاون تحقیقات و فن آوري وزارت
-4-3معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت
-5-3رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت
 -6-3مدیر کل آموزش عالی معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري
-7-3ده تن از اعضاي هیات علمی برجسته دانشگاهی کشور (ترجیحا رؤساي قطبهاي علوم پزشکی)
به پیشنهاد معاون آموزشی و حکم وزیر به مدت سه سال (در صورتی که هر یک از اعضاي فوق سه
جلسه غیبت غیرموجه داشته باشد با
شخص دیگري جایگزین خواهد شد).
تبصره  1 -در صورت عدم حضور مقام عالی وزارت در جلسه شورایعالی قطب ها ،کلیه
تصمیمات گرفته شده درحضور دبیر شورا ،جنبه قانونی خواهد داشت.
تبصره  2-اعضاي هیات علمی موضوع بند  7-3از بین اعضاي هیات علمی داراي درجه
دانشیاري و باالتر وصاحب تالیفات و فعالیت هاي تحقیقاتی بوده و انتخاب مجدد آن ها
بالمانع است.
تبصره  3-دبیرخانه شورا در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت قرار دارد و
مجري مصوبات شورایعالی میباشد.
ماده  4-اختیارات شورایعالی قطبهاي علوم پزشکی کشور:

 -1-4سیاست گذاري و تصمیم گیري در زمینه ایجاد ،توسعه و انحالل قطبهاي علمی در کشور؛
-2-4تعیین ضوابط شناسایی ،حمایت و ارزشیابی قطبهاي علمی؛
 -3-4بررسی و تایید صالحیت مراکز علمی درخواست کننده جهت کسب عنوان قطب علمی.
تبصره  1-تصمیمات شورا پس از تصویب وزیر بهداشت ،درمان ،و آموزش پزشکی الزم
االجراست.
تبصره  2-شورا براي بررسی هاي کارشناسی ،کمیته ها وکمیسیون هاي تخصصی مشورتی
تشکیل میدهد .نحوه تشکیل ،ترکیب اعضاء و شرح وظایف این کمیته ها به تصویب شورا
خواهد رسید.

ماده  5-نحوه پیشنهاد ایجاد قطب علمی:

5تا  7تن از اعضاي هیات علمی فعال در یک زمینه علمی-تخصصی (تک رشته اي ،میان رشته اي و چند رشته
اي) با سوابق علمی برجسته میتوانند به عنوان هسته مرکزي قطب علمی و ارائه پیشنهاد موضوعی براي فعالیت
خود ،متقاضی تشکیل قطب علمی به مدت  3سال با شرایط زیر شوند:
 .1ارائه ي دالیل قابل قبول مبنی بر این که موضوع فعالیت جزو نیازهاي اساسی و مبرم کشور و در راستاي
تشکیل اهداف قطب هاي علمی بوده و موسسات علمی موجود کشور توانایی و یا تمایل به انجام آن را ندارند؛
 .2ارائه ي پروپوزال جامع با زمان بندي و هزینه هاي مشخص؛
 .3برخورداري از امکانات سخت افزاري و نرم افزاري و اطالع رسانی الزم اعم از نیروي انسانی متخصص،
تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی ،کتابخانه و سایر امکانات نرم افزاري براي اجراي برنامه پیشنهادي.
تبصره  1-عضو هیات علمی فعال به کسی اطالق می شود که جمع امتیازات حاصل از عملکرد علمی او در 5
سال منتهی به سال بررسی ،از حد نصابی که تعیین می شود ،کمتر نباشد.
تبصره  2-هر عضو هیات علمی فعال میتواند عضو هسته مرکزي فقط یک قطب علمی باشد.
تبصره  3-عضویت اعضاي هیات علمی چندین دانشگاه در هسته قطب علمی و گردآوري امکانات سخت افزاري
ونرم افزاري از بیش از یک دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی و مدیریت توانایی هاي علمی در سطح ملی از امتیازات هر
قطب علمی به شمار می رود.
تبصره  4-پس از شروع فعالیت قطب علمی ،اعضاي هسته اولیه میتوانند افراد دیگري را به عنوان عضو هسته
بپذیرند و یا براي اجراي برنامه هاي قطب علمی به همکاري دعوت کنند .در هر حال ،تصمیم گیري در کلیه امور
قطب در چارچوب برنامه مصوب بر عهده اعضاي هسته مرکزي خواهد بود.
تبصره –  5شورایعالی ،شاخص ها و امتیازات مورد نظر خود را (باوزن دهی مناسب) براي رتبه بندي پروپوزالهاي
متقاضی اعالم نموده ،قبول و یا رد پروپوزالها بر اساس آن شاخص ها صورت میپذیرد.
تبصره  6-شورایعالی ،موظف است همه ساله با تشکیل کارگروهی تخصصی به ارزشیابی فعالیتهاي قطبهاي
مصوب پرداخته و بر وضعیت پیشرفت برنامه هاي آنها بر اساس زمان بندي پیشنهادي نظارت داشته باشد .
قطبهاي موجود نیز براساس برنامه استراتژیک مصوب خود مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
تبصره  7-شورایعالی ،موظف است در فرایندي چند ساله با اتکا به بررسی تطبیقی و تحلیل نتایج حاصل از
ارزشیابی هاي ساالنه ،آستانه هایی را براي حد پایین ،متوسط و عالی فعالیت ها مشخص نموده و براساس آنها
براي ادامه فعالیت قطبهاي علمی تصمیم گیري کند.
تبصره – 8شورایعالی ،میتواند با بررسیهاي میدانی وبا توجه به برنامه هاي توسعه درازمدت کشور ،عناوین علمی
موردنیازکشور براي تشکیل قطبها را پیشنهاد و فراخوان نماید.

ماده 6-نحوه اعطاي عنوان قطب علمی :

اعطاي عنوان قطب علمی به گروه هاي متقاضی واجد شرایط ماده  5این شیوه نامه پس از فراخوان شورایعالی
قطبها و دریافت پروپوزال هاي پیشنهادي ،براساس نتایج حاصل از بررسی توان علمی موسسه متقاضی ،امتیازات

علمی اعضاي هسته اولیه و ارزیابی برنامه پیشنهادي صورت می گیرد .در اجراي این امر ،درخواست مؤسسه
براي ایجاد قطب علمی در یک زمینه علمی-تخصصی همراه با نتایج به دست آمده از بررسی هاي انجام شده در
دبیرخانه و کمیسیون هاي تخصصی ،در شورایعالی مطرح میشود و پس از تایید شورا ،مجوز موافقت اصولی ایجاد
قطب علمی توسط گروه متقاضی براي مدت  3سال با حکم وزیر بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی صادر می
گردد .در پایان هر سال ازشروع فعالیت قطب علمی ،عملکرد آن مورد ارزشیابی قرارگرفته و ادامه فعالیت قطب
منوط به بررسی ارزشیابی عملکرد آن وتصمیم گیري درشوراي عالی خواهد بود.

ماده  7-منابع مالی قطبهاي علمی:

براي حمایت مالی از قطبهاي علمی کشور ،اعتباراتی بر اساس هزینه هاي محاسبه شده و بودجه مصوب مجلس
شوراي اسالمی ،به آنها اختصاص می یابد و قطب ها موظفند مبالغ مذکور را درراستاي اجراي برنامه مصوب خود
هزینه نمایند .عالوه بر این ،اخذ کمک هاي مالی از سوي سایر مؤسسات و نیز درآمدهاي حاصل از فعالیت ها و
خدمات علمی قطب جزو منابع مالی قطب هاي علمی محسوب می شوند.
ماده  8-این آیین نامه مشتمل بر یک مقدمه 8 ،ماده و  14تبصره پس از طرح درشورایعالی قطبهاي علوم
پزشکی ،در تاریخ 1339/7/17به تایید اعضاي شورایعالی قطب هاي علوم پزشکی کشور و تصویب مقام عالی
وزارت رسید و جایگزین شیوه نامه قطبهاي علمی مصوب  79/11/19شد و از تاریخ ابالغ ،قابل اجرا می باشد.

