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 بسمه تعالي 

 

 یهمکار گرام

 ... یعلوم پزشک دانشگاه، انشکده، دسازمان، موسسه یورامحترم تحقيقات و فن معاون

 

 با سالم و احترام

 «ايران ینظام نوين اطالعات پژوهش پزشک» در مورد معرفی 12/21/68مورخ  077/د/3685پيرو نامه شماره  

و  یريشی  يقیانن  پ  یی  نامه اجرا نیيآ یسازپيادها هدف ب نوپا، دومين ابالغيه )نوپا(با نام اختصاری 

به شرح زير جهت اطالال  و ادالدام مزم    ،یاسالم یمصوب مجلس شورا  آثار علم هيمقابله با تقلب در ته

 گردد:جهت اجرا ارسال می

 

زارت ها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته و يا زيرنظر وها، سازمانها، دانشگاههتمامی دانشکد» -1

وزارت متبوع موظفند از تاريخ  گسترش یاز شورا تاسيس مجوزبهداشت، درمان و آموزش پزشکی و يا دارای 

تحقيق در نظام  های تحقيقاتی مصوب خود را اعم از بنيادی، کاربردی،ابالغ اين نامه، تمامی انواع طرح

مجری اصلی طرح مربوطه در فناوری، ارتباط دانشگاه با صنعت و غيرِ آن را توسط  ،(HSR)سالمت 

مديريت پژوهشی خود ثبت نمايند. پس از پايان طرح، گزارش  (Online)های الکترونيک و برخط سامانه

نهايی، مقاالت و اطالعات تمامی محصوالت پژوهشی و فناوری منتج از طرح مربوطه نيز بايستی در 

 «های مورد اشاره فوق ثبت و ارسال گردد.سامانه

ها و مقاطع تحصيلی، از تاريخ ابالغ های مصوب در تمامی رشتهنامهتن کامل پروپوزال تمامی پايانثبت م» -2

دانشگاه  مديريت پژوهشی آن دانشکده، (Online)های الکترونيک و برخط اين نامه توسط دانشجو در سامانه

نامه و اتمام آن و قبل از انجام پاياننامه، پس و يا موسسه اجباری و الزامی است. عالوه بر متن پروپوزال پايان

ههای الکترونيهک و بهرخط    نامهه در قالهف فايهل متنهی در سهامانه     از دفاع دانشجو، الزم است متن کامل پايان

(Online) و ثبهت   یارائهه گهواه  دانشگاه و يا موسسه ثبت و بارگزاری شود.  آن دانشکده، مديريت پژوهشی

 «نامه توسط دانشجو الزامی است.دفاع پايان نامه قبل ازارسال متن کامل پايان

 ادامه در صفحه بعد
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فوق موظفند وب سرويس خروجی از سامانه مديريت  ها و موسساتها، سازمانها، دانشگاههدانشکدتمامی » -3

تهيه و  8/3/98/د مورخ 898/077 خود را براساس مشخصات فنی درخواستی موضوع نامه شماره پژوهشی

در اختيار مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی اين معاونت قرار تامين نموده و به صورت پايدار 

 «دهند.

نظارت بر حُسن اجرای کمی و کيفی و اطمينان از اجرای کامل اين ابالغيه برعهده معاون تحقيقات و فناوری 

 خواهد بود. مربوطه  ها و موسساتها، سازمانها، دانشگاههدانشکد


