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 بسمه تعالي 
 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ... دانشکده های /محترم دانشگاه روسای

 محترم انستیتو پاستور ایران رییس 

 محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی رییس 

 محترم جهاد دانشگاهی کل کشور رییس 

 دانشگاه آزاد اسالمی رییس محترم

 زمان انتقال خون کشورمدیر عامل محترم سا

 سالم عليکم

نجام اصل از ما، همانطور که مستحضرید، یکی از شاخص های رشد علمی کشور تعداد مقاالت منتشر شده حاااحتر

ی که در قابل توجه گذاری پژوهش ها چه در قالب طرح های پژوهشی و یا پایان نامه هاست. خوشبختانه در سالهای اخير با سرمایه

ه ب کشور پژوهش های کشور بخصوص پژوهش های علوم پزشکی صورت گرفته، تعداد مقاالت منتشرشده از زیر ساخت های

ر دژوهشی نيز پخلفات صورت جدی افزایش یافته است. اما از سوی دیگر، شاهدیم که به دليل وجود برخی از اشکاالت، ميزان ت

شور ست پزشکی کش های زیط دبيرخانه کميته ملی اخالق در پژوهبا بررسی به عمل آمده توس پاره ای از موارد قابل توجه است. 

نجر به ممی تواند  ایی کهو با استناد به شواهد متعدد علمی که توسط مجالت معتبر دنيا به اثبات رسيده است، یکی از سياست ه

ت ياست پرداخهد، سدد قرار ثيت علمی کشور را تحت تاثير خوشی و چاپ مقاالت نامعتبر شود و حيافزایش ميزان تخلفات پژوه

ظر ود، ولی بنشواقع  تشویقی نقدی برای انتشار مقاالت است. اگرچه ممکن است این سياست در برهه هایی از رشد علمی، مفيد

، کند رکت میحهش ها می رسد با توجه به اینکه خوشبختانه، کشور ما آرام آرام از فاز توسعه کمی به سمت توسعه کيفی پژو

 غييراتی در این گونه سياست ها نيز ایجاد شود.الزم است ت

در این راستا معاونت تحقيقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سياست گام به گامی را در جهت حذف پرداخت 

 ؛ پرداخت مشوق مالی صرفا به برخیمشوق نقدی برای انتشار مقاالت در پيش گرفته است که بر اساس این سياست در سال گذشته

لذا مستدعی است از پرداخت هر گونه مشوق نقدی برای مقاالت منتشر شده . از مقاالت منتشر شده در نشریات معتبر، محدود شد

، به مفهوم عدم حمایت از پژوهش و شایان ذکر است که این ممنوعيت ، خودداری گردد.2020سال  ماه اکتبر از ابتدای

می تواند در جهت  ه تاکنون صرف پرداخت مشوق نقدی به مقاالت می شده است، پژوهشگران محترم نيست و قطعاً بودجه ای ک

از ( نت های پژوهشی به پژوهشگران برترحمایت از پژوهشگران فعال و پژوهش های مفيد از روش هایی مانند اختصاص دادن گر

 گردد.استفاده دانشگاه  می( برای مجالت معتبردر گرنت اعضای هييت عل publication feeجمله در نظر گرفتن پرداخت 

بتوانيم  ؛با به روز کردن سياست های کلی کشور و نيز روزآمد کردن معيارهای ارزشيابی پژوهشی ،اميدواریم در سالهای پيشرو

 ارتقاء  کيفی هر چه بيشتر  پژوهش ها را فراهم کنيم.زمينه 

 
 


