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 «شوراي انتشارات انستیتو پاستور ايران  نامه آئین» 

 ( 1931) نسخه نهايي

 

 مقدمه 

چتبح ٍ  تبييتس،    .ضسُ است   تٌظين ًطز كتبة تْيِ ٍ يس ، چبح ٍ، ًحَُ تبيهطی ثِ هٌظَر تؼييي ذظًبهِ  ييايي آئ 

 .ذَاّس گزف  غَرت یاخزايی تكويل زستَرالؼول زر غَرت ًيبس، ّز گًَِايي آئيي ًبهِ ٍ  ثزاسبس بةكت طزً

 

 : تؼبريف -1ماده 

 كِ لبثل چبح ٍ ًطز ثبضس. اس  ثِ ضكل تبليف ٍ تزخوِ ىهكتَثبت هسٍ ّز گًَِ  اثز : هٌظَر اس اثز (1

 ثَز.ثزرسی ذَاّس لبثل هَرزي  ّب ثِ غَرت پوفل  ، خشٍات ٍ: راٌّوبي ػولی1تجػزُ

( اس  كِ اثز را ثِ تيتَهحمميي ٍ اػضبي ّيبت ػلوی اًس ) : هٌظَر اس غبحت اثز ضرع يب اضربظ حميمی( غبحت اثز2     

 ( ثِ ضَرا ارائِ كٌس. 1يكی اس غَر هذكَر زر ثٌس )

 ًبهيسُ هی ضَز.« ضَرا » : ضَراي اًتطبرات اًستيتَ پبستَر ايزاى زر ايي آئيي ًبهِ ( ضَرا3     

ا خْ  ًطز، تبييس گززيسُ ٍ ثِ غَر هرتلف تَسظ : ػجبرت اس كليِ آثبري اس  كِ اس عزف ضَر( اًتطبرات اًستيت4َ     

اًتطبرات اًستيتَ پبستَر  "اًستيتَ هٌتطز هی ضَز ٍ رٍي خلس آى ًطبًِ اًستيتَ پبستَر ايزاى، ضوبرُ، تزتيت ٍ ػجبرت 

 چبح هی گززز. "ايزاى

زر رضتِ ّبي هرتلف تأليف ٍ يب : كتبثْبيی اس  كِ زر راستبي اّساف اًستيتَ پبستَر ايزاى ( كتبثْبي ػلوی ٍ ترػػی5     

 تزخوِ هی گززًس.

ضَز ٍ اغَل كلی آى ثِ تػَيت  ( لزارزاز: سٌسي اس  كِ ثزاي چبح ثيي اًستيتَ ٍ غبحت اثز تٌظين ٍ هجبزلِ هی6 

 ضَراي اًتطبرات ذَاّس رسيس.

 

ْتبي ػلوتی ٍ ترػػتی زر    ضَراي اًتطبرات اًستيتَ پبستَر ايزاى تٌْب هزخغ رسيسگی، تبئيس ٍ اًتطبر كتبث -2ماده 

 ًبهِ هی ثبضس. ضسُ زر ايي آئيي راستبي اّساف اًستيتَ ٍ زر چبرچَة همزرات تؼييي

 

ٍظبيف اسبسی ضَراي اًتطبرات ػجبرت اس تبييس )اهتيبسزّی(، چبح ٍ ًطز تأليف ٍ تزخوِ كتبثْبي ػلوی ٍ  -3ماده 

 ثبضس.  ترػػی زر راستبي اّساف اًستيتَ هی

 ػضَ تطكيل هی ضَز كِ ػجبرتٌس اس:  9تطبرات اس ضَراي اً :4ماده  

 هؼبٍى تحميمبت ٍ فٌبٍري اًستيتَ )رئيس ضَرا(  -1

 )زثيز ضَرا(  هسيز پژٍّص  -2

 هؼبٍى فزٌّگی ٍ آهَسضی  -3
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همبلِ زر  5اس اػضبء ّيأت ػلوی ثب پٌح سبل سبثمِ ذسه  زر حسالل هزتجِ استبزيبري ٍ زارا ثَزى حسالل ًفز ضص  -4

Pubmed  .زر عی پٌح سبل پيص اس ػضَي  زر ضَرا 

 )سزپزس (پيطٌْبز ٍ ثب اثالؽ رئيساس ثيي حبئشيي ضزايظ تَسظ هؼبٍى تحميمبت ٍ فٌبٍري اػضبء ضَراي اًتطبرات  -5

 اًستيتَ ثِ ايي سو  هٌػَة هی ضًَس . 

 سبل ثَزُ ٍ اًتربة هدسز اػضبء ثالهبًغ اس .  2زٍرُ ػضَي  زر ضَرا  :5ماده 

تَاى ثب ّوبٌّگی ايي زفؼبت ثزگشاري  ضَز)زر غَرت ًيبس هی خلسبت ضَرا حسالل هبّی يكجبر تطكيل هی  :6ماده 

 خلسبت را تمليل يب ثيطتز كزز ( ٍ تػويوبت ضَرا ثب اكثزي  آرا )ًػف ثؼالٍُ يک ( لبثل اخزا اس . 

خلسبت ضَرا غيج  كٌس، ذَزثرَز هستؼفی : ّزيک اس اػضبء ضَرا كِ ثيص اس سِ هزتجِ هتَالی ثسٍى ػذر هَخِ زر تجػزُ

تحميمبت ٍ فٌبٍري اًستيتَ اعالع زازُ ذَاّس  هؼبٍىٍ  زثيز ضَرا هسئَل زثيزذبًِ ضَرا ثِ ضَز ٍ هزاتت تَسظ  ضٌبذتِ هی

  .اس ًسج  ثِ تؼييي خبًطيي اٍ السام ًوبيس. تطريع هَخِ ثَزى غيج  ثِ ػْسُ ضَرا  3ضس تب ثز اسبس هبزُ 

ًبهِ ٍ  ايي آئيي "پيَس  ضوبرُ يک"ضًَس ثز اسبس زستَرالؼول هَضَع  ري كِ ثِ ضَرا ارخبع زازُ هیآثب :7ماده 

 گيزًس.  گًَِ زستَرالؼول اخزايی تكويلی هَرز ثزرسی ٍ تبييس لزار هیّز

تجِ ضًَس ثبيس زاراي حسالل ر زاٍرّبي هٌترت ضَرا ٍ ًيش افزازي زيگزي كِ ثزاي ثزرسی آثبر اًتربة هی: 8ماده 

 ػلوی استبزيبري ثبضٌس.

ّبي  )فزمضًَس پس اس عزح زر ضَرا ٍ اهتيبسثٌسي ثزاسبس پزسطٌبهِ پيَس   آثبري كِ ثِ ضَرا ارائِ هی :9ماده  

گززًس ٍ ًظز زاٍراى عی پزسطٌبهِ  ًبهِ، ثزاي ثزرسی ثِ زاٍر يب زاٍراى هٌترت ضَرا ارخبع هی آئيي(  2 ٍ 1ضوبرُ

َرا گشارش زازُ هی ضَز. اهتيبس ًْبيی تزكيجی اس اهتيبس ضَرا ٍ زاٍري ثِ تسبٍي هی آئيي ًبهِ ثِ ضّبي هذكَر 

 .ػْسُ  ضَرا هی ثبضس ثِ گيزي ًْبيی تػوينثبضس. 

ضَرا هَظف اس  حساكثز عی سِ هبُ اس تبريد تسلين ّز اثز ًتيدِ ثزرسی ٍ ًظز ًْبيی ذَز را زر هَرز  :11 ماده

 ًبهِ ثِ اعالع غبحت اثز ثزسبًس. ايي آئيي  2ٍ 1ّبي پيَس  ضوبرُ  ٌبهِتبييس يب ًطز اثز  ثز هجٌبي پزسط

ايزاى كِ ّبي چبح ضسُ ػلوی ٍ ترػػی زر راستبي اّساف اًستيتَ پبستَر  ثزرسی زرذَاس  تبييس كتبة :11ماده 

ئيتس ثتِ ايتي    خْ  تبػْسُ اًستيتَ ًجبضس ٍ غزفبً ِ اي زر لجبل چبح ، اًتطبر ، فزٍش ٍ ثبساريبثی آى ث ّيچگًَِ ّشيٌِ

 ضَرا ارسبل ضسُ ثبضس:

ی ٍ ارسيبثی ثِ ضَرا ارائِ ًوبيتس. ّوچٌتيي زر  هتَرز آثتبر     چبح ضسُ اثز ذَز را خْ  ثزرس ًسرِ غبحت اثز ثبيستی سِ  -1

 ثِ زثيزذبًِ ضتَراي اًتطتبرات   ي كِ اس رٍي آى تزخوِ غَرت گزفتِ  آى اثز يب چبپی الكتزًٍيكی اغلی اي ثبيس ًسرِ تزخوِ

 ارسبل گززز.

ٍ  زّتس  ضَراي اًتطبرات فمظ اثز/آثبر ارسبل ضسُ ثِ زثيزذبًِ ضَراي اًتطبرات را ثزرسی ٍ فمظ ثِ اثز هزثَعتِ اهتيتبس هتی    -2

 ضسُ ثيي هَلفيي/هتزخويي ًرَاّس زاض .  ّيچگًَِ تؼْسي ٍ تؼييي تكليف زر ذػَظ ترػيع اهتيبس اػالم
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ی ٍ ترػػی كِ زر راستتبي اّتساف اًستتيتَ پبستتَر ايتزاى ثبضتس ٍ       ثزرسی زرذَاس  چبح كتبثْبي ػلو :12ماده 

عجك ضتزايظ   ثرطی يب توبم ّشيٌِ ّبي هزثَط ثِ چبح ، اًتطبر ، ثبساريبثی ٍ فزٍش آى تَسظ اًستيتَ پززاذ  ضَز

 سيز ذَاّس ثَز:

 رسی ثِ ضَرا ارائِ ًوبيس.هجٌی ثز توبيل ثزاي تبليف ٍ يب تزخوِ كتبة  خْ  ثزرا غبحت اثز ثبيستی زرذَاس  ذَز   -1

ٍ زر خْ  رضس ٍ اػتتالي آى ثبضتس،   ستبي اّساف اًستيتَ پبستَر هَضَع زرذَاستی ثزاي تأليف ٍ يب تزخوِ ثبيستی زر را -2

 ثغَريكِ ٍيژگيْبي ًَآٍري ، كبرثزز ترػػی ٍ ٍخَز هربعت كبفی اس هشايبي ثبرس آى ثبضس.

هزثتَط ثتِ    هٌؼمسُ فيوب ثيي اًستيتَ پبستَر ايزاى ٍ غبحت اثز، توتبم هزاحتل   ، عجك لزارزازيس ٍ تػَيت اثززر غَرت تبي -3

 ثبساريبثی ٍ فزٍش آى ثؼْسُ اًستيتَ پبستَر ايزاى ذَاّس ثَز.  ، چبح كتبة

ٍ هَلتف   اهتيبسات هزثَط ثِ حمَق هبزي ٍ هؼٌَي چبح اٍل ٍ چبپْبي ثؼسي كتبة، عجك لزارزاز ثزاي اًستتيتَ پبستتَر     -4

 گززز.هی لحبػ 

  هٌس ذَاٌّس ضس. غبحت يب غبحجبى اثز اس حك الشحوِ غبحت اثز عجك لزارزاز ٍ  اهتيبس هزثَعِ خْ  ارتمبء  ثْزُ  -5

 :آثبر رم اًستيتَ ثز رٍيزرج آ ضزايظ: 13هبزُ 

 س. ٌضضسُ ثب پسيسآٍرًسُ)گبى( ثبيس زر سهيٌِ ي هَضَع هَرزًظز اثز زر سغح ثيي الوللی ٍحسالل زر سغح هلی ضٌبذتِ .1

هزتجظ ثب هَضَع اثز ثِ ػٌَاى  Pubmedيب  ISIيِ سبل اذيز حسالل سِ همبل 5پسيسآٍرًسُ)گبى( هتمبضی ثبيس زر  .2

 س.ًٌَيسٌسُ ًفز اٍل ٍ يب ًَيسٌسُ هسئَل زاضتِ ثبض

اهتيبس  15اس  اهتيبس 10احزاس ٍ كست حسالل اهتيبس ارسضيبثی اثز زر ضَراي اًتطبرات )حسالل اهتيبس هسًظز ارسضيبثی اثز  .3

 (.ثبضس اذتػبظ يبفتِ زر آييي ًبهِ ارتمب هی كل

ضَراي اًتطبرات السام ثِ زرج لَگَي )آرم( اًستيتَ  زر غَرتی كِ ًَيسٌسُ / ًَيسٌسگبى ثسٍى كست اخبسُ اس :3تجػزُ

آثبر زر ضَراي س، ذالف همزرات ػول ًوَزُ ٍ ػالٍُ ثز ػسم ارسيبثی آى اثز/ ٌآثبر هزثَط ثِ ذَز ًوبي پبستَر رٍي اثز/

 اًتطبرات، هَرز پيگزز لبًًَی لزار ذَاّس گزف . 
 

 زرج ًوبيٌس.رٍي اثز اًستيتَپبستَر را  آرمتَاًٌس  ّب ٍ كتت هزخغ تح  ّيچ ضزايغی ًوی زرسٌبهًَِيسٌسگبى ( 4تجػزُ

بيس كِ اس اًتطبرات پبستَر را زرج ًو آرمتَاًس هتزخن  زر غَرتی هیفمظ Text زر ذػَظ اثز/ آثبر تزخوِ ضسُ (5تبصره

ٍ ثِ ّوزاُ اثز َگَي زيگز)اًستيتَپبستَر( را اذذ هزثَط ثِ اثز/ آثبر اغلی زر ذبرج اس كطَر هدَس كتجی هجٌی ثز زرج ل

گيزي ًْبيی زر ذػَظ  زرج لَگَي پبستَر هٌَط ثِ  هزثَعِ ثِ زثيزذبًِ ضَراي اًتطبرات ارائِ ضَز، زر ايي غَرت تػوين

 طبرات ذَاّس ثَز. ًظز اػضبي ضَراي اًت

زرغس 30اًس، چبح هدسز ثب حسالل ي اًستيتَ پبستَر ايزاى چبح ضسُ ذػَظ چبح هدسز آثبري كِ لجالً ثب ّشيٌِزر: 14هبزُ 

ثب حوبي  هبلی اًستيتَ  زرغس كل ّشيٌِ 100ٍ تب  ٍ اغالح زر هحتَاي ػلوی كتبة )ثب تبييس ضَراي اًتطبرات( ثبسًگزي

 آيس. هیپبستَر ثِ ػول 

، ايي آئيي 12/10/1391: ثب استٌبز ثِ هػَثبت سی ٍ ّفتويي خلسِ ضَراي اًتطبرات اًستيتَ پبستَر ايزاى هَرخ 15هبزُ 

ًبهِ اٍليِ هػَة ّيبت هَسس  ، ًسرِ ًْبيی ثبسًگزي ضسُ اس آئيي1ٍ2ضوبرُ ّبي  هبزُ ثِ ّوزاُ پيَس  15ًبهِ زر 

ّبي ضَراي اًتطبرات هَرز استٌبز لزار ذَاّس  گيزي زخغ اغلی تػوينگززز كِ اس تبريد تػَيت فَق، ثؼٌَاى ه هحسَة هی

 گزف .

 


