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 مقدمه  -1

پژوهش و تحقيق الزمه حيات ملتي است كه مي خواهد سربلند و آزاد زندگي كند . بي شك انجام اين مهم 

نيازمند پيش زمينه ها و پيش آگهي ها و دانستن زمينه تحقيقات انجام شده مشابه قبلي و همچنين محيطي 

چون كشور عزيزمان ايران آماده پذيرش محقق و نتيجه حاصل از تحقيق اوست. نهال پژوهش در كشورهايي هم

هنگامي به بار خواهد نشست كه در سيري اصولي و برنامه ريزي شده، و در راستاي اولويت هاي تحقيقاتي آن 

جامعه باشد. در راستاي چنين اهدافي است كه داشتن ضوابط و مقررات خاص ضرورت مي يابد. بر اين اساس 

با استفاده از قوانين و بخشنامه هاي  دزفول علوم پزشكي  آئين نامه اجرائي طرح هاي تحقيقاتي در دانشگاه

 موجود و تجارب وتوصيه هاي اهل فن تهيه و تدوين شده است.



 تعاريف اصلي  -2

يا عمليات اجرائي و يا هر دو گفته مي شود كه  طرح تحقيقاتي: طرح تحقيقاتي به مجموعه مطالعات و -۱ماده

 مي باشد. براي معضالت موجودوري و بطور كلي ارائه راه حل امنجر به توليد علم و فن

دانشجويان  واجدين شرايط اجراي طرح تحقيقاتي: اعضاي هيات علمي و غير هيات علمي شاغل و -۲ماده

 يا گروهي براي ارائه و انجام طرحهاي تحقيقاتي اقدام نمايند. دانشگاه مي توانند بطور فردي و

 بايد باشد، دانشگاه از خارج گردد مي معرفي پروژه اجرايي مدير بعنوان كه فردي كه صورتي در -۱ تبصره

 مسؤل اختيار در دارد دانشگاه با استخدامي رابطه كه فردي ضمانت با سفته پيشنهادي پروژه مبلغ برابر دو

 .دهد قرار تحقيقاتي طرحهاي مالي

 طرح انجام عدم صورت در كه نمايد تعهد بايد دارد دانشگاه با استخدامي رابطه كه فردي همچنين -۲ تبصره

 فناوري و تحقيقات معاون نامه باحقوق وي  از طرح محل از شده دريافت مبلغ شده، تنظيم قرارداد برابر

 .گردد برداشت دانشگاه

 

 تعيين مي گردد. دانشگاه ميزان مبلغ دريافتي توسط مشاور حقوقيتعيين  -3تبصره 

گردند، بايستي قبل از اتمام  معرفي پروژه اجرايي مدير بعنوان دانشگاه دانشجويان كه صورتي در -4 تبصره

قرارداد فارغ التحصيل  برابر طرح تحصيل به تعهدات قيد شده در قرارداد عمل نمايد و در صورت عدم انجام

 استاد بعنوان كه دانشگاه هيئت علمي نخواهد شد و در اين موارد جهت فارغ التحصيل شدن نياز به تعهد عضو

 مي باشد.  دارد دانشگاه با و رابطه استخدامي بوده پروژه راهنماي

 تنظيم داد قرار برابر طرح انجام عدم صورت در 4در تبصره  عضو هيئت علمي متعهد ذكر شده  -5تبصره 

 حقوقش برداشت مي شود. از طرح محل از شده دريافت مبلغ شده،



نفرخواهد  3نفر مي باشد ودرحاالت ذيل قابل افزايش به  ۲تعداد مجريان طرحهاي تحقيقاتي حداكثر  -3ماده

 بود.

 درصورتي كه يكي از مجريان دانشجو باشد. -۱ تبصره

 يكي از مجريان از سازمان خارج دانشگاه باشد. درصورتي كه طرح تحقيقاتي برون دانشگاهي و -۲ تبصره

 .طرح تحقيقاتي مرتبط با پايگاه تحقيقات جمعيتي و يكي از مجريان مردمي باشددرصورتي كه  -3 تبصره

 قرار دانشگاه با دهندگان طرح از نمايندگي به كه باشد مي كسي اجرايي مدير :طرح اجرايي مدير -4ماده

 به شود مي پرداخت دانشگاه طرف از كه طرح هاي هزينه كليه و نمايد مي امضاء تحقيقاتي طرح انجام داد

 حقوقي مسائل گيري پي و باشد مي دانشگاه با دهندگان طرح رابط ايشان .گردد مي واريز ايشان حساب

 است طرح اجرايي مدير عهده به اداري و حقوقي مالي، نظر از طرح اجرايي مسئوليت. باشد مي ايشان با طرح

 .دارند مسئوليت دهندگان طرح همه طرح از حاصل نتايج و علمي مسائل قبال در ولي

 .باشد داشته اجرايي مدير يك از بيش تواند نمي تحقيقاتي طرح هر -۱ تبصره

 طرح از ديگر يكي نمايد نظر صرف كار ادامه از دليلي هر به طرح اجرايي مدير كه صورتي در -۲ تبصره

 به دانشگاه وريافن و تحقيقات معاونت حوزه تشخيص به توافق عدم صورت در و توافقي، صورت به دهندگان

 .شد خواهد وظيفه اين دار عهده بعدي، نفرات ترتيب

 اجراي روند در نحوي به كه( علمي هيئت وغير علمي هيئت اعضاي) اعضائي ساير :طرح همكاران -5 ماده

 تحت باشد، مي آنها عهده به طرح اجرايي عمليات از بخشي و بوده ثانوي هاي مسئوليت دار عهده طرح

 با بيشتر نفرات افزيش .باشند نفر 5 از بيش نبايد طرح همكاران تعداد. شوند مي خوانده طرح همكار عنوان

 .است پذير امكان دقيق بصورت افراد آن نقش ذكر و پژوهش مديريت حوزه هماهنگي

اما  گيرد مي صورت دهندگان طرح با توافقي صورت به طرح همكاران به معنوي امتيازات تخصيص -۱ تبصره

 .است الزامي اجرايي مدير توسط طرح نهايي حساب تسويه



، مجري طرف قرارداد دليلي از ادامه كار صرف نظر نمايد درصورتي كه يكي از همكاران طرح به هر -۲ تبصره

مديريت امور پژوهشي دانشگاه را مطلع نموده و درصورتي كه الزم بداند فرد ديگري كه عهده دار  دانشگاه كتباً

 وظيفه وي خواهد بود را معرفي مي نمايد.

 /دانشگاه فناوري و تحقيقات عاونتم يا پژوهشي مديريت توسط تحقيقاتي طرح تصويب صورت در -6ماده 

 و مفاد در تغيير گونه هر دهندگان، طرح و توسعه آموزش پزشكيمركز مطالعات و مراكز تحقيقاتي/ دانشكده/

و بديهي است كه در پذيرش يا  باشد مي پذير امكان طرح كننده تصويب پژوهشي شوراي تائيد با تنها محتوا

 .مي باشد داراي اختياررد اين تغييرات شورا 

 بعنوان نمي تواند است آموزشي علمي هيئت عضو كه حالتي در دهنده طرح عنوان به محقق هر  -7ماده 

 باشد نفر۱ دهنده طرح كه صورتي باشد )در تحقيقاتي در حال اجرا طرح چهار از بيش دهنده طرح انفرادي

 داشته مشترك مشاركت دهنده طرح بعنوان طرح 8 تا نفر 4 و طرح 6 نفرتا 3 طرح، 4 تا نفر ۲ طرح، ۲ تا

 پنج تا همزمان به صورت تواند مي است پژوهشي علمي هيئت عضو طرح اجرايي مدير كه هنگامي باشند(.

 .نمايد هدايت ، سرپرست عنوان به را تحقيقاتي طرح

 در طرح پژوهش يك دهنده طرح بعنوان تواند مي 7 ماده سقف بر عالوه علمي هيئت عضو هر  -۱ تبصره

 باشد.  نيز پژوهي دانش يا آموزش

مي تواند بعنوان طرح دهنده ي دو طرح  گفته شده در باالر موارد بهر عضو هيئت علمي عالوه  -۲تبصره

 تحقيقات دانشجويي و دو طرح در قالب پايان نامه نيز باشد.

 شوند كه مي ارائه نامه پايان بصورت كه شود مي گفته هايي طرح به نامه پايان قالب در طرح -3 تبصره

 .كند ارائه مي تحقيقاتي طرح قالب در را آن راهنما استاد و است نامه پايان مصوب سقف از بيش آن مبلغ



 و معنوي  مادي مزاياي از مندي بهره ميزان باشند يك نفر از بيش دهندگان طرح كه صورتي در -4 تبصره

 به كتبي بصورت و مشخص دهندگان طرح مشاركت ميزان قبل از اينكه مگر باشد، مي مشترك بصورت

 .گردد ارسال پژوهشي مديريت

 و اصلي همكاران دهندگان، طرح اجرايي، مدير جمله از طرح اجرائي عوامل در كه تغييراتي كليه -8ماده 

 شوراي دبير به كتبي، صورت به و طرح اجرايي مدير وسيله به بايستي دهد رخ آن اجراي حين در غيره

 گيري تصميم مزبور تغييرات رد يا قبول خصوص در مربوطه شوراي. شود ارجاع طرح كننده تصويب پژوهشي

 .داد خواهند اطالع اجرايي مدير به و كرده

، HSR شوراي تحقيقاتي، مراكز ها، دانشكده سوي از شده ارائه هاي طرح كل ازهفتاد درصد  حداقل -9ماده 

 باليني تحقيقات توسعه واحدهايو   (EDCمركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي)كميته تحقيقات دانشجويي، 

در صد مابقي مربوط به طرح هايي است كه در  33 مي باشد. دانشگاه پژوهشي هاي اولويت راستاي در بايستي

راستاي اولويت هاي پژوهشي دانشگاه نبوده اما در حوزه پژوهش در آموزش بوده يا منجر به اختراع، اكتشاف و يا 

 گردد.  و ارتباط دانشگاه با صنعت حل مشكالت عمده سالمت در جامعه

 

 تصويب يك طرح تحقيقاتي: ندفرآي-3

ارائه دهندگان طرح تحقيقاتي بايد پيش نويس طرح تحقيقاتي خود را در قالب فرم پرسشنامه طرح  -۱3ماده 

معاونت پژوهشي دانشگاه به آدرس  دانشگاه )پروپوزال( كه در صفحه تحقيقاتي

فايل تحت  و است تكميلموجود قسمت فرم ها و آئين نامه ها  http://research.dums.ac.irاينترنتي

word ونت با فB Nazanin تحويل نمايند. دانشگاه آن حسب مورد به مديريت امور پژوهشي۱4سايز   و 

 در كميته كارشناسي طرح هاي پژوهشي  مديريت توسعه پژوهش تمام طرح هاي ارسالي را جهت ارزيابي اوليه

اختيارات طرح ها را جهت روند داوري به كارشناس بر حسب سطح تفويض مطرح خواهد كرد و پس از تائيد 



طرح هاي پژوهشي دانشگاه، معاونين پژوهشي دانشكده ها/مراكز تحقيقاتي و يا روساي مركز توسعه آموزش 

 پزشكي/ كميته تحقيقات دانشجويي/مركز رشد دانشگاه ارسال خواهد كرد.

يت پژوهشي عودت داده مي شود.مدير توسعه به مديرارسال طرح براي داوران وكسب نظر آنان طرح  پس از 

و نتيجه را جهت بررسي وتصويب به شوراي پژوهشي دانشگاه  نمودهكميته كارشناسان مطرح  پژوهش طرح را در

 ارائه خواهد نمود.يا كميته اخالق 

، شوراي كارشناسي طرح هاي زير طرح ها پس از تصويب در شوراهاي پژوهشي مراكز آورده شده در جدول

پس از اخذ تائيديه كميته اخالق به  ژوهشي و يا شوراي پژوهشي دانشگاه به كميته اخالق ارسال خواهند شد.پ

طرح هاي مورد تائيد كد كميته اخالق اختصاص داده شده و جهت عقد قرارداد به كارشناس امور قرادادها ارجاع 

 مي شوند.

تحقيقاتي تحت نظارت معاونت پژوهشي دانشگاه به سطح تفويض اختيار واحدها، دانشكده ها و مراكز  -۱بند

 شرح ذيل مي باشد:

 سطح تفويض اختيار نام واحد

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي 

(EDC) 

 ريال333/333/33تا 

 ريال333/333/33تا  مراكز تحقيقاتي

 ريال در خصوص پايان نامه ها 333/333/۲3تا  دانشكده ها

خصوص طرح هاي ريال در  333/333/33تا 

 تحقيقاتي اعضاء هيئت علمي

 ريال 333/333/۱3تا سقف  كميته تحقيقات دانشجويي

   



در شوراي پژوهشي تمامي واحدهاي زير بايد معاون و مدير پژوهشي دانشگاه بعنوان نماينده معاونت  :۱تبصره

 پژوهشي حضور داشته باشند.

پس از تائيد شوراي پژوهشي  ميليون تومان ۱سقف دانشجويي غير پايان نامه اي تا طرحهاي تحقيقاتي  -۲ بند

كميته تحقيقات دانشجويي و كميته كارشناسي طرح هاي تحقيقاتي مستقيما به كميته اخالق ارسال مي شوند. 

حقيقات تائيد شوراي پژوهشي كميته تپس از  باشد ميليون تومان ۱-۲در صورت اينكه مبلغ بودجه طرح بين 

به شوراي پژوهشي دانشگاه ارسال خواهد شد. طرح هاي دانشجويي غير پايان  دانشجويي و كميته كارشناسي

مانند طرح هاي هيئت علمي و توسط مديريت پژوهشي مورد بررسي قرار مي  ميليون تومان ۲نامه اي باالي 

 گيرند. 

و با توجه به بودجه هاي مطرح شده در بند باال،  مي باشند دانشجويانطرحهاي تحقيقاتي كه مجري آن  -3 بند

تخصصي موضوع آن در حيطه ي اگر و  در شوراي پژوهشي تحقيقات دانشجويي مورد داوري قرار مي گيرند

ارسال  پژوهشي زمينه به مديريت آنفرد متخصص در  يك توسطداوري  بررسي و براينباشد  شورااعضاي 

  گردند.

 داشته باشد.و هماهنگي همساني  مجريان /تخصص مجري بايد با  شده پيشنهادطرح تحقيقاتي  -4بند

 داوري طرح هاي تحقيقاتي : -4

 :۱۱ماده 

ريال باشد مي بايست توسط يك داور  333/333/33طرح هاي تحقيقاتي كه بودجه پيشنهادي كمتر از  -۱ بند

  .مورد داوري قرار گيرد اپيدميولوژييك داور  علمي و

ريال مي بايست  333/333/۱53ريال تا سقف  333/333/33هاي تحقيقاتي با بودجه پيشنهادي از  طرح -۲ بند

 مورد داوري قرار گيرد. اپيدميولوژيحداقل توسط دو داور علمي و يك داور 



داور علمي كه  3مي بايست طرح توسط  333/333/333تا  ريال ۱53 /333/333 بين براي طرحهاي -3 بند

 قرار گيرد. مورد داوري اپيدميولوژيويك داور باشد  خارج از دانشگاهحتما بايد يكي از آنها 

 به عهده شوراي پژوهشي مي باشد. 333/333/333تعيين داوري براي طرح هاي باالي  -4بند

يا  مديريت پژوهشي قبل از ارائه نتايج داوري ها به شوراي پژوهشي آنرا براي مجري طرح جهت اصالح و  -5بند 

 پاسخ مقتضي ارسال خواهد نمود.

نظرات تمام داوران را در يك پروپوزال نهايي اعمال  مجري مسئول بايدبراي كليه طرح هاي تحقيقاتي  - 6 بند

در شوراي كارشناسي طرح هاي تا نتايج داوري ها  نموده و مجددا به كارشناس طرح هاي تحقيقاتي ارسال نمايد

و پس از انجام اصالحات خواسته شده شوراي كارشناسي توسط مجري مسئول، تحقيقاتي مورد بررسي قرار گيرد 

 به شوراي پژوهشي ارائه نمايد.

 بودجه طرحهاي تحقيقاتي: -5

طرحهاي تحقيقاتي بدون محدوديت سقف ريالي با نظر شوراي پژوهشي و بررسي سوابق مجري قابل  -۱۲ماده 

 محصوالت زير را حداقل اساس هزينه هاي انجام آن  تحقيقاتي برتصويب مي باشد ليكن براي هر طرح  پذيرش و

 مورد انتظار است:

 

 رديف
 تعداد مقاالت محل نمايه شدن مقاالت بودجه طرح به ريال

 كمتر از چهل ميليون ريال ۱

پژوهشي داخلي -مجالت علمي

نمايه مي   Scopusكه در 

 شود.

 

۱ 

 چهل ميليون تا كمتر از هفتاد ميليون ۲
مجالت خارجي نمايه شده در 

Scopus 

 يك

 2مجالت نمايه شده در  تا كمتر از صد ميليون هفتاد ميليون 3



 

 

 -۱بند

 سال 3 در شده اخذ ازاتيامت و يپژوهش سوابق مبنايريال بر  333/333/333باالتر از  يپژوهش تخصيص هزينه

ارايه نتايج طرح با نظر شوراي پژوهشي دانشگاه و سوابق انتخاب داور و و همچنين  محقق مي باشد گذشته

 تحقيقاتي مجري، بررسي خواهد شد.

ريال در خصوص افراد با سابقه پژوهشي پايين با نظر مستقيم  333/333/333تخصيص هزينه باالتر از  -۱تبصره 

   معاونت پژوهشي دانشگاه صورت مي گيرد.

ترويجي يا علمي -ه يك مقاله علمياگر مجري مسئول دانشجو باشد ارائ جدول فوق، ۱دررديف  -۲تبصره 

  ي كافيست.شپژوه

 باشد.  ۲و باالي۱-۲برابرمقاالت  IF امتياز مي تواند مجموع به ترتيب جدول 6و  5رديف در -3تبصره 

داد عمل كند رهزينه قرا در صورتي كه مجري با توجه به محصول ارائه شده نتواند به تعهدات برابر -4تبصره 

 مطابق شرايط مذكور با آن محصول با وي برخورد مي شود. 

 هزينه و شد نخواهد تحقيقاتي طرح ده برون شامل اموالي مصرفي غير مواد به متعلقه هاي هزينه - 5 تبصره

 با و طرح مصوب تجهيزات خريد جهت كه بوده دانشگاه فناوري و تحقيقات معاونت اختيار در بودجه اين كرد

Scopus 

 يا

Medline/PubMed  

 

 يا

 

۱ 

 صد ميليون تا كمتر از صد و پنجاه ميليون 4
ISI( Web of Sciences) 

 ۱كمتر از   IFبا 
 يك

5 
صد و پنجاه ميليون تا كمتر از دويست 

 ميليون

ISI( Web of Sciences) 

 ۱-۲برابر   IFبا 
 يك

 دويست ميليون تا سيصد  ميليون 6
ISI( Web of Sciences) 

 ۲باالي  IFبا 
 يك



 فناوري و تحقيقات معاونت اموال شماره با شده خريداري تجهيزات ضمنا .شد خواهد استفاده طرح مجري نظر

 .شد خواهد گرفته كاره ب طرح كننده تصويب تحقيقاتي مركز در دانشگاه

 مديركه براي اولين بار طرح تحقيقاتي به شورا ارائه مي دهند سقف بودجه طرح با نظر افرادي  -6 تبصره

 سوابق تحقيقاتي مجري، بررسي خواهد شد. بر اساسپژوهشي دانشگاه 

در صورتيكه طرحي منجر به اختراع يا اكتشافي گردد كه در سطح ملي به ثبت برسد و يا بنا به  -7 تبصره

نتايج بعد از ارائه و تأييد شوراي پژوهشي  HSRتاييد هيئت رئيسه يا شوراي  دانشگاه وگواهي يكي از معاونين 

نيازي سطح خدمات به مردم گردد آن در جهت رفع مشكالت دانشگاه بصورت كاربردي درآيد و يا منجر به ارتقاء

 اين ماده را نخواهد داشت. به ارائه ديگر محصوالت علمي ذكر شده در

مطابق جدول زمانبندي موجود  محصول،درصورتيكه مجري يا مجريان طرح تحقيقاتي موفق به ارائه  -۱4ماده 

به طرح دهنده فرصت جهت ارائه محصول مورد نظر داده  بق نظر شوراي پژوهشيدر طرح تحقيقاتي نشوند، ط

 شاور حقوقي دانشگاهبصورت محاسبه به نرخ روز و با نظر م كل هزينه اجراي طرح تحقيقاتيميشود و پس از آن 

 به حساب پژوهش دانشگاه واريز خواهد گرديد. مزاياي آنان كسر و از حقوق و

آموزش   توسعه مركز و تحقيقاتي مراكز ها، دانشكده مصوب تحقيقاتي هاي طرح اعتبار پرداخت -۱5ماده 

 :باشد مي ذيل شرح به باليني EDC) پزشكي)

 شده چاپ مقاالت يا و مقاله اصلارائه  به منوط باقيمانده درصد 33و قرارداد عقد از پس عتباردرصد از ا 73

 با (ذينفع مراجع از تحقيقاتي طرح محصول كارگيريه ب و نتيجه تأييديه ارائه يا و ي(مجر تعهدات با برابر)

 طرح، نويس پيش در مندرج غيرمصرفي وسايل خريد صورت در و) دانشگاه فناوري و تحقيقات معاونت تشخيص

 .باشد مي معاونت به مذكور اموال پالك شماره ارائه



 باشد طرح بودجه درصد 53از  بيش طرح تخصصي آزمايشات انجام و مصرفي مواد هزينه صورتيكه در -۱تبصره 

در قسط  كل بودجه درخواستي جهت اجراي طرح تحقيقاتيهشتاد درصد سقف تا طرح مصرفي مواد هزينه كل

 .باشد مي پرداخت قابل ،اول 

چنانچه مجري طرف قرار داد تغيير برخي از اقالم بودجه ، بصورت جابجايي آنها در مجموعه بودجه  -۱6ماده 

را درخواست نمايد  يا افزايش يك يا چند قلم از اقالم بودجه را بصورتي كه رقم كلي آن افزايش يابد مصوب و

پژوهشي دانشگاه ارائه نمايد. دراين موارد موضوع بايد پيشنهاد خود را با ذكر دليل براي بررسي به حوزه مديريت 

نظر كميته مذكور جهت تصميم گيري نهايي در  طرحهاي تحقيقاتي بررسي وي ا در جلسه كميته كارشناسابتد

 شد.جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مطرح خواهد 

 مراحل اجراي يك طرح تحقيقاتي : -6

يا عقد قرار داد موظف به شروع عمليات اجرايي  ابالغيه و مجري مسئول اجرائي طرح پس از دريافت -۱7ماده 

دانشگاه قرار و كميته اخالق در پژوهش مورد تاييد شوراي پژوهشي  طرح به نحوي كه در پيش نويس آن آمده و

 مي باشد. ،گرفته است

 پي اطالع ويا قرارداد طرح را جهت  معاونت پژوهشي دانشگاه موظف است نسخه اي از ابالغيه و -۱8ماده 

معاونت پژوهشي دانشكده ، مديريت پژوهشي دانشگاه، گيريهاي الزم بعدي در اختيار واحد تصويب كننده طرح )

 يا كميته ها ي پژوهشي مربوطه ( قرار دهد. ، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكيمركز تحقيقاتي

قرار داد و يا براساس جدول زمانبندي مجري طرف قرار داد طرح موظف است مطابق مواد مندرج در  -۱9ماده 

ماه  6هر اجرايي طرح را  طرح كه در شروع به تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه رسيده، گزارش پيشرفت علمي و

 .نمايندپژوهشي ارسال  مديريتبه  و هم از طريق ايميل پژوهشي دانشگاه بصورت كتبيهم يكبار 

 به عهده معاونت پژوهشي دانشگاه مي باشد. اجرايي طرح پيشرفت علمي ومسئوليت بررسي گزارش : ۱تبصره



كليه نتايج بدست  ي كه پايان نامه بوده است،مجري طرف قرارداد موظف است در پايان اجراي طرح -۲3ماده 

اسناد  ضمايم و و بامطابق با شرايطي كه در متن قرارداد آمده است ، مرتب نموده  آمده را بصورت گزارش نهايي

اختيار معاونت پژوهشي  درمحتوي اين اطالعات   CDبه همراه  جهت تسويه حساب پاياني طرح مربوطه 

 دانشگاه قرار دهد.

چنانچه ادامه يك طرح تحقيقاتي در حين اجراي آن مقدور نباشد و طرح الجرم تعطيل گردد مجري  -۲۱ماده 

 پژوهشي دانشگاه اعالم نمايد.طرف قرارداد بايد اين مطلب را به صورت كتبي به حوزه مديريت امور 

و به منظور تعيين علت تعطيلي طرح، موضوع بوسيله مدير امور  ۲۱درمورد طرحهاي موضوع ماده  -۲۲ماده 

نتيجه به همراه نظر مديريت امور پژوهشي براي تصميم گيري به شوراي  پژوهشي دانشگاه پيگيري شده و

 پژوهشي گزارش مي گردد.

درصورتي كه براي شروع يا در مدت اجراي طرح وجوهي از  ،۲۱در مورد طرحهاي تحقيقاتي موضوع  -۲3ماده 

اعتبارات طرح تحقيقاتي در اختيار مجري طرف قرارداد قرار گرفته باشد ، بوسيله شوراي پژوهشي دانشگاه مورد 

امور پژوهشي دانشگاه به تصميم گيري قرار خواهد گرفت. نتيجه تصميمات فوق بصورت كتبي از طريق مديريت 

 معاون پژوهشي واحد اعالم خواهد شد. مجري طرف قرارداد طرح و

در صورتي كه مجري طرف قرارداد طرح به عللي نتواند عمليات اجراي طرح را در موعد مقرر به پايان  -۲4ماده 

همراه ه زمان اجراي طرح را ببرساند و از سوي ديگر خواستار ادامه اجراي آن باشد، بايد درخواست افزايش مدت 

م نموده و به مديريت پژوهشي دانشگاه ارائه نمايد تا در اين خصوص يداليل عقب افتادگي از زمانبندي اوليه تنظ

 تصميم گيري الزم بعمل آيد.

معاونت  اعتبارات مصوب طرح تحقيقاتي مطابق قرارداد منعقد شده بين مجري طرف قرارداد طرح و -۲5ماده 

دانشگاه پس از تاييد كارشناسان حوزه مديريت امور پژوهشي از طريق واحد حسابداري معاونت پژوهشي 

 قرار مي گيرد. ،پژوهشي دانشگاه در اختيار مجري طرف قرار داد طرح



 اجرايي روند چگونگي و اجرا حسن بر بداند صالح كه طريقي هر به دانشگاه پژوهشي معاونت -۲6ماده 

 .نمود خواهد نظارت طرح

/ مركز دانشكده پژوهشي معاون مديريت پژوهشي دانشگاه، مشورت با طرح هر )ناظرين يا(ناظر  -۱تبصره 

 دانشگاه پژوهشي معاون سوي از كه ابالغي با و شده مشخص تحقيقاتي مركز/  مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

 پژوهشي امور مديريت ، اجرا حال در هاي طرح نظارت با رابطه در .پردازد مي نظارت امر به نمايد مي دريافت

مركز ، دانشكده پژوهشي معاونتهاي طرح، ناظر نظرهاي اظهار ارسال با كه گرفت خواهد پيش در را تمهيداتي

 .گيرند قرار طرحها كار پيشرفت جريان در تحقيقات مركز يا مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

 

 

 امور حقوقي طرح تحقيقاتي : -7

منافع مادي حاصل از اجراي طرح تحقيقاتي وهمچنين دستاوردها و نتايج حاصل از آن متعلق كليه  -۲7ماده 

از طريق عقد قرارداد بخشهاي  دانشگاه مي تواند به صالحديد خود و طرح دهنده )گان( بوده و به دانشگاه و

امر متن قرارداد اجراي نمايد. مرجع تشخيص براي اين  مشخص از اين منــافع را به طرح دهنده )گان( واگذار

 آن طرح مي باشد.

موردي كه نتايج يا گزارشهاي طرح  همكاران اجرايي طرح موظفند در هر ساير طرح دهنده )گان( و -۲8ماده 

خود را بصورت انتشار مقاله، كتاب و يا گزارش و از اين قبيل براي مراجع مربوطه و يا مجالت مختلف داخلي يا 

و خدمات  اين تحقيق با حمايت مالي دانشگاه علوم پزشكي» جمله اي مبني بر اينكه  خارجي ارائه مي نمايند،

 نمايد.قيد  (Acknowledgment) مقاله تشكر قسمت دررا « انجام پذيرفته است دزفول درماني-بهداشتي

 گيري بعدي براي دانشگاه محفوظ خواهد بود. درغيراينصورت حق هرگونه پي



از اين قبيل از سوي دانشگاه  در كليه مواردي كه حاصل نتايج طرح تحقيقاتي بصورت خبر، گزارش و -۲9ماده 

 انتشار مي يابد، فقط اسامي طرح دهندگان به ترتيبي كه در پرونده طرح آمده است قيد مي گردد.

كر شده است( درصورتيكه طرح دهندگان ترتيب خاصي براي ذكر نام خود )بجز آنچه در پرونده ذ -33ماده 

تعيين نمايند ضروري است كه موضوع بصورت كتبي و با امضاي تمامي طرح دهندگان به حوزه معاونت پژوهشي 

 دانشگاه اعالم گردد.

علمي يك طرح بين طرح دهندگان و همكاراني كه با آنها همكاري داشته اند  كليه امتيازات معنوي و-3۱ماده 

ات بين مكتوب ها ودادمرجع تشخيص دراين رابطه قرار .كار تقسيم مي شودمشاركت درانجام  به نسبت همكاري و

  .كليه همكاران طرح مي باشد

 صورت در غيره( و پاراكلينيك هاي تست و آزمايشات انجام (تخصصي خدمات هاي هزينه پرداخت -3۲ماده 

 عدم صورت در .بود خواهد پرداخت قابل دانشگاه تابعه واحدهاي در انجام صورت در صرفا ها هزينه بودن برابر

 قابل خصوصي مراكز در دانشگاه پژوهشي شوراي نظر با دانشگاه، تابعه هاي واحد در خدمات اين انجام امكان

 .باشند مي انجام

مواردي كه در اين آيين نامه مد نظـــر قرار نگرفته و يا حسب موقعيت از مــــوارد استثنائي  -33ماده 

تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه تصميم گيري خواهد  محسوب مي گردد با نظر مستقيم معاون پژوهشي دانشگاه و

 شد.

مدير توسعه پژوهش، ارزيابي تحقيقات به تصويب    ۱/۲/95 ماده درتاريخ 34اين آيين نامه در قالب  -34ماده 

 رسيد.و هماهنگي مراكز تحقيقاتي دانشگاه 

بديهي است هر ساله اين آئين نامه با توجه به شرايط ارزشيابي وزارتخانه و روند كار معاونت پژوهشي دانشگاه 

 مورد بازبيني و تجديد نظر قرار خواهد گرفت.



 


