
 

 
 

1 
 

 

 

 

 «به نام خدا»
 

 

 

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 معاونت تحقیقات و فناوری
 

 

 های تحقیقاتي نامه شوراهای پژوهشي و طرحآیین 

 

 

 

 تهیه و تدوین:

 شورای پژوهشي دانشکده علوم پزشکي الرستان

 

 

 

 1396ماه  فروردین 

 

 

 الرستانه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کددانش

 تحقیقات و فناوری دیریتم

 

 



 

 
 

2 
 

 

 آیین نامه شوراهای پژوهشي و طرحهای تحقیقاتي

 فهرست مندرجات:

 مقدمه 

 )بخش اول: شوراهای پژوهشی )تعریف، ترکیب، وظایف، مقررات 

 دانشگاهشورای پژوهشی  .1

 شورای پژوهشی دانشکده .2

 شورای پژوهشی گروه .3

 حیطه بررسی طرحهای تحقیقاتی و عملکرد شوراهای پژوهشی/ در گروه ها، دانشکده ها، دانشگاه .4

 

 هابخش دوم: موارد اجرائی طرح 

 تعاریف اصلی .1

 چرخه تصویب یک طرح تحقیقاتی .2

 چرخه اجرای یک طرح تحقیقاتی .3

 ضوابط اجرائی طرح تحقیقاتی .4

 کز تحقیقاتی وابسته به دانشگاهمرا .5

 امور حقوقی و انتفاع ازنتایج طرح .6

 

 

 

 

 



 

 
 

3 
 

 :مقدمه

پژوهش عبارت است از طرح پرسش بمنظور کسب آگاهی از طریق جستجوئی آگاهانه و بر پایه روش علمی "

 )تعریف "و همراه کوشش، که در آن کاوش و انجام آزمایش با هدف کشف و تفسیر آگاهی تازه انجام می پذیرد.

سازمان بهداشت جهانی( از آنجا که پایه و اساس پیشرفت هر جامعه بر محور توسعه اقتصادی، اجتماعی، 

فرهنگی و صنعتی آن جامعه بنا نهاده شده است و از آنجا که گسترش مرزهای دانش وکشف حقایق و شناخت 

مقوله پژوهش محلی از تردید  پدیده های طبیعی بر مبنای پژوهش استوار است، بنابراین اهمیت توجه به

در نخواهد داشت. نهال پژوهش در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، هنگامی به بار خواهد نشست که 

های تحقیقاتی آن جامعه باشد. این آیین نامه در کل به و در راستای اولویت سیری اصولی و برنامه ریزی شده

 دو موضوع عمده می پردازد: 

 قررات شوراهای پژوهشیتشکیالت و م -1

 های تحقیقاتیقوانین و مقررات اجرائی طرح -2

نظر قرار گرفته و با تجربه ای که در این مدت بدست آمده و  های این آیین نامه مورد تجدیدکلیه بخش

نظران دانشگاه سعی شده است تا حد امکان از پیچیدگی ها و  همچنین با استفاده از نظرات اساتید و صاحب

 مبهم آن کاسته شود.موارد 

های به منظور تهیه و تدوین برنامه های پژوهشی و فراهم آوردن امکانات الزم جهت تصویب و اجرای طرح

 تحقیقاتی شوراهای پژوهشی در دانشگاه و دانشکده ها و گروه ها تشکیل می شوند که شامل موارد زیر است:

ها و امور زیربنائی پژوهشی  است که کلیه خط مشی شورای پژوهشی دانشگاه عالیترین مرجعی -تعریف -1ماده

 گردد.دانشگاه )مطابق شرح وظایف( در آن شورا تدوین و تبیین می

 ترکیب شورا  -2ماده 
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ها )مصوب ستاد انقالب فرهنگی( مرکب از اعضای گاه طبق اساسنامه مدیریت دانشگاهدانش پژوهشی شورای

 باشد:می زیر

 دانشگاهمعاون پژوهشی  -الف 

 مدیرامور پژوهشی دانشگاه -ب 

 معاونین پژوهشی دانشکده های دانشگاه -ج 

 باشند. ی مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه که مورد تایید شورای گسترش دانشگاه ها میروسا -د 

ی م : معاون پژوهشی مرکز تحقیقاتی با معرفی کتبی رئیس مرکز و توافق معاون پژوهشی دانشگاه1تبصره 

 تواند در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه بجای رئیس مرکز شرکت نموده و بیانگر نقطه نظرات مرکز باشد.

دو نفر از اعضای هیئت علمی، صاحب فعالیتهای پژوهشی ارزنده که از میان چهار نفر پیشنهادی توسط  -ه

 اه انتخاب می گردند.معاونت پژوهشی دانشگاه بوسیله ریاست دانشگاه به عضویت شورای پژوهشی دانشگ

 مشاور اپیدمیولوژی و یا آمار زیستی -و

و آمار زیستی بنا به پیشنهاد معاون پژوهشی و تایید رئیس آن دانشکده تعیین   : مشاور اپیدمیولوژی2تبصره 

 گردد.می

 ضوابط تشکیل شورای پژوهشی دانشگاه به شرح زیر است: -3ماده 

هر دو هفته یکبار در محل معاونت پژوهشی دانشگاه تشکیل جلسه : شورای پژوهشی دانشگاه حداقل 1بند 

 می دهد.

: ریاست شورای پژوهشی دانشگاه در کلیه جلسات عادی و فوق العاده شورا با معاون پژوهشی دانشگاه 2بند 

 است و در غیاب ایشان مدیر امور پژوهشی دانشگاه عهده دار اداره جلسات می باشد.

معاون پژوهشی دانشگاه می تواند سرپرستی جلسات را برای مدت محدودی به فرد  : در موارد خاص3تبصره 

 دیگری از اعضای شورا واگذار کند.
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: جلسات شورای پژوهشی دانشگاه با حضور نصف بعالوه یک اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت 3بند 

 آرای اعضای حاضر اتخاذ می گردد.

پژوهشی دانشگاه، جلسات فوق العاده شورای پژوهشی م باشد، با صالحدید معاونت : در مواردی که الز4تبصره 

 دانشگاه، تشکیل خواهد شد.

: در اولین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه ازسوی معاون پژوهشی دانشگاه یک نفر بعنوان دبیر جلسات 4بند 

 ضای شورا باشد.انتخاب و به اعضای شورا معرفی خواهد شد. این فرد نباید الزاما از اع

 : وظایف دبیر شورای پژوهشی دانشگاه موارد زیر است:5تبصره 

 تنظیم برنامه کاری شورا با نظر معاون پژوهشی دانشگاه، مدیر امور پژوهش و اعضای شورا .1

 هماهنگی برای برگزاری جلسات شورا .2

 شرکت در کلیه جلسات و تهیه صورتجلسه ها .3

 .شورا به وی واگذار می شودپیگیری کلیه اموری که به صالحدید  .4

وظایف شورای پژوهشی دانشگاه طبق اساسنامه مدیریت دانشگاه ها )مصوب ستاد انقالب فرهنگی( بشرح ذیل 

 می باشد:

 همکاری با معاون پژوهشی برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات و تصمیمات هیات رئیسه دانشگاه -الف

 ی به شورای دانشگاه ازجمله:ارائه پیشنهاد در زمینه های مختلف پژوهش -ب

 بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق در دانشگاه 

 هماهنگ ساختن زمان تعلیم و تحقیق در دانشگاه 

  مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرحهای پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز تحقیقاتی

 داخل و خارج دانشگاه

 

 

 



 

 
 

6 
 

  سازمانهای مختلف برای برآوردن نیازهای کشور، منطقه و استان بررسی نحوه ارائه خدمات پژوهشی به

 و چگونگی همکاری دانشگاه و مراکز صنعتی

 تهیه و تدوین وپیشنهاد طرحهای تربیت محقق -ج

 بررسی وتدوین و پیشنهاد برای برنامه های پژوهشی به منظور شناخت هرچه بیشتر جهان دانش -د

 استفاده از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت آموزشی پیشنهاد چگونگی -ه

 تهیه و تدوین آئین نامه های مختلف پژوهشی برای پیشنهاد به مراجع ذیربط -و

 بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که شورای دانشگاه یا معاون پژوهشی به شورا ارجاع می دهد -ز

 تصویب طرحهای پژوهشی دانشگاه -ح

یق اعضای هیئت علمی به تالیف و ترجمه کتب و نوشتن مقاالت تحقیقی و ایجاد امکانات و ترغیب و تشو -ط

 تسهیالت الزم برای تسریع در چاپ و نشر آثار علمی

 پیشنهاد آئین نامه نحوه تدوین کتب علمی و پژوهشی بر مبنای ضوابط مصوب به شورای دانشگاه -ی

یت فارغ التحصیالن دانشگاه برای کار در جامعه ازطریق ارزیابی میزان توانمندی علمی و سنجش قابل -ک

 اجرای طرحهای تحقیقاتی ویژه

 تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی کاربرد نتایج تحقیقات برای پیشبرد جنبه های علمی و فنی کشور -ل

 برنامه ریزی فرصتهای مطالعاتی اعضای هیئت علمی -م

 وهشی دانشگاهپیشنهاد اهداف و خط مشی پژ -ن

به  تحقیقات مرکزی دانشجویی  پس از بررسی های اولیه در کمیتهطرح های تحقیقاتی دانشجویی  -4ماده 

شورای پژوهشی دانشکده ارسال میگردد. داوری و تائید نهایی طرح ها در شورای پژوهشی مرکزی دانشگاه 

 انجام خواهد شد.
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پس از داوری و تصویب میلیون ریال(  10) 000/000/10: طرح های تحقیقاتی با بودجه کمتر از 6تبصره 

 اولیه در شورای پژوهشی دانشکده ها، جهت تصویب نهایی به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال می گردد.

 ی پژوهشی دانشگاههای تحقیقاتی ونحوه عملکرد شورانحوه بررسی طرح -5ماده 

علمی هیئت طرحهای تحقیقاتی پیشنهاد شده بوسیله اعضای هیئت علمی و غیر  هشیشورای پژو -1بند 

تائید یا رد می ، لوژی تحقیق و بررسی ودانشگاه را بطور دقیق از جنبه های علمی و تا حد الزم از نظر متد

 نمایند.

کشوری و شورای پژوهشی دانشگاه طرحهای تحقیقاتی را بطور دقیق از دیدگاه اولویت بندیهای  -2بند 

دانشگاهی، هزینه ها، متدولوژی تحقیق و همچنین در صورت لزوم از نظر پرسشهای علمی و اخالقی که 

 بصورت موردی پیش خواهد آمد بررسی می نماید.

در مواردی که شورای پژوهشی دانشگاه به شورای پژوهشی دانشکده ای تفویض اختیار کرده باشد،  -6ماده 

می نماید.  تیار شده اقدام نموده و نتایج را کتباً به معاون پژوهشی دانشگاه اعالم آن شورا در حیطه تفویض اخ

در این حالت شورا و معاون پژوهشی دانشگاه بر حسن اجرای موارد تفویضی نظارت داشته و در صورت لزوم 

 می توانند موضوع تفویض اختیار را مورد تجدیدنظر قرار دهند.

وعه مطالعات و یا عملیات اجرائی ویا هر دو گفته می شود که منجر به تولید طرح تحقیقاتی به مجم -7ماده 

علم و فناوری )مانند تهیه و تدوین اطالعات، تهیه نرم افزار، بانک اطالعاتی، مجموعه سازی، تولید ابزار بصورت 

لمی و از سخت افزار، خدمات بصورت سخت و نرم افزاری، راه اندازی روشی جدید در زمینه های مختلف ع

 این قبیل( و بطور کلی ارائه راه حل برای معضالت موجود می باشد.

واجدین شرایط اجرای طرح تحقیقاتی: اعضای هیئت علمی دانشگاه می توانند بطور فردی و یا گروهی  -8ماده 

 برای ارائه و انجام طرحهای تحقیقاتی اقدام نمایند.
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می توانند طرح تحقیقاتی ارائه : اعضای غیر هیات علمی شاغل و یا باز نشسته دانشگاه در صورتی 7تبصره 

و افرادیکه در دانشگاه دیگری  دهند که طرح پیشنهادی ایشان به تایید شورای پژوهشی دانشگاه رسیده باشد

دارای  قیقاتی هستند که طرحائه طرح تحشاغل و یا اشتغال به تحصیل داشته باشند تنها در صورتی مجاز به ار

دانشگاه نیز در  affiliationو  بودهشکی الرستان زمجری هیات علمی مرتبط با موضوع از دانشکده علوم پ

                                                                                                                                                                                                                                        کلیه استخراجات ناشی از طرح عنوان گردد.

طرح دهندگان )همکار اصلی، مجری یا مجریان طرح(: اعضای هیئت علمی یا غیر هیئت علمی وابسته  -9ماده 

        به یکی ازگروه های آموزشی پژوهشی و یا مراکز تحقیقاتی و بیمارستانها یا موسسات وابسته به دانشگاه 

ی در رابطه با اجرای کل طرح می باشند که طرح تحقیقاتی با همفکری ایشان تهیه شده و مسئولیت مستقیم

 یا بخشی از آن دارند.

های تحقیقاتی الزاما می بایست مرتبط با زمینه تخصصی طرح دهندگان : عناوین پیشنهادی طرح8تبصره 

)همکار اصلی، مجری یا مجریان طرح که از اعضای هیئت علمی یا غیر هیئت علمی وابسته به یکی ازگروه 

 اکز تحقیقاتی و بیمارستانها یا موسسات وابسته به دانشگاه می باشند( باشد.های آموزشی پژوهشی و یا مر

: تشخیص صالحیت مجری در خصوص ارتباط عناوین پیشنهادی با زمینه تخصصی مجری به عهده 9تبصره 

 باشد.شورای پژوهشی مرکزی دانشگاه می

رح بوده و با توافق جمعی طرح گردد که جزو همکاران طدیر اجرای طرح: به فردی اطالق میم -10ماده 

دهندگان وطبق ضوابط اجرای طرحهای تحقیقاتی دانشگاه در مورد موضوع طرح )که تحت عنوان طرح 

 تحقیقاتی مشخص می گردد( گروه تحقیق را هماهنگ ساخته و مسئولیت اجرای طرح از نظر مالی، حقوقی و

م است مدیر اجرایی از طرف طرح دهندگان بصورت اداری بعهده ایشان است. برای به اجرا در آوردن طرح الز

 کتبی به معاونت پژوهشی دانشکده یا دانشگاه معرفی گردد.
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مدیر اجرایی طرح از بین مجموعه همکاران طرح انتخاب شده و بواسطه این انتخاب از سوی  -10تبصره 

نظر گرفته نخواهد شد و مدیر اجرایی معاونت پژوهشی دانشگاه برای وی ویزیت و امتیازعلمی یا رتبه خاصی در 

طرح صرفا مسئول اجرایی و طرف مذاکره و عامل هماهنگ کننده محققین طرح با معاونت پژوهشی شناخته 

 می شود.

داشته  ییاز نظر معاونت پژوهشی دانشگاه هر طرح تحقیقاتی نمی تواند بیش از یک مدیر اجرا -11تبصره 

 باشد.

ر اجرایی طرح به هر دلیلی از ادامه کار صرف نظر نماید یکی دیگر از مجریان در صورتی که مدی -12تبصره 

طرح در درجه اول بنا به اعالم طرح دهندگان و در صورت عدم توافق ایشان به تشخیص حوزه معاونت پژوهشی 

 دانشگاه عهده دار این وظیفه خواهد گردید.

و غیر علمی( که به نحوی در روند اجرای طرح  همکاران طرح: سایر اعضائی )اعضای هیئت علمی -11ماده 

های ثانوی بوده و بخشی از عملیات اجرائی طرح بعهده آنها می باشد، تحت عنوان همکار عهده دار مسئولیت

 طرح خوانده می شوند.

در صورتی که یکی از همکاران و یا طرح دهندگان به هر دلیلی از ادامه کار صرف نظر نماید، مدیر  -12ماده 

اجرایی کتبا مدیریت امور پژوهشی دانشگاه را مطلع نموده و در صورتیکه الزم بداند فرد دیگری که عهده دار 

 وظیفه وی خواهد بود را معرفی می نماید.

( Proposalهای ویژه این کار )طرح دهندگان باید پیش نویس طرح تحقیقاتی خود را در قالب فرم -13ماده 

 پژوهشی دانشگاه ارسال نمایند.و به حوزه معاونت تهیه 

فرمهای پیش نویس طرحهای تحقیقاتی تحت نظارت کارشناسان حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه  -13تبصره 

 گیرد. هرگونه تغییری در مندرجات، ده ها و مراکز تحقیقاتی قرار میطراحی و تدوین گردیده و در اختیار دانشک
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سوی دانشکده ها ومراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه باید با نظارت و کلیات و شکل ظاهری این فرمها از 

 کسب اجازه از حوزه معاونت پژوهشی صورت پذیرد.

موضوع  پس از بررسیهای اولیه )ازقبیل ثبت معاون پژوهشی هر دانشکده )یا نماینده تام االختیار وی( -14ماده 

بررسی و تصویب  ،یرا جهت تصمیم گیرنبودن موضوع و...( آنو تاریخ ارائه طرح، تشکیل پرونده، بررسی تکراری 

 ارجاع می دهد. دانشگاهوهشی به حوزه شورای پژ

الزم بداند می تواند جهت توجیه سواالت  دانشگاه: در روند بررسی طرح در صورتیکه شورای پژوهشی 14تبصره 

خود ارتباط الزم را بصورت کتبی و یا شفاهی با طرح دهنده )گان( برقرار نماید و یا طی جلساتی )غیر ازجلسات 

 .شورا( از توجیهات و نظرات ایشان اطالع حاصل نمایند

ی دانشکده یا مرکز تحقیقاتی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه پس از دریافت پیش نویس طرح از سو -15ماده 

 آنرا در برنامه کاری کارشناسان خود قرار داده تا جهت بررسی شورای پژوهشی دانشگاه آماده گردد.

شورای پژوهشی دانشگاه موظف است در اولین فرصت ممکن )اولین مرحله بررسی طرحها پس  -16ماده 

 اده و به آن رسیدگی نماید.ازتاریخ دریافت( طرح ارسالی را در دستور کار خود قرار د

تصویب مشروط،  ،شورای پژوهشی دانشگاه باید نتیجه بررسی و نظر خود را بصورت تصویب، رد -17ماده 

وهشی دانشکده م و همراه با رونوشت به معاونت پژارجاع به مراجع ذیصالح دیگر و غیره از طریق مکاتبه مستقی

 به اطالع طرح دهنده )گان( برساند.مربوطه 

در صورتیکه اجرای یک طرح دارای اولویت خاص زمانی بوده و یا طرح دهنده )گان( بودجه ای از  -18اده م

وهشی دانشکده وبا نظر بوسیله مجری، مدیر گروه، معاون پژدانشگاه طلب ننماید با اعالم کتبی این مطلب 

دستور کار شورای پژوهشی معاون پژوهشی دانشگاه چنین طرحی می تواند بصورت خارج از نوبت معمول در 

 دانشگاه قرار گیرد.
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وهشی دانشگاه کارشناسی و آماده نمودن طرحهای به شرح وظایف حوزه مدیریت امور پژبا توجه  -19ماده 

دریافتی برای شورای پژوهشی دانشگاه وکلیه امور اداری مالی و اجرائی طرحهای تحقیقاتی زیر نظر معاون 

 نجام می پذیرد.پژوهشی بوسیله این واحد ا

برای بررسی طرحهای تحقیقاتی پیشنهاد شده که نیازمند نظرخواهی کارشناسی و تخصصی باشند،  -20ماده 

صالحدید و از طریق معاون پژوهشی می تواند موضوع را به گروه های ه شورای پژوهشی دانشکده یا دانشگاه ب

رات ایشان برای تصمیم گیریهای خود استفاده نظر جهت داوری ارجاع دهد و از نظ تخصصی و یا افراد صاحب

 نماید.

دبیر شورا موظف است پیگیری های الزم جهت اخذ پاسخ از داور )یا داوران( و ارائه آن به شورا را  -15تبصره 

 انجام دهد.

    در صورتیکه داور نظر خود را ظرف مدت یک ماه بصورت شفاف و مشخص اعالم ننماید شورا  -16تبصره 

 تواند از نظرات سایر صاحبنظران استفاده نماید.می 

پس از تصویب طرح در شورای پژوهشی دانشگاه، پیگیری روند اداری طرح از نظر صدور ابالغیه یا  -21ماده 

عقد قرارداد، پیگیری روند اجرائی، پیگیری گزارشات و غیره بعهده مدیریت امور پژوهشی دانشگاه می باشد و 

رونوشت کلیه مکاتبات خود با مدیر اجرایی طرح و یا طرح دهندگان را به معاون این واحد موظف است 

 پژوهشی دانشکده یا مرکز تحقیقاتی مربوطه ارسال نماید.

در صورتیکه مدیر اجرایی یا طرح دهنده )گان( در روند پیگیری و اجرای طرح به هر دلیلی اقدام  -22ماده 

م مربوطه دریافت ننماید می تواند موضوع را کتبا وبا ارائه دالیل مثبت و از سوی مقا با استنادبموقع و الزم را 

منطقی به مرجع باالتر اعالم نموده و مرجع باالتر )بعدی( می تواند راسا جهت پیگیری و بررسی اقدام الزم را 

 آغاز نماید.

 مرجع ذیصالح برای این منظور معاون پژوهشی دانشگاه می باشد. -17تبصره 
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مسئول اجرایی طرح پس از دریافت ابالغیه و یا عقد قرارداد موظف به شروع عملیات اجرائی طرح  -23ماده 

 باشد.به نحوی که در پیش نویس آن آمده و مورد تایید شورای پژوهشی دانشگاه قرار گرفته است، می

را جهت اطالع ای از ابالغیه ویا قرارداد طرح : معاونت پژوهشی دانشگاه موظف است نسخه18تبصره 

 یهای الزم بعدی در اختیارمعاونت پژوهشی دانشکده یا مرکز تحقیقاتی مربوطه قرار دهد.وپیگیر

ماه پس از تاریخ ابالغیه و یا عقد قرارداد  3ی طرح به هر دلیلی ظرف مدت یدر صورتیکه مدیر اجرا -24ماده 

مدیریت امور پژوهشی دانشگاه و با نظرخواهی طرح بدون عذر موجه طرح را شروع ننماید، طرح مزبور توسط 

 از معاون پژوهشی دانشکده مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص تعلیق یا ادامه اجرای آن تصمیم

. همچنین در صورتیکه در این مدت وجوهی از اعتبارات طرح در اختیار مدیر اجرایی قرار خواهد شدگیری 

مورد تصمیم گیری قرار خواهد گرفت. نتیجه تصمیمات فوق بصورت کتبی گرفته باشد، بوسیله همین مرجع 

از طریق مدیریت امور پژوهشی دانشگاه )طرف قرارداد( به مدیر اجرایی طرح و معاون پژوهشی دانشکده اعالم 

 خواهد شد.

 چنانچه در پیش نویس طرح زمان خاصی برای شروع آن مشخص گردیده و یا اجرای طرح منوط -19تبصره 

به احراز شرایط ویژه ای باشد، مدیر اجرایی موظف است مطابق آن شرایط و یا در زمان مشخص شده عمل 

 نماید.

مدارک و شواهد الزم ویا ادله مربوط به شروع و یا عدم شروع کار وسایر موارد موردنظر در این  -20تبصره 

 ن ماده قرار گیرد.رابطه باید از سوی مجری طرح در اختیار تصمیم گیرندگان موضوع ای

مدیر اجرایی طرح موظف است مطابق مواد مندرج در قرارداد و یا بر اساس جدول زمانبندی طرح  -25ماده 

زمانبندی ارائه گزارشات در آن مشخص شده، گزارش  پژوهشی دانشگاه رسیده و که در شروع به تایید شورای

 گاه ارسال دارد.پیشرفت علمی و اجرایی طرح را برای معاونت پژوهشی دانش
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مناسب و مداوم با مدیر اجرائی طرح  مفهوم گزارشها از نظر حوزه معاونت پژوهشی، داشتن ارتباط -21تبصره 

باید در گزارشهای  ئیمد مدیر اجرارآاست. مثال اگر طرح بنا به هر دلیلی از نظر اجرائی برای مدتی بحالت راکد د

ای از سوی بی در قالب گزارشهای دورهشتن ارتباط کتخود به مشکالت و نیازهای طرح اشاره نماید بنابراین دا

 مقرر شده در قرارداد یا متن پیش نویس طرح الزامی است. عدمدیر اجرایی با حوزه معاونت پژوهشی در مو

صالح بداند بر حسن اجرا و چگونگی روند اجرایی طرح  وهشی دانشگاه به هر طریقی کهمعاونت پژ -26ماده 

 نظارت خواهد نمود.

مربوطه بصورت  : ناظر )یا ناظرین( هر طرح با مشورت معاون پژوهشی دانشکده و یا مرکز تحقیقاتی22تبصره 

ازد. پردنماید به امر نظارت میمعاون پژوهشی دانشگاه دریافت می با حکمی که از سوی ومحرمانه مشخص شده 

وهشی تمهیداتی را در پیش خواهد گرفت که با های در حال اجرا مدیریت امور پژدر رابطه با نظارت طرح

ها های پژوهشی دانشکده یا مرکز تحقیقات در جریان پیشرفت کار طرحارسال اظهارنظرهای ناظر طرح، معاونت

 قرار گیرند.

تواند در مواردی که صالح بداند از اعضای هیئت اه مینظارت، معاونت پژوهشی دانشگعالوه بر امر  -23تبصره 

همکاران  که جزو علمی گروه، دانشکده، دانشگاه و یا سایر صاحب نظرانی که به آنها دسترسی دارد به شرطی

 های پیشرفت وروند اجرای طرح نظرخواهی نماید.طرح نبوده باشند، جهت ارزشیابی گزارش

ها نسبت های ارزشیابی شده طرحدانشگاه موظف است پس از دریافت گزارشمدیریت امور پژوهشی  -27ماده 

 مطابق مفاد قرارداد منعقده اقدام نماید. به اختصاص باقیمانده اعتبارات طرح در اولین فرصت ممکن و

جرای طرح کلیه نتایج بدست آمده را بصورت گزارش نهایی مدیر اجرائی موظف است در پایان ا -28ماده 

ا شرایطی که در متن قرارداد آمده است، مرتب نموده و همراه ضمایم و اسناد مثبته جهت تسویه مطابق ب

 حساب پایانی طرح در اختیار حوزه مدیریت امور پژوهشی قرار دهد.
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: برای استفاده مناسب از نتایج تحقیق و تهیه مستندات علمی الزم است گزارش نهائی طرح در قالب 24تبصره 

بدیهی است  تهیه گردد. فرم های مخصوص گزارش تهیه شده توسط حوزه معاونت پژوهشی دانشگاهو در  زیر

 موارد زیر با توجه به ماهیت طرح و نوع مطالعه تهیه می شود:

 

 "قالب استاندارد گزارش نهایي طرح"

، مواد و ( شامل چکیده فارسی و انگلیسی، معرفیoriginalاصیل )چاپ شده گزارش نهایی در قالب مقاله 

 دانشگاه  affiliationروشها، نتایج، بحث، منابع و تقدیر و تشکر با حفظ حقوق مالی و معنوی دانشگاه و با ذکر 

به همراه کلیه مستندات طرح شامل آنالیزهای آماری، کارآزمایی های بالینی، عکس ها، جداول و... به صورت 

 می باشد.مکتوب و فایل الکترونیک 

هر محقق بعنوان مدیر اجرایی طرح در حالتی که وی عضو هیئت علمی آموزشی است نمی تواند  -29ماده 

چهارم بصورت در یک زمان مسئولیت اجرای بیش از سه طرح تحقیقاتی را بعهده داشته باشد که در مورد طرح 

 طرح متوالی قبلی 3 صورتی که در مدیریت امور پژوهش با توجه به سابقه مدیر اجرایی )در تشویقی و مازاد،

های و انتشار مقاله های نهایی کامل و جامع،ارائه گزارشات بموقع، اجرای تحقیق مطابق مصوبات، ارائه گزارش

 تصمیم خواهد گرفت. ( Scopusیا  PubMedیا  ISIطرح در مجالت با نمایه  3حاصل ازهر 

بصورت همزمان تا چهار طرح تحقیقاتی تواند ایی عضو هیئت علمی پژوهشی است میدر حالتی که مدیر اجر

 را بعنوان مدیر اجرایی سرپرستی و هدایت نماید.

 شرکت داشته باشد. مجریدر هر حال هر محقق در یکزمان نمی تواند در بیش از پنج طرح تحقیقاتی بعنوان 

 برای فعالیت هر محقق بعنوان همکار طرح محدودیتی وجود ندارد. -30ماده 
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تغییراتی که در عوامل اجرائی طرح )مدیر اجرائی، همکاران اصلی ، همکاران غیره( در حین  کلیه -31ماده 

اجرای آن رخ می دهد باید به وسیله مدیر اجرایی طرح و بصورت کتبی و با ذکر ادله، به حوزه مدیریت امور 

 پژوهشی دانشگاه برای ثبت در پرونده اطالع داده شود.

رح  تحقیقاتی در حین اجرای آن مقدور نباشد و طرح الجرم تعطیل گردد، ط چنانچه ادامه یک -32ماده 

 وهش دانشگاه اعالم نماید.صورت کتبی به حوزه مدیریت امور پژمدیر اجرایی باید این مطلب را به 

و به منظور تعیین علت تعطیلی طرح، موضوع بوسیله مدیر امور  32های موضوع ماده در مورد طرح -33ماده 

دانشگاه و از طریق ناظر طرح و معاون پژوهشی دانشکده پیگیری شده ونتیجه به همراه نظر مدیریت پژوهشی 

مذکور برای تصمیم گیری به معاونت پژوهشی دانشگاه گزارش می گردد. در چنین حالتی معاونت پژوهشی 

 عمل خواهد نمود. 24دانشگاه مانند ماده 

للی نتواند عملیات اجرای طرح را در موعد مقرر به پایان برساند در صورتی که مدیر اجرای طرح به ع -34ماده 

مدت زمان اجرای طرح را بهمراه دالیل  باید درخواست افزایش و از سوی دیگر خواستار ادامه اجرای آن باشد،

عقب افتادگی از زمانبندی اولیه تنظیم نموده وبه مدیریت پژوهشی دانشگاه ارائه نماید تا در این خصوص 

 گیری الزم بعمل آید. تصمیم 24بق شرایط ماده مطا

ی آنها در مجموعه بودجه مصوب و اقالم بودجه، بصورت جابجای چنانچه مدیر اجرایی تغییر برخی از -35ماده 

اقالم بودجه را بصورتی که رقم کلی آن افزایش یابد، را درخواست نماید. باید  یا افزایش یک یا چند قلم از

موضوع باید به اطالع . ذکر دلیل برای بررسی به حوزه مدیریت پژوهشی دانشگاه ارائه نماید پیشنهاد خود را با

 شورای پژوهشی دانشگاه رسیده و کسب تکلیف شود.

درصد کل بودجه طرح مشروط به تایید و موافقت شورای  20درخواست افزایش بودجه طرح صرفا تا سقف 

 باشد.پژوهشی می
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 واعتبارات مصوب طرح مطابق قرارداد منعقد شده بین مدیر اجرایی و پس از تایید کارشناسان  -36ماده 

دانشگاه در اختیار مدیر اجرایی ( وهشی معاونت پژ)از طریق واحد حسابداری  ناظرین حوزه مدیریت پژوهش

 قرار می گیرد.

در نظر گرفته شده برای اعضای  های کارمندی )پرسنلی( طرح باید مطابق با حق التحقیقهزینه -37ماده 

  ن که در دانشگاه مورد اجرا ها و دستورالعمل های مربوطه به آ علمی و آئین نامه هیات هیئت علمی و غیر

 می باشد تنظیم، محاسبه و پرداخت گردد.

          های کشور عالی گسترش دانشگاه مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه که دارای مصوبه شورای -38ماده 

 های خود را با شرایطدانشکده عمل نموده وطرح های تحقیقاتی مشابه یکمی باشند از نظر ارائه و انجام طرح

 وهشی دانشگاه ارائه می دهند.برای تصویب به معاونت پژ 39ماده 

طرح های ارسالی از مراکز تحقیقاتی مصوب برای مطرح شدن در شورای پژوهشی دانشگاه باید  -39ماده 

 زیر را دارا باشند: شرایط

 به تایید شورای پژوهشی مرکز مربوطه رسیده باشند. -1

 های استراتژیک مرکز هماهنگی کامل داشته باشند.های مرکز تدوین شده و با برنامهدر چهارچوب فعالیت-2

 با تایید و مکاتبه رسمی رئیس یا معاون پژوهشی مرکز ارسال شده باشند.-3

 وهشی دانشگاه قرار گرفته باشند.وزه مدیریت امور پژورد کارشناسی حم-4

عالی  مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه تا زمانیکه کلیه شرایط مندرج در اساسنامه مصوب شورای -25تبصره 

های تحقیقاتی خود را از طریق شورای پژوهشی اند باید طرحهای خود را کسب ننمودهگسترش دانشگاه

 انجام رسانند.دانشکده مربوطه به 

کلیه منافع مادی حاصل از اجرای طرح تحقیقاتی و همچنین دستاوردها و نتایج حاصل از آن متعلق  -40ماده 

 هایصالحدید خود و از طریق عقد قرارداد بخشه به دانشگاه و طرح دهندگان بوده و دانشگاه می تواند ب

د. مرجع تشخیص برای این امر متن قرارداد اجرای مشخصی از این منافع را به طرح دهنده )گان( واگذار نمای

 آن طرح می باشد.
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های طرح طرح دهندگان و سایر همکاران اجرایی طرح موظفند در هر موردی که نتایج یا گزارش -41ماده 

خود را بصورت انتشار مقاله، کتاب و یا گزارش و از این قبیل برای مراجع مربوطه و یا مجالت مختلف داخلی 

 الرستانعلوم پزشکی این تحقیق با حمایت مالی دانشکده "رجی ارائه می نمایند، جمله ای مبنی بر اینکه یا خا

یر این صورت حق هرگونه . در غرا همراه با شماره و سایر مشخصات طرح قید نمایند "انجام پذیرفته است

 های بعدی برای دانشگاه محفوظ خواهد بود.پیگیری

: طرح دهندگان و سایر همکاران اجرایی طرح موظفند در کلیه نتایج و دست آوردهای حاصل از 26تبصره 

آدرس علمی )افیلیشن( نویسنده اول یا نویسنده طرح پژوهشی )انتشار مقاله، کتاب و یا گزارش و از این قبیل(، 

غیر این صورت حق هرگونه را افیلیشن رسمی اعالم شده دانشکده علوم پزشکی الرستان قید کنند. در  مسئول

 های بعدی برای دانشگاه محفوظ خواهد بود.پیگیری

در کلیه مواردی که حاصل نتایج طرح تحقیقاتی بصورت خبر، گزارش و از این قبیل از سوی دانشگاه  -42ماده 

 گردد.ه در پرونده طرح آمده است قید میانتشار می یابد، فقط اسامی طرح دهندگان بترتیبی ک

در صورتیکه طرح دهندگان ترتیب خاصی برای ذکر نام خود )بجز آنچه در پرونده ذکر شده است(  -27 تبصره

تعیین نمایند، ضروری است که موضوع بصورت کتبی و با امضای تمامی طرح دهندگان به حوزه معاونت 

 پژوهشی دانشگاه اعالم گردد.

 مکارانی که با آنها همکاری داشتهدهندگان و هطرح بین طرح  کلیه امتیازات معنوی و علمی یک -43ماده 

شود. مرجع تشخیص در این رابطه قرارها و مکتوبات و مشارکت در انجام کار تقسیم می اند به نسبت همکاری

 باشد.بین کلیه همکاران طرح می

 قاتی های تحقیامتیازات مربوط به ارتقای گروه و رتبه علمی اعضای هیئت علمی که مجری طرح -44ماده 

 گردد.و از طریق مراجع ذیصالح اعمال میو آموزشی دانشگاه معین  های اداریمی باشند مطابق آئین نامه

قعیت از موارد استثنائی محسوب مواردی که در این آیین نامه مد نظر قرار نگرفته و یا بحسب مو -45ماده 

 شد. شی دانشگاه تصمیم گیری خواهدشورای پژوهگردد با نظر مستقیم می
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به تصویب  27/1/1396تبصره مورد اصالح قرار گرفته و در تاریخ  27ماده و  45این آیین نامه در  - 46ماده 

پس از تائید نهایی در جلسه هیات رئیسه  رسیده است و دانشکده علوم پزشکی الرستان نهائی شورای پژوهشی

   الزم االجرا می باشد. 24/3/96مورخ 
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 مصوب تحقیقاتي هایطرح اعتبار پرداخت راحلم

 الرستان پزشکي علوم دانشکده مدیریت تحقیقات و فناوری
 

 :الزحمه حق پرداخت خصوص در مجری درخواست ارسال 1- 

 سپس و داده مطابقت طرح هزینه جدول در مجری توسط شده بینی پیش اعتبار با پرسنلی هزینه: 1-1

 بینی پیش طبق طرح نهایی گزارش ارائه از پس التحقیق حق پرداخت است ذکر به الزم .شودمی پرداخت

 .بود خواهد پرداخت قابل مجری

 :باشد می ذیل شرح به تحقیقاتی هایطرح در همکاری یا و التحقیق حق مبلغ:  1-2

 علمي هیئت محققین  

 ریال 50000 ساعتی استاد  

 ریال 40000 ساعتی دانشیار  

 ریال 35000 ساعتی تخصصی دکتری و استادیار  

 ریال 30000 ساعتی مربی  

 علمي هیئت غیر محققین  

 ریال 24000 ساعتی عمومی دکترای و ارشد کارشناس  

 ریال 20000 ساعتی کارشناس 

 فني کادر  

 ریال 16000 ساعتی کاردان 

 ریال 6000 ساعتی دیپلم  

 ریال 4000 ساعتی دیپلم زیر  
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 فاکتور پرداخت خصوص در مجری درخواست ارسال 2-

 مطرح پژوهشی معاونت به خطاب نامه یک طی را فاکتورها پرداخت درخواست بایستی طرح مجری:   2-1

 .نماید می ذکر را نظر مورد طرح و نموده

 پرداخت صورت در و باشد سال همان به مربوط تاریخ و مهر دارای باید مربوطه طرح ارسالی اکتورف  :2-2

 .باشد داشته "شد دریافت نقداً"مهر طرح مجری توسط فاکتور وجه

 پیش تخصصی آزمایشات یا وسایل و مواد فهرست در باید طرح مجری توسط ارسالی قبض یا فاکتور:   2-3

 .باشد داشته مطابقت جدول در شده بینی پیش اعتبار با نیز فاکتور مبلغ و باشد شده بینی

 هایطرح انجام زمان از سوم یک حداکثر شدن سپری از بعد تحقیقاتی طرحهای پیشرفت گزارش ارائه 3-

 .باشد می الزامی شده بینی پیش گانت جدول با مطابق مجری توسط مربوطه تحقیقاتی

 :باشد ذیل مشخصات دارای بایستی طرح پیشرفت گزارش است ذکر به الزم

 زمان مدت ذکر با گرفته انجام هایفعالیت 1-

 اقدام دست در هایفعالیت -2

 آتی هایفعالیت 3-

 طرح پیشرفت بینی پیش 4-

 مشکالت 5-

 هادرخواست و پیشنهادات 6-

 :تحقیقاتي طرحهای اعتبار پرداخت مراحل 4- 

اولیه متناسب با برنامه زمان بندی در پیشرفت  پس از ارائه گزارش %30 ، قرارداد عقد از پس اعتبار   30%

به انضمام ارائه کلیه اطالعات مربوط به  چاپ قابل مقاله فرمت بهنهایی  گزارش ارائه از پس %20 ،پروپوزال

 پرداخت قابل طرح هزینه جدول در مجری بینی پیش طبق شده چاپ مقاله اصل ارائه از پس %20و طرح 

 .باشد می
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مقادیر باالتر از تصویب طرح های با می باشد.  000/000/100الزم به ذکر است که سقف طرح های پژوهشی 

 به صالحدید شورای پژوهشی خواهد بود.، مالیسقف 

 :باشد ذیل مشخصات دارای بایستی هاطرح نتایج عنوان به چاپ قابل مقاله است ذکر به الزم

 نویسندگان و عنوان 1-

 انگلیسی و فارسی زبان به خالصه 2-

 مقدمه 3-

 مواد و پژوهش روش 4-

 بحث و گیری نتیجه 5-

 منابع فهرست 6-

 

 :دانشجویي تحقیقاتي کمیته از شده ارائه هایطرح اعتبار پرداخت نحوه 5-

 % 20 و چاپ قابل مقاله فرمت به نهایی گزارش ارائه از پس اعتبار %30 قرارداد، عقد از پس اعتبار 50%

 قابل طرح، هزینه جدول در مجری بینی پیش طبق سمینارها در شده ارائه مقاله خالصه ارائه از پس اعتبار

 .بود خواهد پرداخت

برای طرح های باالتر از این سقف  میلیون ریال می باشد.20حداکثر سقف مجاز برای طرحهای دانشجویی 

 مشابه ضوابط سایر طرح های پژوهشی اعمال می گردد. 3/2/1396مطابق مصوبه شورای پژوهشی به تاریخ 

 

 HSR :و ای مداخله طرحهای اعتبار پرداخت نحوه 6-

  % 30 و چاپ قابل مقاله فرمت به نهایی گزارش ارائه از پس اعتبار %40 قرارداد، عقد از پس اعتبار  30%

 مشخصات دارای بایستمی مذکور گواهی ،(مربوطه معاونت ) ذیصالح مراجع از تأئیدیه ارسال از پس اعتبار

 :باشد زیر
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 کاربرد معاونت آن مدیریتی سیستم در طرح نتایج که نماید تأیید گواهی متن در مربوطه محترم معاونت -

 .است داشته

 هاییشاخص چه در اعمال جهت طرح نتایج که نماید ذکر دقیقاً گواهی متن در مربوطه محترم معاونت  -

 .است یافته تغییری چه مداخله از بعد و قبل مذکور هایشاخص و رفته بکار

 

 


