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 :مقدمه

و بر پایه روش پژوهش عبارت است از طرح پرسش به منظور کسب آگاهی از طریق جست و جویی آگاهانه ":تعریف پژوهش

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

 (بهداشت جهانی

فرهنگی و صنعتی آن جامعه بنا شده است و از / اجتماعی/ از آنجا که پایه و اساس پیشرفت هر جامعه بر محور توسعه اقتصاد

بنابراین اهمیت . گسترش مرزهای دانش و کشف حقایق و شناخت پدیده های طبیعی بر مبنای پژوهش استوار استآنجا که 

 .توجه به مقوله پژوهش محلی از تردید نخواهد داشت

نهال پژوهش در کشورهای درحال توسعه، مانند ایران، هنگامی به بار خواهد نشست که سیری اصولی و برنامه ریزی شده در 

بنابراین در راستای چنین اهدافی است که داشتن ضوابط و مقررات خاص . لویت های تحقیقاتی آن جامعه باشدوی اراستا

با استفاده از قوانین و ارومیه بر این اساس آیین نامه اجرای طرح های تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی ) ضرورت می یابد

 .(اهل فن تهیه و تدوین شده است بخشنامه های موجود و همچنین تجارب و توصیه های

 :این آیین نامه در کل به دو موضوع عمده می پردازد

 تشکیالت و مقررات شوراهای پژوهشی  -1

 قوانین و مقررات اجرائی طرح های تحقیقاتی  -2

 کلیه بخش های این آیین نامه بر اساس تغییر سیاست ها و استراتژی و الویت های پژوهشی قابل تجدیدنظر است.  

 شوراهای پژوهشی: اول بخش

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

، پژوهشکده ها و پژوهشگاه ها تشکیل می شوند که مشمول موارد پژوهشی در دانشگاه، دانشکده ها، گروه ها، مراکز تحقیقاتی

 :ذیل می باشند

مطابق )مشی هاو امور زیر بنائی پژوهشی دانشگاه  شورای پژوهشی دانشگاه عالی ترین مرجعی است که خط -تعریف -1ماده

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

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

 :اعضای ذیل می باشد
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 دانشگاه  معاون تحقیقات و فناوری  -1

 مدیر امور پژوهشی دانشگاه -2

 معاونین پژوهشی دانشکده ها -3

 و فناوری مدیران معاونت تحقیقات و فناوری با تایید معاون تحقیقات  -4

 روسای پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها -5

 .باشند یم ها دانشگاه گسترش یشورا دییتأ مورد که دانشگاه به وابسته( مستقل) یقاتیتحق مراکز یروسا -6

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

 .تشکیل می شودحمایت پزوهشی  در سال جهت بررسی سیاستگذاری دو نوبتشورای پژوهشی دانشگاه : 1بند

 .در صورت ضرورت تعداد این جلسات می تواند کاهش یا افزایش یابد: تبصره

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

 .ه جلسات می باشددرغیاب ایشان مدیر امور پژوهشی دانشگاه عهده دار ادار

یک اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای اعضای جلسات شورای پژوهشی دانشگاه ها با حضور نصف بعالوه : 3بند

  .حاضر اتخاذ می گردد

دانشگاه، جلسات فوق العاده شورای پژوهشی دانشگاه  تحقیقات و فناوری در مواردی که الزم باشد، با صالحدید معاون : 1تبصره

 .تشکیل خواهد شد

وظایف دبیر شورای پژوهشی دانشگاه به شرح . مدیر پژوهشی دانشگاه عهده دار وظایف دبیر شورای پژوهشی می باشد: 2تبصره

 :ذیل است

 دانشگاه معاون تحقیقات و فناورینظر   تنظیم برنامه دستور جلسه شورا با -1

 ی برای برگزاری جلسات شورا در خصوص تاریخ جلسات و نحوه برگزاری هماهنگ -2

 شرکت در کلیه جلسات و تهیه صورتجلسه -3

 .پیگیری کلیه اموری که به صالحدید شورا به وی واگذار می شود -4

به شرح ذیل می ( مصوب ستاد انقالب فرهنگی)وظایف شورای پژوهشی دانشگاه طبق اساسنامه مدیریت دانشگاه ها  :4ماده

 :باشد

 برای اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت رئیسه دانشگاه  معاون تحقیقات و فناوریهمکاری با  -1بند
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 ارائه پیشنهاد در زمینه های مختلف پژوهشی به شورای دانشگاه -2بند

 بررسی، تدوین و پیشنهاد برای برنامه های پژوهشی به منظور گسترش مرزهای دانش -3بند

 تهیه و تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل های مختلف پژوهشی برای پیشنهاد به مراجع ذیربط -4بند

 .ارجاع می دهد به شورا معاون تحقیقات و فناوریبررسی و اظهارنظر درباره مسایلی که شورای دانشگاه یا  -5بند

 تصویب طرح های پژوهشی دانشگاه -6بند

و ترجمه کتب و نوشتن مقاالت تحقیقی و ایجاد امکانات و تسهیالت الزم  لیفأبه تترغیب و تشویق اعضای هیئت علمی  -7بند

 برای تسریع در چاپ و نشر آثارعلمی

 مشی پژوهشی دانشگاه پیشنهاد اهداف و خط -8بند

 دوره ای آن ها  بازبینی  دانشگاه و درخواست  های پژوهشی  ابالغ اولویت. ٩ بند

 آن  بــه  کــه  وظــایفی اجــرای و پیگیــری منظــور  بــه  کــه  اســت  مرجعــی دانشــکده  پژوهشــی شــورای -٥مــاده

 .شود  می  تشکیل گردد،  می محول

 : است شرح  این  به شورا  این اعضای  ترکیب -٦ماده

 دانشکده  پژوهشی معاون -1

  ریاست تأییــد و دانشــکده  پژوهشــی معــاون پیشــنهاد  بــه نظــر  صــاحب  علمــی  هیئــت اعضــای از نفــر  یــک -2

 دانشکده

 آن  پژوهشــی شــورای اعضــای انتخــاب  بــه  پژوهشــی  آموزشــی گــروه هــر  پژوهشــی شــورای از نماینــده  یـک -3

 دانشکده  پژوهشی  معاونت  به  مربوطه گروه  رئیس  معرفی و گروه

 بـرای  پژوهشـی مجـزای شـوراهای توانـد  مـی  پژوهشـی معـاون گروههـا، کثـرت  دلیـل  بـه  پزشـکی دانشـکده در: تبصره

نماینده تحصیالت تکمیلی، مدیر گروه و معاون پژوهشی  حضوربا   بـالینی علـوم و  پزشـکی  پایه علوم های گـروه

 جلسات ها گـروه  بـین مشـترك هـای طـرح ماننـد الزم مـوارد در  کـه  اسـت  بـدیهی. دهـد  تشـکیل نماینده آن/ دانشکده

 .گردید خواهد برگزار مشترك

  زیستی آمار یا و اپیدمیولوژی مشاور -4
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  پژوهش در اخالق مشاور -5

 .گردد  می  تعیین دانشکده آن  رئیس تأیید و  پژوهشی معاون پیشنهاد  به بنا  زیستی آمار و اپیدمیولوژی مشاور: 1تبصره

اخـالق در   کمیتــه  و معرفـی  معـاون پژوهشــی  بــا درخواسـت  مشـاور اخــالق در پـژوهش: ٢ـرهتبص

 .گردد  می  تعیین دانشگاهاخالق   نیهای سازما  از کمیته  دانشــگاه یـا یکــی  پـژوهش

ذیصــالح خــارج از دانشــکده بـرای   توانـد از متخصصــین  شـورای دانشــکده مــی: 3ـرهتبص

 .آورد  عمل  رای، دعوت به  حق  در جلســات شــورا بدون داشتن  مشــورت و شــرکت

  وســیله  بــه ســال یکمــدت   دانشــکده بــه  انتصــاب اعضــای شــورای پژوهشــی: 4ــرهتبص

 شوداعالم معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه   دانشکده به  دانشــکده و یــا معــاون پژوهشــی  رئــیس

 : است  شرح ذیل  دانشکده به  شورای پژوهشی  تشکیل  ضوابط -٧دهما

 باشد  هــای تحقیقــاتی  در زمینــهعالقمند دانشــکده بایــد   اعضــای شــورای پژوهشــی: 1ــدبن

  شــود و در صــورت لــزوم و بــه  مــی  بــار تشــکیل  یــکدو هفته دانشــکده هــر   شــورای پژوهشــی: 2ــدبن

تعـداد جلسـات شـورای . )نیـز برگـزار خواهـد نمـوددانشـکده جلسـات فـوق العـاده   صــالحدید معاون پژوهشـی

 (.تواند متغیر باشد  دانشکده می  بر اساس نظر معاون پژوهشی  پژوهشـی

 .یابد  می  اعضا رسمیت  بعالوه یک  دانشکده با حضور نصف  جلسات شورای پژوهشی: 3بند

عنــوان   باشــد بــه  شــورا مــی  از اعضــای همــین ترجیحــاً  دانشــکده فــردی را کــه  معــاون پژوهشــی :4ــدبن

 .خواهد کرد  دانشکده انتخاب و معرفی  دبیــر شورای پژوهشی

 -----الزامی است دانشـکده   معـاون پژوهشـی شـورا حضــور  بـرای تشـکیل: 5ـدبن

کننــدگان   امضــاء شــرکت  ای بــه  صورتجلســه  دانشــکده بایــد طــی  مصــوبات شــورای پژوهشــی: 6ــدبن

 .دانشگاه ارسال گردد  پژوهشی  حوزه معاونت  اطالع به  از آن جهت  نسخه  رسیده و یک  حاضــر در جلسه

 : است  شرح ذیل  دانشکده به  شورای پژوهشی  وظایف -8دهما

گــروه هــای   از شــورای پژوهشــی  ارســالیپیشــنهادی   طــرح هــای پژوهشــی  و تصــویب  بررســی: 1ــدبن

 دانشگاه  پژوهشی  حوزه معاونت  آن به  دانشــکده و ارائه
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توانــد در صــورت لــزوم و بــا تأییــد معــاون   دانشــکده مــی  شــورای پژوهشــی -١ــره تبص

کمیسیون های   را به  تحقیقاتیو اظهــار نظر در مورد طــرح های   دانشــکده، بــــررسی  پژوهشــی

 .نظر دیگر ارجاع دهد  شورا و یا افراد صاحب  تخصصی

گـروه   طـرح هـای مصـوب شـورای پژوهشـی  اسـت  دانشـکده موظـف  شورای پژوهشـی -٢هتبصر

 .و اظهار نظر قرار دهد  روز مورد بررسی  هـای آمـوزش آن دانشـکده را حداکثر ظرف مدت سی

 دانشگاه  پژوهشی  مشی  خط  به  دانشکده، با توجه  های پژوهشی  سیاست  تدوین: 2بند

  دانشــکده جهــت  علمــی  در اعضــای هیئــت  و پیشــنهاد راهکارهــای ایجــاد انگیــزه و عالقــه  مطالعــه: 3ــدبن

  فعال نمودن پژوهش

دانشــکده بــر اســاس   و قــدرت تــوان پژوهشــی  ـعفنقــاط ضـ  بــه  و اظهــار نظــر راجــع  بررســی: 4ــدبن

 دانشگاه  پژوهشی  معاونت  نمودن آن به  شده از سوی دانشگاه و منعکس  معیارهــای مشخص

  آن بــه  و ارائــه  هــای تحقیقــاتی  دانشــکده در مــورد اولویــت  نظــرات گــروه هــای آموزشــی  بررســی:  5ــدبن

 دانشگاه  پژوهشی  نتمعاو

محصول بنیــان ،   و دانــش  بخشــی  ، بــین  گروهــی  هــای بــین  از انجــام پــژوهش  و حمایــت  تشــویق: 6ــدبن

نمــودن   بــا موسســات و ســازمانهای خــارج از دانشــگاه و فــراهم  مــرتبط  مشــکل  حــل  و بــا محوریــت محور

 ها  پژوهش  گونه  این  هماهنگی  الزم جهتامکانــات 

 در روند اجرای طرح  مجریان طرح های تحقیقاتی  نمودن امکانات و تسهیالت الزم جهت  فراهم: 7بند

دفتــر کــاربردی کــردن   بــه  هــای پایــان یافتــه  پــژوهش  نتــایج  ارائــه  مجریــان طــرح بــه  تشــویق: 8ــدبن

بکــارگیری   جهــت  ذیــربط  و موسســات و مســئولین  دفتر توسعه فناوری دانشگاه/ طرحهــای تحقیقــاتی  نتــایج

  و عملی  علمــی  هــای مختلــف  آن در عرصــه

کشــوری و   هــای پژوهشــی  دانشــکده بــر مبنــای اولویــت  هــای پژوهشــی  اولویــت  تعیــین: ٩ــدبن

 دانشگاه  پژوهشی  از سوی معاونت  معیارهــای ابالغی

مصــوب   هــای پژوهشــی  دانشــکده بــر اســاس اولویــت  و پــذیرش طــرح هــای پژوهشــی  تطبیــق: 1١ــدبن

  و اخالقی  متدولوژیک  ضوابط  طرحها از نظر تکراری نبودن و رعایت  شــده و بررسی

از   صــورت دوره ای گزارشــی  بــه  اســت  دانشــکده موظــف  ــیمعــاون پژوهش: ــره تبص
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ارسال معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه دانشکده را برای  آن  گروههــای مختلــف  عملکــرد پژوهشــی

 .نماید

هــای   اولویــت  هبــ  بــا توجــه  موضــوعات تحقیقــاتی  و تصــویب  و تعیــین  مشــی  خــط  ارائــه: 11ــدبن

  میدهنــد ، جهــت  هــای پژوهشــی  فراخــوان اولویــت  کــه  کشــوری ، دانشــگاه، و بنیــاد هــا و موسســاتی

 . و فوق تخصصی  ، تخصصی ، دکترای عمومیPhD,MPHارشد،   کارشناسی  در مقاطع  اخــذ واحــد پایــان نامه

  و یـا پـروژه مـی  پایـان نامـه  دارای واحـد درسـی  کارشناسـی  در مقطـع  کـه  دانشکده هایی: ه تبصر

 .گردند  می بنـد  ایـن  اشـند نیـز شـاملب

و   مقــاالت در ســمینارهای داخلــی  کتــاب و ارائــه  و ترجمــه  ، تــألیف تــدوین  ریــزی جهــت  برنامــه: 12ــدبن

 دانشگاه  الملل  بین  و معاونت  پژوهشی  حوزه معاونت  با هماهنگی  رجیخــا

و اظهــار نظــر در مــورد برگــزاری ســمینارها، کنگــره هــا و کارگــاه هــای پیشــنهادی   بررســی: 13ــدبن

  در صورت نیازدانشگاه  با هماهنگی مدیریت بین المللی دانشکده  مختلــف

در   آن رشــته  طــرح هــای پژوهشــی  گیــری علمــی  تصــمیم  گــروه ، مرجــع  شــورای پژوهشــی -٩ــادهم

 .باشد  می  مربوطه  پژوهشی  گــروه هــای آموزشی

 : زیر است  ترتیب  گروه به  شورای پژوهشی  ترکیب -١١دهما

 مدیر گروه -1

 گروه  معاون پژوهشی -2

وه گربـا انتخـاب اعضـای   کـه  هـای مختلـف  از رشـته  تمـام وقـت  علمـی  ـر از اعضـای هیئـتنف 7ـا ت 3  بین -3

 .گردند  می  و معرفی  های آموزی مشخص

 
  معـاون پژوهشــی  وســیله  و بـه  تبحـر داشــته  متـدولوژی و روش تحقیــق  در زمینــه  کـه  نفـر محقــق  یـک -4

 .ددگر  دانشکده معرفی

  ریاســت  وســیله  گــروه بــه  ابــالغ افــراد انتخــاب شــده در شــورای پژوهشــی -١ــره تبص

فـردی از   شـود و چنانچـه  دانشکده و مدیر گروه صادر مـی  دانشــکده و بــا نظــر معــاون پژوهشــی

 .خواهد گردید  ال جایگزینبـا  مـوازین  طبـق  در شـورا منصـرف گردیـد فـرد جانشـین  شـرکت

نفـر باشـد، شـورای  ٥کمتـر از   در گـروه مربوطـه  تعداد اعضـای هیـأت علمـی  در مواردی که -٢ه تبصر

  می باشدافـراد گـروه   کلیـه  دانشکده یا شـامل  گـروه مزبـور با صالحدید معاون پژوهشی  پژوهشـی

 : شرح زیر است  گروه به  شورای پژوهشی  تشکیل  ضوابط -11دهما
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 .پذیرد  بار صورت می  سال یک یکگروه هر   انتخاب اعضای شورای پژوهشی: 1بند

در   ذیصــالح خــارج از دانشــکده بــرای مشــورت و شــرکت  توانــد از متخصصــین  شــورای گــروه مــی: 2ــدبن

 .آورد  عمل  رای دعوت به  حق  جلســات شورا بدون داشتن

  گـروه هــا در جلسـات تصـمیم  پژوهـی  ، حضـور معــاونین گروهـی  در صـورت وجــود طـرح هـای بــین:  3ـدبن

 . است  گیــری گروه الزامی

  گـروه می  پژوهشـیعهـده معـاون   عهـده مـدیر گـروه و در غیـاب وی بـه  گـروه، بـه  شـورای پژوهشـی  ریاست:  4بند

 .باشد

 گیــری مصــوبات آن  گــروه بــوده و مســئول پــی  گــروه دبیــر شــورای پژوهشــی  معــاون پژوهشــی: 5ــدبن

 .باشد  می

  یابـد و تصـمیمات بـا اکثریت  مـی  اعضـا رسـمیت  بعـالوه یـک  نصـف  گـروه بـا حضـور حـداقل  شورای پژوهشـی:  6بند

 .گردد  را اتخاذ میآ

شــود و در مــوارد لــزوم نیــز   مــی  بــار تشــکیل  هــر مــاه یــک  گــروه حــداقل  شــورای پژوهشــی: 7ــدبن

گــروه بــر اســاس   شــورای پژوهشــی  دفعــات تشــکیل. )توانــد جلســات فــوق العــاده برگــزار نمایــد  مــی

 (.تواند تغییر یابد  گروه می  ن پژوهشیمعــاو  تصــمیم

روز   پیشـنهادی را حـداکثر ظـرف مـدت سـی  طـرح هـای تحقیقـاتی  اسـت  گـروه موظـف  شـورای پژوهشـی:  8بند

 .و در باره آن ها اظهار نظر نماید  بررسی

عهــده   در گـروه هـا بـه  پژوهشـی  نظـارت بـر اجـرای وظــایف  اجـرای مصــوبات و همچنـین  حسـن  وظیفـه: ٩ـدبن

 .باشد  می  دانشکده مربوطه  معاون پژوهشی

امضــای اعضــا   بــه  گــروه راکــه  صورتجلســات پژوهشــی  اســت  گــروه موظــف  معــاون پژوهشــی: 1١ــدبن

 .ری نمایدگی  دانشکده ارسال و موارد مندرج در آن را پی  برای معاون پژوهشی  رســیده است

 :باشد  می  شرح ذیل  گروه به  شورای پژوهشی  وظایف -١٢ده ما

 

 دانشکده  معاون پژوهشی  ، نیازها و کمبود های گروه و انعکاس آن به  برآورد توان پژوهشی -1
 
 با  گـروه در رابطـه  بـه  و پیشـنهاد طـرح هـای تحقیقـاتی  هـای پژوهشـی  و الویـت  هـای پژوهشـی  زمینـه  بررسی -2

 نیازهای ضروری و عمده کشور

، متــدولوژی،  اعضــای گــروه از نظــر علمــی  وســیله  پیشــنهاد شــده بــه  طــرح هــای پژوهشــی  ارزیــابی -3
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 یا رد آن  و تصویب  های تحقیقاتی  آن با اولویت  تطبیقو   اخالقــی

دانشــکده یــا دانشــگاه   از ســوی شــورای پژوهشــی  کــه  طــرح هــای پژوهشــی  کارشناســی  بررســی -4

 .گردد  آن گروه ارجاع می  اظهارنظر به  جهــت

برگــزاری ســمینارها، کنگــره هــا ، کارگاههــا و بــازآموزی هــا از ســوی   پیشــنهادات مربــوط بــه  بررســی -5

 .دانشکده  معاون پژوهشی  آن به  وه و ارائهگراعضــای 

ارشد،   ، کارشناســی دوره هــای کارشناســی)  مختلــف  هــا در مقــاطع  پایــان نامــه  کلیــه  و تصــویب  بررســی -6

MPH,Ph.D و فوق تخصصی  ، تخصصی دکترای عمومی ) 

گــروه، دانشــکده   و نحــوه عملکــرد شــوراهای پژوهشــی  طــرح هــای تحقیقــاتی  نحــوه بررســی -١3ــاده م

 :و دانشگاه 

پیشــنهاد شــده   طــرح هــای تحقیقــاتی(  پژوهشــی  گــروه هــای آموزشــی)گــروه   شــورای پژوهشــی: 1ــدبن

هـای   بـا اولویـت  ، تطبیـق  از نظـر علمـی  طـور دقیـق  را بـه  علمـی  ـر هیئـتو غیــ  علمـی  اعضای هیئـت  وسیله  بــه

طــرح و عــدم   و هزینــه  اصــول اخــالق در پــژوهش  ، رعایــت دانشــگاه، متــدولوژی تحقیــق  پژوهشــی

 .نماید  قرار داده ، تأیید یا رد می  تکــراری بــودن مورد بررسی

هــای   از جنبـه  طــور دقیــق  پیشــنهادی را بـه  دانشــکده طــرح هـای تحقیقــاتی  ورای پژوهشـیشــ: 2ـدبن

و   بررسـی  و اخالقـی  هـا و از نظــر کلیـات علمــی  بــا اولویـت  طــرح و تطبیـق  و هزینـه  متــدولوژی تحقیـق

 .نماید  یـا رد مــی  تصــویب

، مــوارد   ، متــدولوژی تحقیــق  را از نظــر علمــی  دانشــگاه طــرح هــای تحقیقــاتی  پژوهشــیشــورای : 3ــدبن 

در صــورت   نمایــد ، همچنــین  مــی  هــای طــرح و عــدم تکــراری بــودن بررسـی  و هزینــه  اخــالق در پـژوهش

 .دهد   جاع میار  و تخصصی  داوری های علمی  لــزوم طرحهــا را جهت

  طرحهای تحقیقاتی  و تصویب  فرآیند بررسی  ارد مربوط بهمو

  و یــا هــر دو گفتــه  مطالعــات روشــمند و یــا عملیــات اجرایــی  مجموعــه  بــه  طــرح تحقیقــاتی -١٥ــاده م

  ، مجموعـه اطالعـات، گسـترش مرزهـای دانـش  و تـدوین  ماننـد تهیـه)و فنـآوری   تولیـد علـم  منجـر بـه  شود که  مــی
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و نـرم افــزاری، راه   صـورت ســخت  خــدمات بــه  افــزار، ارائـه  ورت سـختصــ  سـازی، تولیــد دارو و ابـزار بــه

راه   ارائــه  طــور کلــی  و بــه(  قبیــل  و از ایــن  علمــی  هــای مختلــف  جـدیـــد در زمینــه  انــدازی روشــی

 .بــرای معضــالت موجود میگردد   حــل

  علمــی  یــا غیــر هیئــت  علمــی  اعضــای هیئــت:  اجــرای طــرح تحقیقــاتی  شــرایط  واجــدین -١٦ــاده م

 .اقدام نمایند  و انجام طر ح های تحقیقاتی  برای ارائه  طور فردی و یا گروهی  دانشــگاه میتواند به

  ارائـه  تحقیقـاتیتواننـد طـرح   مـی  دانشـگاه در صـورتی  بازنشسـته  علمـی  اعضای هیئت -١ه تبصر

طرف قرارداد قـرار گیـرد و طـرح پیشـنهادی   عنوان مجری اصلی  به  شاغل  علمـی  هیئـت  یـک  دهنـد کـه

دانشگاه   و شورای پژوهشی  مربوطه  دانشـکده یـا مرکـز تحقیقاتی  تأییـد معـاون پژوهشـی  ایشـان بـه

 .رسیده باشد

های  ست سیادارای مدرک تحصیالت تکمیلی مطابق  دانشــگاه  مــیعل  اعضــای غیرهیئـت -٢ــره تبص

تواننــد طــرح   مــی  در صــورتی دادهای پژوهشی دانشگاه از فعالیت ها و برونشورای پژوهشی حمایتی 

باشـند در غیـر   داشـته  یـا پیمـانی  رسمی  اســتخدامی  وضــعیت  دهنــد کــه  ارائــه  تحقیقــاتی

 .شود  عنـوان مجـری معرفی  بـه  و پیمـانی  رسـمی  اسـتخدامی  نفـر بـا وضـعیت  ورت بایـد یـکاینصـ

انجام طرح های مشترک با سایر دانشگاهها به شرط تامین اعتبار مالی و حفظ مالکیت علمی و  -3تبصره 

 معنوی با حصول توافق طرفین قابل انجام است

یــا   علمــی  اعضــای هیئــت(: ، مجــری یــا مجریــان طــرح همکــار اصــلی)طــرح دهنــدگان  -١٧ــاده م

و   و یــا مراکــز تحقیقــاتی  پژوهشــی  از گــروه هــای آموزشــی  یکــی  بــه  وابســته  علمــی  غیــر هیئــت

  بـا همفکـری ایشـان تهیـه  طـرح تحقیقـاتی  باشـند کـه  یدانشـگاه مـ  بـه  بیمارســتان هــا یــا موسسات وابسته

تعــداد همکــاران . از آن دارنــد  طــرح یــا بخشــی  بــا اجــرای کــل  در رابطــه  مســتقیمی  شـده و مسـئولیت

 .توانند باشند  نفر می 2نــدارد امــا مجریان طرح حداکثر  طــرح محــدودیتی

  جـزو همکــاران طـرح بـوده و بــا توافـق  گــردد کـه  فــردی اطـالق مـی  بـه: طـرح  اجرایــی مـدیر -١١ـاده م

  کـه)دانشـگاه در مـورد موضـوع طـرح   طـرح هـای تحقیقـاتی  اجرایـی  ضـوابط  طرح دهندگان و طبـق  جمعــی
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  و مســئولیت  ســاخته  را هماهنــگ  تحقیــقگــروه ( گــردد  مــی  مشــخص  عنـوان طــرح تحقیقــاتی  تحـت

اجــرا در آوردن طــرح   بــرای بــه.  و اداری بــر عهــده ایشــان اســت  ، حقــوقی اجــرای طــرح از نظــر مــالی

یا دانشگاه  دانشکده  پژوهشی  معاونت  شده به  از طــرف طرح دهندگان در پروپوزال ارائه  مــدیر اجرایــی  الزم اســت

 .گردد  معرفی

  همکــاران طــرح انتخــاب شــده و بواســطه  مجموعــه  طــرح از بــین  مــدیر اجرایــی -١ــرهتبص

  خاصـی  یـا رتبـه  و امتیـاز علمـی  دانشگاه بـرای وی مزیـت  پژوهشی  انتخــاب از ســوی معاونــت  ایــن

  هماهنگ  و طرف مذاکره و عامل  طـرح صـرفاً مسئول اجرایی  یر اجرایـینخواهـد شـد و مـد  در نظـر گرفتـه

 .شود  می  شناخته  پژوهشی  طرح با معاونت  کننده محققین

 .باشد  داشته  مدیر اجرایی  از یک  تواند بیش  نمی  دانشگاه هر طرح تحقیقاتی  پژوهشی  از نظر معاونت -٢هتبصر

دیگـر از   کـار صـرف نظـر نمایـد یکـی  از ادامـه  هـر دلیلـی  طـرح بـه  اجرایـیمدیر   که  در صورتی -3هتبصر

  تشـخیص  ایشـان بـه  اعـالم طـرح دهنـدگان و در صـورت عـدم توافـق  اول بنا بـه  مجریـان طـرح در درجه

 .د گردیدخواه  وظیفه  عهده دار این  دانشـکده یـا مرکز تحقیقاتی  پژوهشـی  حـوزه معاونـت

نحــــوی   بــه  کــه(  علمــی  و غیرهیئــت  علمــی  اعضــای هیئــت)ســایر اعضــا : همکــاران طــرح -١٩ــادهم

طــرح   از عملیــات اجــــرایی  هــای ثــانوی بــوده و بخشــی  در رونــد اجــــرای طـــرح عهــده دار مســئولیت

 .شوند  عنوان همکار طرح خوانده می  تحت. شدبا  عهــده آنهــا می  بــــه

کــار صــرف   از ادامــه  هــر دلیلــی  از همکــاران یــا طــرح دهنــدگان بــه  یکــی  کــه  در صــورتی -٢١ــادهم

الزم بدانـد   کـه  نمـوده و در صـورتی  دانشـگاه را مطلـع  امـور پژوهشـی  کتبـاً مـدیریت  نظــر نمایــد، مـدیر اجرایـی

 .نماید  می  خواهد بود را معرفیوی   عهده دار وظیفه  فـرد دیگـری که

پژوهشــیار   ســامانه  خــود را از طریــق  طــرح تحقیقــاتی  طــرح دهنــدگان بایــد پیشــنویس -٢١ــادهم

 .گیری های بعدی ارسال نمایند  پی  جهت  گروه مربوطه  نمــوده و برای معاون پژوهشی  ثبــت

شــود ، در پروپــوزال طــرح  چنــد مرکــزی اجــرا میبصــورت   طرحــی  چنانچــه: ــرهتبص

قـرارداد طـرح صـرفا در مرکـزی   اعتبــار از ســایر مراکــز قیــد گردد و همچنین  بایــد تــامین



12 
 
 

اعتبار سایر مراکـز   تخصـیص  میشـود ، امـا سـهم  ای را دارد بسـته  هزینـه  مشـارکت  بیشـترین  کـه

یـا ) دو مرکـز   ای بـین  نامـه  تفـاهم  همچنـین. هـا بایـد در فـرم قـرارداد ذکـر شـود یـا دانشـکده 

حقوق مادی و معنوی   رعایت  در طرح و چگونگی  نحوه مشارکت  در آن به  میگردد که  تنظیم( دانشـکده 

 .  اشاره شده است  طرفین

موضــوع و   ثبــت  از قبیــل)  هــای اولیــه  از بررســی  پــس  گــروه مربوطــه  معــاون پژوهشــی -٢٢ــادهم

و   بررســی  آن را جهــت …)تکــراری نبــودن موضــوع و   پرونــده، بررســی  طــرح، تشــکیل  ارائــه  تــاریخ

 .دهد  گروه ارجاع می  شــورای پژوهشی  بــه  تصــویب

  فرصــت  بــا مــدیر گــروه در اولــین  همــاهنگی  ضــمن  اســت  گــروه موظــف  معــاون پژوهشــی -٢3ــادهم

یـا رد و یــا مصـوب   صـورت تصــویب  پژوهشـیار بــه  ســامانه  و نظـر گــروه را از طریـق  بررســی  نتیجـه  ممکــن

 .اعالم نماید( دانشکده  معاون پژوهشی  به  با رونوشت)طرح دهنده   مشــروط بــه

  مجـری، مـدیر گـروه موظـف  طـرح بـه  بـر تصـویب  گـروه مبنـی  شـورای پژوهشـی  پاسـخ  از ارائـه  پس -٢4دهما

  معاونــت  دانشــکده بــه  در شــورای پژوهشــی  بررســی  طــرح را جهــت  ممکــن  فرصــت  در اولــین  اســت

 .دانشکده ارجاع نماید  پژوهشــی

  پژوهشــی  طــرح معاونــت  بــر تصــویب  دانشــکده مبنــی  شــورای پژوهشــی  پاســخ  از ارائــه  سپــ -٢٥ــادهم

حــوزه   بــه  گیــری نهــایی  تصــمیم  طــرح را جهــت  ممکــن  فرصــت  در اولــین  اســت  دانشــکده موظــف

 .دانشگاه ارجاع نماید  پژوهشی  معاونــت

گـروه و یـا دانشـکده الزم بدانـد   شـورای پژوهشـی  کـه  طـرح در صـورتی  رونـد بررسـیدر : ١هتبصر

پژوهشـیار بـا مجـری برقـرار نمایـد و   سئواالت خود ارتباط الزم را از طریـق  تبیـین  توانـد جهـت  مـی

 .نماید  طالع حاصلاز توجیهات و نظرات ایشان ا( غیـر از جلسـات شـورا)جلسـات حضـوری   یـا طـی

  بایـد از طـرف مسـئول مربوطـه  مکاتبـه  رونوشـت ٢٥تـا  ٢٢برای اعـالم مـوارد مـاده هـای : ٢هتبصر

 .بـرای طـرح دهنـده گـان ارسال گردد
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طــرح از ســوی دانشــکده یــا   پیشــنویس  از دریافــت  دانشــگاه پــس  پژوهشــی  حــوزه معاونــت -٢٦ــادهم

دهــد   کــاری کارشناســان خــود قــرار مــی  ی پژوهشــیار آن را در برنامــه  ســامانه  از طریــق  مرکــز تحقیقــاتی

 .ه آماده گردددانشگا  در شورای پژوهشی  بررسی  تــا جهــت

  از تــاریخ  طرحهــا پــس  بررســی  مرحلــه  در اولــین  اســت  دانشــگاه موظــف  شــورای پژوهشــی -٢٧ــادهم

 .نماید  آن رسیدگی  را در دستور کار خود قرار داده و به  ، طرح ارسالی دریافــت

  بایـد در بــازه زمـانی  کـز تحقیقـاتیدانشــکده هـا و مرا  صورتجلسـات شـوراهای پژوهشـی: ـرهتبص

دانشـگاه ارسـال شـوند در غیـر   پزوهشـی  معاونـت  پژوهشیار ، به  ســامانه  اعـالم شـده از طریـق

 .  قرار خواهد گرفت  شـورا مـورد بررسی  بعـدی جلسـه  اینصـورت طرحهـای آنـان در نوبـت

صــورت مصــوب ، رد ،   و نظــر خــود را بــه  بررســی  دانشــگاه بایــد نتیجــه  شــورای پژوهشــی -٢١ــادهم

اطــالع   دانشــکده بــه  پژوهشــی  معاونــت  بــه  پژوهشــیار ، همــراه بــا رونوشــت  مصــوب مشــروط، از طریــق

 .طــرح دهنــده گان برساند

و آمــاده   دانشــگاه، کارشناســی  امــور پژوهشــی  حــوزه مــدیریت  شــرح وظــایف  بــه  بــا توجــه -٢٩ــاده م

امــور اداری   دانشــگاه و کلیــه  بــرای طــرح در شــورای پژوهشــی  دریــافتی  نمــودن طــرح هــای تحقیقــاتی

 .پذیرد  واحد انجام می  این  وسیله  به  ر معاون پژوهشیزیر نظ  طرح های تحقیقاتی  و اجرایــی  مــالی

و   کارشناســی  نیازمنــد نظرخــواهی  پیشــنهاد شــده کــه  طــرح هــای تحقیقــاتی  بــرای بررســی -3١ــادهم

توانــد   ــیم  معــاون پژوهشــی  صــالحدید و از طریــق  دانشــگاه بــه  باشــند، شــورای پژوهشــی  تخصصــی

داوری ارجــاع دهــد و از نظــرات   نظــر جهــت  و یــا افــــراد صــاحب  گــروه هــای تخصصــی  موضــوع را بــه

 .گیــری های خود استفاده نماید  ایشــان بــرای تصــمیم

 .را انجام دهد (یا داوران)از داور   اخذ پاسخ  پیگیری های الزم جهت  است  دبیر شورا موظف: ١هتبصر

اعـالم   صـورت شـفاف و مشـخص  مـاه بـه  داور نظـر خـود را ظـرف مـدت یـک  که  در صورتی: ٢هتبصر

 .نظران استفاده نماید  تواند از نظرات سایر صاحب  می  امـور پژوهشی  ننماینـد مـدیریت
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گیــری رونــد اداری طــرح از نظــر   پــیدانشــگاه   طــرح در شــورای پژوهشــی  از تصــویب  پــس -3١ــادهم

  عهـده مـدیریت  گیـری گزارشـات و غیـره بـه  ، پـی گیـری رونـد اجرایـی  بــا مجری یا عقد قـرارداد، پـی  مکاتبــه

 .باشد  دانشگاه می  امـور پژوهشـی

در رونــد پیگیــری و اجــرای طــرح ( گــان)یــا طــرح دهنــده   مــدیر اجرایــی  کــه  در صــورتی -3٢ــادهم

توانــد   ننماینــد مــی  دریافــت  و الزم را مســتنداً از ســوی مقــام مربوطــه  موقــع  اقــدام بــه  هــر دلیلــی  بــه

بـاالتر   بــاالتر اعـالم نمـوده و مرجــع  منبـع  بــه  مســتند و منطقـی  یـلدال  موضــوع را کتبــاً و بــا ارائـه

 .اقدام الزم را آغاز نماید  رسیبر پیگیــری و  توانـدســاًرا جهـت مــی

آن دانشـکده و خـارج از   منظـور در دانشـکده معـاون پژوهشـی  ذیصـالح بـرای ایـن  مرجع: هتبصر

 .باشد  میحقیقات و فناوری دانشگاه معاون تدانشـکده ، 

شــروع   بــه  و عقــد قــرارداد موظــف  مصــوبه  از دریافــت  طــرح صــرفا پــس  مســئول اجرایــی -33ــادهم

  آن آمــده و مــورد تأییــد شــورای پژوهشــی  در پیشــنویس  نحــوی کــه  طــــرح بــه  عملیــات اجرایــی

 .باشد  ، می است  دانشــگاه قــرار گرفتــه

اطــالع و پیگیــری هــای الزم بعــدی در   ای از قــرارداد طــرح، جهــت  نســخه: ١ــرهتبص

 .گیرد  قرار می  مربوطه  دانشکده یا مرکز تحقیقاتی  پژوهشی  پژوهشــیار در اختیــار معاونــت  ســامانه

اجـرای   اقـدام بـهدانشـگاه   از شـورای پژوهشـی  از اخـذ مصـوبه  مجـری طـرح قبـل  چنانچـه: ٢هتبصر

اصـالح   ، درخواسـت  امـور پـژوهش  از طرف شورا و یـا حـوزه مـدیریت  طـرح کـرده و سـپس

شــورا قــرار   مــورد تصــویب  هـر دلیلــی  ، و سـایر تغییـرات شـده و یـا بـه  متـدولوژی ، هزینـه

دانشــگاه نخواهــد بــود   پژوهشــی  ونــتمعا  متوجــه  مســئولیتی  ، هیچگونــه  اســت  نگرفتــه

هسـتند ، در غیـر   اخـذ مصـوبه  جهـت  نظـر شـورای پژوهشـی  تـامین  بـه  و مجری یا مجریان موظف

 .شده و یا عودت داده خواهد شد   اینصـورت طـرح هـای ایشـان بایگانی

اجــرا   از شــورای پژوهشــی  بهاز اخــذ مصــو  قبــل  کــه  طرحهــای پژوهشــی: 3ــرهتبص

طـرح در شـورای   قرار دارنـد ، قابـل  انــد ویــا در انتهــای عملیات اجرایی  شــده و پایــان یافتــه

  طرحهایی  اجرای چنین  قـانونی  مسـئولیت. و یـا مسـترد خواهنـد شـد   نیسـتند و بایگـانی  پژوهشـی

  از هرطریـق  پیگـرد حقـوقی  بـر عهـده مجریـان بـوده و قابلیـت( ا شـده اجـر  بـدون اخـذ مصـوبه  که)

 .دانشگاه محفوظ خواهد ماند   پژوهشی  برای معاونت  ممکن
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از اعــالم   میشــوند ، نبایــد قبــل  طــرح تحقیقــاتی  کــه  هــایی  پایــان نامــه: 4ــره تبص

  پایــان نامــه  شــوند ، همچنــین  دانشــگاه اجرایـی  از ســوی شــورای پژوهشــی  مصــوبه

انــد ،   یافتــه  اجــرا شــده و خاتمــه  در دانشــکده هــا یــا مراکــز تحقیقــاتی  کــه  هــایی

  قــانونی  مســئولیت. گردنــد   پژوهشــیار ثبــت  در ســامانه  نبایــد بصــورت طــرح تحقیقــاتی

دانشــکده هــا و مراکــز خواهــد   ر بــر عهــده مجریــان طرحهــا ، معــاون پژوهشــیاینکــا

  گیــری و پیگــرد در خصــوص آنهــا از ســوی معاونــت  تصــمیم  هرگونــه  بــود و حــق

 .  دانشگاه محفوظ است  پژوهشی

در   ـرارداد بایـد کـد اخـالق و کـد ثبـتعقـد ق  از مرحلـه  قبـل  بالینی  طرحهای کارآزمایی: ٥هتبصر

. پـذیرد   دهند ، در غیر اینصورت عقد قـرارداد بـا آنهـا صـورت نمـی  را ارائه  بـالینی  کارآزمـایی  سـایت

  کمیتــه  از اخــذ مصـوبه  پــیش  عملیـات اجرایــی  طرحهـا هـر گونـه  در خصـوص اینگونـه  همچنـین

پیگــرد برای   میشــود و حــق  تلقـی  دانشــگاه ، غیـر قــانونی  ای پژوهشـیاخــالق و شــور

 .  دانشگاه محفوظ است  پژوهشی  معاونت

مـواد منـدرج در قـرارداد و یـا بـر اسـاس جـدول زمانبنـدی   مطـابق  اسـت  طـرح موظـف  مـدیر اجرایـی -34دهما

گزارشــات در آن   دانشـگاه رســیده و زمــان بنــدی ارائــه  ورای پژوهشــیتأییــد شــ  در شــروع بــه  طـرح کــه

 .دانشگاه ارسال نماید  پژوهشی  طرح را برای معاونت  و اجرایی  علمی  شده، گزارش پیشرفت  مشــخص

ـا مـدیر و مـداوم ب  ارتبـاط مناسـب  ، داشـتن پژوهشـی  گزارش هـا از نظـر حـوزه معاونـت  ارائه: هتبصر

بـرای   از نظـر اجرایـی  هـر دلیلـی  مثالً اگر طـرح بنـا بـه.  طرحاست  طـرح و شـرح روند اجرایی  اجرایـی

مشــکالت   بایــد در گــزارش هــای خــود بــه  راکـد در آمـد مـدیر اجـرا یــی  حالـت  بـه  مـدتی

پژوهشیار در   ســامانه  ارتبــاط از طریــق  داشــتن  بنــابر ایــن. و نیازهــای طــرح اشــاره نمایــد

در زمـان هـای مقـرر   پژوهشـی  بـا حـوزه معاونـت  گـزارش هـای دوره ای از سـوی مـدیر اجرایـی  قالب

 . است  طرح الزامی  پیشنویس  شـده در قرارداد یا متن

  رونـد اجرایـی  اجـرا و چگـونگی  صـالح بدانـد بـر حسـن  کـه  هـر طریقـی  دانشـگاه بـه  پژوهشی  معاونت -3٥دهما

 .ح نظارت خواهد نمودطر

امـر نظـارت   شـده و بـه  مشـخص  امـور پـژوهش  هـر طـرح بـا نظـر مـدیریت(  یا ناظرین)ناظر : ١هتبصر

 .پردازد  می  ارسالیاجرای طرح و گزارشات   بـر حسن

صـالح بدانـد از   توانـد در مـواردی کـه  دانشـگاه مـی  پژوهشـی  عالوه بر امـر نظـارت، معاونـت: ٢هتبصر

  آنهـا دسترسـی  بـه  کـه  نظرانـی  گروه، دانشـکده، دانشـگاه و یـا سـایر صـاحب  اعضـای هیـأت علمـی

و روند   گزارش های پیشرفت  ارزشیابی  ـرح نبـوده باشند، جهتجـزو همکـاران ط  کـه  شـرطی  دارد بـه

 .نماید  اجرای طرح نظرخواهی
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  ، نظــارت بصــورت ویــژه و از طریــق  بــالینی  در مــورد طرحهــای کارآزمــایی: 3ــرهتبص

د و گزارش آن پذیر  صورت می( دانشگاه   بالینی  مرکــز کارآزمایی  توســط) مســتمر   طــرح پــایش

 .شود  می  ارائهمعاون تحقیقات و فناوری دانشگاه   مستقیما به

  گــزارش هــای ارزشــیابی  از دریافــت  پــس  اســت  دانشــگاه موظــف  امــور پژوهشــی  مــدیریت -3٦ــادهم

مفــاد   و مطــابق  ممکــن  فرصــت  اختصــاص باقیمانــده اعتبــارات طــرح در اولــین  بــه  شــده طرحهــا نســبت

 .قــرارداد منعقده اقدام نماید

صـورت گـزارش   آمـده را بـه  بدسـت  نتـایج  در پایـان اجـرای طـرح کلیـه  اسـت  موظـف  مـدیر اجرایـی -3٧دهما

وری ضر و اسـناد  ازطـرح ، ضـمایم  ، همـراه مقـاالت منـتج قـرارداد آمـده اسـت  در مـتن  کـه  بـا شـرایطی  مطابق  نهایی

فـرم کاغــذی   همچنـین. قـرار دهـد  امـور پژوهشـی  تیـار حـوزه مـدیریتطـرح در اخ  حسـاب پایـانی  تسـویه  جهـت

هــای درج شــده در   پرداخــت  بــر تاییــد نــوع همکــاری و دریافــت  امضــا شــده همکــاران طــرح مبنــی

 .ضرورت دارد   حساب نهایی  تسویه  پروپوزال جهت

ندهد، و   قید شده در قرارداد ارائه  را در تاریخ  گزارش نهایی  هر دلیلی  طرح به  مدیر اجرایی  که  در صورتی -3١دهما

از یکسال   باشد، طرح پس  تمدید مدت قرارداد نداشته  نکند یا در خواست  تأخیر ارائه  ای در خصوص علت  مکاتبه  هیچ

گیرد و در خصوص   قرار می  ی مورد بررسیطرح های تأخیر  ، در کمیته گزارش نهایی  شده برای ارائه  از زمان تعیین

. خواهد آمد  عمل  گیری به  ، تصمیم  پرداختی  اجرای آن همراه با میزان هزینه  طرح یا ادامه  کردن ، خاتمه  مختومه

  باشد چگونگی  قرار گرفته  از اعتبارات طرح در اختیار مدیر اجرایی  مدت وجوهی  در این  که  در صورتی  همچنین

  تصمیمات فوق به  نتیجه.  گیری قرار خواهد گرفت  مورد تصمیم  مرجع  همین  وسیله  به  پرداخت  و یا ادامه  پرداختباز

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

 .اعالم خواهد شد

  گردیده و یا اجرای طرح منوط به  برای شروع آن مشخص  طرح زمان خاصی  نویسدر پیش  چنانچه: ١ه تبصر

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

 .نماید

ص موارد غیر شروع و یا عدم شروع کار و سایر مستندات در خصو  مدارک و شواهد الزم مربوط به: ٢ه تبصر
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  ، باید از سوی مجری در اختیار تصمیم  اجرا برای مجری طرح رخ داده است  در طی  که  بینی  پیش  قابل

 .ماده قرارگیرد  گیرندگان موضوع این

  توانـد هـم  ، مـی اسـت  آموزشـی  علمـی  عضـو هیئـت  طـرح چنانچـه  پژوهشگر، بعنـوان مـدیر اجرایـی -3٩دهما

بــا   امــور پــژوهش  باشــد و در مــورد طــرح هــای بیشــتر ، مــدیریت  داشــته  دو طــرح تحقیقــاتیزمــان 

  مصــوبات، ارائــه  مطــابق  ، اجــرای تحقیــق موقــع  گزارشــات بــه  در ارائــه  مــدیر اجرایــی  ســابقه  بــه  توجــه

بــا   و همــاهنگی  ، انتشــار مطلــوب مقــاالت طــرح هــای قبلــی جــامع و  کامــل  گــزارش هــای نهــایی

 . خواهد گرفت  و نظارت طرح تصمیم  اجرایی  در مسایل  پــژوهش  مــدیریت

زمـان تـا چهـار   صـورت هـم  توانـد بـه  مـی  اسـت  پژوهشـی  طـرح عضـو هیـأت علمـی  مدیر اجرایـی  که  ر حالتید

 .نماید  و هدایت  سرپرستی  عنوان مدیر اجرایی  را به  تحقیقاتی طرح

 .وجود ندارد  عنوان همکار طرح محدودیتی  به  هر محقق  برای فعالیت -4١دهما

، همکــاران و  ، همکــاران اصــلی مــدیر اجرایــی)طــرح   اجرایــی  در عوامــل  کــه  تغییراتــی  کلیــه -4١ــادهم

پژوهشـیار و بـا ذکـر   سـامانه  طـرح از طریـق  مـدیر اجرایـی  وسـیله  دهـد بایـد بـه  اجرای آن رخ می  در حین( غیــره

 .دانشگاه اطالع داده شود  شیامور پژوه  حوزه مدیریت  ، بـه ادلـه

گـردد،   اجـرای آن مقـدور نباشـد و طـرح الجـرم متوقـف  در حـین  طـرح تحقیقـاتی  یـک  ادامـه  چنانچـه -4٢دهما

  امــور پــژوهش  حــوزه مــدیریت  پژوهشــیار بــه  ســامانه  را از طریــق  مطلــب  بایــد ایــن  مــدیر اجرایــی

 .اه اعالم نمایددانشــگ

  طــرح، بــا توجــه  توقــف  علــت  منظــور تعیــین  و بــه 42در مــورد طــرح هــای موضــوع مــاده  -43ــادهم

شــده   دانشــگاه و نــاظر طـرح بررســی  امــور پژوهشــی  حــوزه مـدیریت  وســیله  نظــر مجـری موضــوع بــه  بــه

مـدت یکسـال دچـار   بـه  اجـرای طـرح از زمـان تصـویب  چنانچـه. گـردد  مجری اعالم مـی  به  ینهــای  و نتیجــه

شـده و بایـد بـرای   ندهـد ، طـرح بایگـانی  خصـوص پاسـخ  مکاتبـات در ایـن  تـأخیر شـده باشـد، و مجری طرح بـه

 .بار دیگر ارسال شود   جدیـد از شورای پژوهشی  اخـذ مصـوبه

پایـان   نتوانـد عملیـات اجـرای طـرح را در موعـد مقـرر بـه  عللـی  مـدیر اجـرای طـرح بـه  کـه  در صـورتی -44دهما
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  مـدت زمـان اجـرای طـرح را بــه  افـزایش  اجـرای آن باشـد، بایـد درخواسـت  برساند و از سـوی دیگـر خواسـتار ادامـه

  دانشــگاه ارائــه  پژوهشــی  مــدیریت  نمــوده و بــه  تنظــیم  از زمــان بنــدی اولیــه طــرح  توقــف  همــراه دالیــل

 .آید  عمل  گیری الزم به  خصوص تصمیم  نماید تا در این

تغییــر   ، درخواســت  طــرح در شــورای پژوهشــی  از تصــویب  پــس  مــدیر اجرایــی  چنانچــه -4٥ــادهم

از   یـا چنـد قلـم  یـک  مصـوب و یـا افـزایش  بودجـه  آنهـا در مجموعـه  صـورت جابجـایی  ، بـه از اقالم بودجـه  برخــی

بـرای   یابـد، نمایـد، بایـد پیشـنهاد خـود را بـا ذکـر دلیـل  آن افـزایش  گلـی  رقـم  کـه  صـورتی  را به  اقـالم بودجه

 :شود  می  زیر عمل  ترتیب  مورد به  در این. نماید  دانشگاه ارائه  شیپژوه  حوزه مدیریت  به  بررسـی

مصــوب   کــل  درصــد بودجــه 2١از   شــده بــیش  درخواســت  بودجــه  یــا جابجــایی  اگــر افــزایش -1

. شــود  تکلیــف  دانشــگاه رســیده و کســب  اطــالع شــورای پژوهشــی  ــوع بایــد بــهموضباشــد 

 (.اختیار کند  خصوص تفویض  در این  امور پژوهش  مدیریت  تواند به  دانشگاه می  شــورای پژوهشــی)

 
مصــوب   کــل  درصــد بودجــه 2١شــده کمتــر از   درخواســت  بودجــه  یــا جابجــایی  اگــر افــزایش -2

 .نماید  می  دانشگاه کفایت  ژوهشامور پ  گیری مدیریت  و تصمیم  رسیبرباشــد 

 
  قابــل  شــورای پژوهشــی  از مصــوبه  پــس  پرســنلی  در خصــوص هزینــه  بودجــه  افــزایش  درخواســت -3

 .  ش نیستپذیر

از   طــرح و پــس  مــدیر اجرایــی  قــرارداد منعقــد شــده بــین  اعتبــارات مصــوب طــرح مطــابق -4٦ــادهم

  پژوهشــی  واحــد حســابداری معاونــت  از طریــق  پژوهشــی  حــوزه مــدیریت  تأییــد کارشناســان یــا نــاظرین

 .گیرد  قرار می  دانشــگاه در اختیار مدیر اجرایی

رای اعضـای هیـأت شـده بـ  در نظـر گرفتـه  التحقیـق  بـا حـق  طـرح بایـد مطـابق(  پرسـنلی)هـای   هزینه -4٧دهما

از ســوی   آن کــه  هــای مربــوط بــه  هــا و دســتور العمــل  نامــه  و آیــین  و غیــر هیــأت علمــی  علمــی

 .گردد  وپرداخت  ، محاسبه ، تنظیم  دانشگاه ابالغ شده است  پژوهشی  معاونــت

  شــورای عــالی  دارای مصــوبه  دانشــگاه کــه  بــه  وابســته  غیــر مســتقل  مراکــز تحقیقــاتی -4١ــادهم
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  یــک  ، مشــابه  و انجــام طــرح هــای تحقیقــاتی  باشــند از نظــر ارائــه  گســترش دانشــگاههای کشــور مــی

  پژوهشــی  معاونــت  بــه  بــرای تصــویب 51مــاده   ا بــا شــرایطــوده و طــرح هــای خــود رنم  دانشــکده عمــل

 .گیرد  دانشگاه صورت می  پژوهشی  مراکز در حوزه معاونت  عقد قرارداد طرح های این. دهند  مــی  دانشــگاه ارائــه

آنهــا   دانشــگاه بــه  شــیپژوه  از طــرف معاونــت  کــه  و دانشــکده هــایی  مراکــز تحقیقــاتی -4٩ــادهم

  دانشـگاه بـه  پژوهشـی  معاونـت  ابتـدای هـر سـال توسـط  خـود کـه  سـاالنه  بودجـه  اختیار شده، در قالـب  تفــویض

 حـداکثر. و عقــد قـرارداد نماینـد   و تصـویب  را بررسـی  تواننـد طــرح هـای تحقیقـاتی  آنـان اعـالم میگـردد ، مـی

 .  مراکز پنجاه میلیون تومان است  طرح ، در این  پذیرش برای یک  قابل  بودجه  ســقف

  معاونـت  بـه  بررسـی  ذکـر شـده باشـد بایـد جهـت  بـاالی سـقف  طرحـی  بودجـه  چنانچه: ١ه تبصر

 .دانشگاه مصوب شود  دانشـگاه ارسـال و در شورای پژوهشی  پژوهشـی

و طـرح در شــورا،   بررســی  مراکـز همچنــان بایــد جهــت  ایــن  ــای گرنــتطــرح ه: ٢ـره تبص

 .دانشــگاه ارسال شود  پژوهشــی  بــرای معاونــت

مراکـز و دانشـکده هـا و در صـورت   هـای سـازمانی  طرحهـا در کمیتـه  ایـن  اخالقـی  بررسی:  3ه تبصر

 .پذیرد  دانشگاه صورت می  پژوهشی  اخالق معاونت  کمیته  خانه، در دبیر سـازمانی  فقـدان کمیتـه

  نامــه  عقــد تفــاهم  اختیــار شــده از طریــق  دانشــکده هــای تفــویض  بودجــه:  4ــره تبص

 .گردد  دانشکده ابالغ می  دانشــگاه و معــاون پژوهشی  پژوهشــی  معاونــت  بــین

اختیــار   مرکــز تفــویض /دانشــکده  لســات شــورای پژوهشــیحضــور در ج:  ٥ــره تبص

 . دانشگاه محفوظ است  پژوهشــی  شــده ، بــرای نماینــده معاونــت

هــای طــرح هــای   و هزینــه  نحــوه تصــویب  در رونــد بررســی  چنانچــه:  ٦ــره تبص

تواند   دانشگاه می  پژوهشی  گزارش گردد، معاونت  تخلفاتیاختیــار ،   مرکــز دارای تفــویض/دانشــکده 

 .اختیار را لغو نماید  تفویض  حق

  اساسـنامه منـدرج در  شـرایط  کلیـه  کـه  دانشـگاه تـا زمـانی  بـه  وابسـته  مراکـز تحقیقـاتی:  ٧ه تبصر

  ـد طـرح هـای تحقیقـاتیننمـوده انـد بای  گسـترش دانشگاه های خود را کسب  مصـوب شـورایعالی

 .انجام رسانند  بـه  دانشـکده مربوطـه  شـورای پژوهشـی  خـود را از طریـق

طــرح هــای   و تصــویب  ، پژوهشــکده هــا و پژوهشــگاه هــا در بررســی مســتقل  کــز تحقیقــاتیمرا -٥١ــادهم

  دانشــکده هــا یــا ســایر مراکــز تحقیقــاتی  پژوهشــیهــای   معاونــت  از رونــدی مشــابه  تحقیقــاتی

  کلیـه. باشـند  طرحهـا داشـته  و تصـویب  بررسـی  در مراحـل  تواننـد تغییراتـی  نیـاز مـیبرحسب  برخوردارنــد و
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پـذیرد و   صـورت مـی  مرکـز بصـورت مسـتقل  در ایـن  و عقد قـرارداد طـرح هـای تحقیقـاتی  و تصویب  بررسـی  مراحـل

بـاالی   طرحـی  هزینـه  حـال چنانچـه  در عـین. گـردد  مـی  متبـوع تـأمین  از وزارتخانـه  طـور مسـتقیم  آنهـا به  بودجـه

  دانشــگاه را الزم دارد و بایــد بــرای تصــویب  شــورای پژوهشــی  صـد میلیــون تومــان باشــد ، مصــوبه  سـقف

 .دانشگاه ارسال شود   پژوهشی  حــوزه معاونت  بــه

طــرح   دانشــگاه در قالــب  پژوهشــی  هــای اعــالم شــده از ســوی معاونــت  گرنــت  کلیــه -٥١ــادهم

ـا و بـ  گرنــت  ضــوابط  شــده مطــابق  همــراه بــا مســتندات و مــدارك درخواســت  بطــور مســتقیم  تحقیقــاتی

امــور   مــدیریت  محــیط  پژوهشــیار، بــه  ســامانه  دانشــکده و یــا مرکــز از طریــق  تاییــد معــاون پژوهشــی

در جلســات شــورای   ســپس. گیرنــد   قــرار مــی  دانشــگاه ارســال شــده و مــورد بررســی  پژوهشــی

عقــد   مراحــل  مصــوبه  از دریافــت  پــس.گردنــد   مطــرح مــی  صــوبهم  دریافــت  دانشــگاه جهــت  پژوهشــی

 .پذیرد  انجــام می  امــور پژوهشــی  قــرارداد در مــدیریت

دســتاوردها و   و همچنــین  از اجــرای طــرح تحقیقــاتی  مــادی و معنــوی حاصــل  منــافع  کلیــه -٥٢ــادهم

صــالحدید   توانــد بــه  دانشــگاه و طــرح دهنــدگان بــوده و دانشــگاه مــی  بــه  از آن متعلــق  حاصــل  نتــایج

  مرجـع. طـرح دهنـده گـان واگـذار نمایـد  را بـه  منـافع  از ایـن  خصـیهـای مش  عقد قرارداد بخش  خــود و از طریــق

 .باشد  قرارداد طرح می  امر ، متن  بـرای این  تشـخیص

یــا   نتــایج  طــرح موظفنــد در هــر مــوردی کــه  طــرح دهنــدگان و ســایر همکــاران اجرایــی -٥3ــادهم

  بــرای مراجــع  قبیــل  ، کتــاب و یــا گــزارش و از ایــن ا بصــورت انتشــار مقالــهگــزارش هــای طــرح خــود ر

  بــر اینکــه  ای مبنــی  نماینــد، جملــه  مــی  ارائــه  یــا خــارجی  داخلــی  ویــا مجــالت مختلــف  مربوطــه

را همـراه بــا شـماره  » اسـت  انجـام پذیرفتــه ارومیه  زشــکیدانشـگاه علـوم پ  مــالی  بــا حمایــت  تحقیــق  ایــن«

  صــورت حــق  در غیــر ایــن. ، کـد اخــالق و ســایر مشخصــات طــرح قیــد نماینــد تصـویب  طـرح و تــاریخ

هــای   بخــش درج  چگــونگی. ــوظ خواهــد بــودمحف پیگیــری هــای بعــدی بــرای دانشــگاه  هــر گونــه

 .قبول خواهد بود  درج مقاالت دانشگاه، قابل  به  مربوطــه  تقــدیر و تشــکر در مقــاالت صــرفاً بــر اســاس قــوانین
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از سـوی دانشـگاه   قبیـل  بصـورت خبـر، گـزارش و از ایـن  طـرح تحقیقـاتی  نتـایج  مـواردی کـه  در کلیـه -٥4دهما

 .گردد  ، قید می در پرونده طرح آمده است  که  ترتیبی  طرح دهنـدگان به  ، صرفا اسامییابد  انتشار مــی

در طـرح   جـز آنچـه  بـه)بـرای ذکـر نـام خـود   خاصـی  طرح دهندگان ترتیـب  که  در صورتی: ه تبصر

  امضـای تمـامیو بـا   صـورت کتبـی  موضوع بـه  که  نمایند، ضروری است  تعیـین(  ذکـر شـده اسـت

 .دانشـگاه اعالم گردد  پژوهشـی  حـوزه معاونـت  طـرح دهنـدگان بـه

بـا آنهـا همکـاری   کـه  طـرح دهنـدگان و همکـارانی  طـرح بـین  یـک  امتیـازات معنـوی و علمـی  کلیـه -٥٥دهما

عقد   رابطـه  در ایـن  تشـخیص  مرجـع. شـوند  مـی  در انجـام کـار تقسـیم  همکـاری و مشـارکت  نسـبت  انـد بـه  داشته

 .شدبا  همکاران طرح می  قرارداد و مکاتبات رسمی

از   موقعیــت  و یــا بــر حســب  مــد نظــر قــرار نگرفتــه  نامــه  آیــین  در ایــن  مــواردی کــه -٥٦ــادهم

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و شــورای   گــردد بــا نظــر مســتقیم  محســوب مــی  مــوارد اســتثنایی

 .شدگیری خواهد   دانشــگاه تصمیم  پژوهشــی

  و از تــاریخ  مــورد اصــالح قــرار گرفتــه 14١١مــاده در ســال  57در   نامــه  آیــین  ایــن -٥٧ــادهم

 .باشد  الزم االجرا می1/1/14١١


