آيين نامه اجرايي طرحهاي تحقيقاتي دانشگاه
(تصویب اولیه در سال  ،1386تغییرات بعد آن پس از تأیید شورای پژوهشی دانشگاه)
الف) مقدمه
پژوهش و تحقیق الزمه حیات ملتی است که میخواهد سربلند و آزاد زندگی کند .بی شک انجاا ایا
مهم نیازمند پیش زمینهها و پیش آگهیها و دانست زمینه تحقیقات انجا شده مشابه قبلای و هچننای
محیطی آماده پذیرش محقق و نتیجه حاصل از تحقیق اوست .نهال پاژوهش در کشاورهایی هچناون
کشور عزیزمان ایران ،هنگامی به بار خواهد نشست کاه در سایری اصاولی و برناماهریازی شاده ،ودر
راستای اولویتهای تحقیقاتی آن جامعه باشد .در راستای چنی اهادايی اسات کاه داشات طاواب و
مقررات خاص طرورت مییابد .برای اساس آئی نامه اجرائای ررحهاای تحقیقااتی دردانشاگاه علاو
پزشكی مشهد با استفاده از قوانی وبخشنامههای موجود و تجارب و توصیههای اهل ي تهیه و تدوی
شده است.
ب) کميتهها و شوراهاي پژوهشي
به منظور تهیه و تدوی برنامههای پژوهشی و ياراهم آوردن امكاناات الز جهات تصاویب و اجارای
ررحهای تحقیقاتی ،شوراهای پژوهشی دانشكدهها ،شاوراهای پژوهشای مراکاز تحقیقاات ،شاوراهای
پژوهشی کچیته تحقیقات دانشجویی و کچیتههای پژوهشای معاوناتهاای دانشاگاه و نیاز کچیتاههاای
کارشناسی در حوزه معاونت پژوهش و يناوری دانشگاه تشاكیل مایشاوند .ترکیاب اعااا  ،طاواب
تشكیل و وظایف شوراها و کچیتههای مذکور به قرار زیر میباشد:

 )1شوراي پژوهشي دانشکده /کميته تحقيقات دانشجويي /مراکز تحقيقات
ماده  )1تعریف :شورای پژوهشی دانشكده /کچیته تحقیقات دانشجویی  /مراکز تحقیقات مرجعی اسات
که به منظور پیگیری واجرای وظایفی که درماده  5به آن محول میگردد تشكیل میشود.
ماده  )2ترکیب اعاا شورای پژوهشی دانشكده شامل :معاون پژوهشی دانشكده ،یک نفر از هر گاروه
آموزشی به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشكده و تأیید ریاست دانشكده ،یک مشااور اپیادمیولو ی و یاا
آمار حیاتی.
ترکیاب اعاااا شاورای پژوهشاای کچیتااه تحقیقاات دانشااجویی شااامل :سرپرسات کچیتااه تحقیقااات
دانشجویی ،دبیر کچیته 3 ،نفر از اعاا هیأت علچی دانشكده پزشكی و یک نفر از اعاا هیأت علچای

دانشكدههای دندان پزشكی ،داروسازی ،علو پیراپزشكی ،بهداشت و پرساتاری و ماماایی باه پیشانهاد
سرپرست کچیته و تأیید معاون پژوهش و يناوری دانشگاه ،یک مشاور اپیدمیولو ی یاا آماار حیااتی و
حداکثر  3نفر از دانشجویان يعال واحد پژوهشی کچیته تحقیقات دانشجویی با پیشنهاد سرپرست کچیته
و تأیید معاون پژوهش و يناوری دانشگاه.
بند  :1اعاای شورای پژوهشی دانشكده /کچیتاه تحقیقاات دانشاجویی بایاد درزمیناههاای تحقیقااتی
يعالیت داشته ودورههای روش تحقیق مقدماتی و متوسطه را گذرانده باشند.
ماده  )3ابالغ اعاای شورای پژوهشی دانشكده بوسیله رئیس دانشكده و ابالغ اعاا شورای پژوهشی
کچیته تحقیقات دانشجویی و شورای عالی مراکز تحقیقات توس معاون پژوهش و يناوری دانشاگاه و
برای دو سال صادر میشوند.
ماده  )4طواب تشكیل شورای پژوهشی دانشكده /کچیته تحقیقات دانشجویی /مراکز تحقیقات:
بند  :1شورای پژوهشی دانشكده /کچیته تحقیقات دانشجویی /مراکز تحقیقات هار مااه یكباار تشاكیل
میشود ودر صورت لزو و باه صاالحدید معااون پژوهشای دانشاكده /سرپرسات کچیتاه تحقیقاات
دانشجویی /ریس مرکز تحقیقات جلسات يوق العاده نیز برگزار میگردد.
بند  :2جلسات شورای پژوهشی دانشكده /کچیته تحقیقات دانشجویی /مراکز تحقیقات با حاورنصاف
بعالوه یک نفر از اعاا رسچیت مییابد.
بند  :3برای تشكیل شورا حاور معاون پژوهشی دانشاكده /سرپرسات کچیتاه تحقیقاات دانشاجویی/
ریس مرکز تحقیقات یا جانشی ایشان (از اعاای شورا) که قابال مشاخو و معريای شاده اسات باه
عنوان رئیس جلسه ،الزامیست.
بند  :4مصوبات شورای پژوهشی دانشكده /کچیته تحقیقاات دانشاجویی /مراکاز تحقیقاات بایاد رای
صورتجلسه ای به اماا شرکت کنندگان حاطر در جلسه رسیده ویک نسخه از آن جهت حوزه معاونت
پژوهش و يناوری دانشگاه ارسال گردد.
بند  :5عاویت اعاا شوراها و کچیتههای پژوهشی در صورت غیبت بدون ارالع در  3جلساه پیااپی
یا  5جلسه غیر پیاپی و در صورت غیبت با ارالع بیش از یک سو جلسات برگزار شده در سال ،لغاو
میگردد.
ماده  )5وظایف شورای پژوهشی دانشكده /کچیته تحقیقات دانشجویی /مراکز تحقیقات:

بند  :1کارشناسی و تصویب اولیه کلیه پایان نامههای دانشجویی و ررحهای تحقیقاتی که محال تاامی
اعتبار آنها گرانت مجری بوده یا با توجه به موطاوع تحقیاق و حساب نظار مادیریت اماور پژوهشای
دانشگاه نیازمند بررسی و تصویب در شورای پژوهشی دانشكده و ارائه آن به حوزه معاونت پژوهش و
يناوری دانشگاه.
تبصره  :1درصورتیكه ررح تحقیقاتی ارائه شده مربوط به کچیته تحقیقات دانشاجویی باشاد ،معاونات
پژوهشی دانشكده پس از بررسی های اولیه ،ررح تحقیقاتی را به هچراه کلیه مستندات جهت تصاویب
به کچیته تحقیقات دانشجویی ارجاع می نچاید .شورای پژوهشی کچیته تحقیقات دانشجویی نظر نهاایی
آن شورا را به حوزه معاونت پژوهش و يناوری دانشگاه ارسال مینچاید.
تبصره  :2درصورتیكه موطوع تحقیق (اعم از پایان نامه یا ررح تحقیقاتی) کارآزمایی بالینی باوده و باا
توجه به محل خدمت محقق ررف قرارداد نیازمند بررسی در گروه از دانشكده دیگار باشاد ،مادیریت
امور پژوهشی دانشگاه ررح تحقیقاتی ارائه شده را جهت بررسی و تصویب اولیه به معاونت پژوهشای
دانشكده ثانی ارسال نچوده و نظر شورای پژوهشی آن دانشاكده را باه هچاراه کلیاه مساتندات جهات
تصویب به دانشكده محل خدمت محقق ررف قارارداد ارجااع مای نچایاد .ساسس شاورای پژوهشای
دانشكده محل خدمت محقق ررف قرارداد نظر نهایی آن شورا را به حوزه معاونت پژوهش و ينااوری
دانشگاه ارسال مینچاید.
بند  :2کارشناسی و تصویب ررحهای تحقیقاتی که از بودجه مراکز تحقیقات تاأمی اعتباار مای شاوند
توس شورای عالی مراکز تحقیقات انجا و مصوبه هچراه با کلیه مستندات به حوزه معاونات پاژوهش
و يناوری دانشگاه ارائه خواهد شد.
تبصره  :1کارشناسی و تصویب ررحهای تحقیقاتی که قسچتی از اعتبار رارح تحقیقااتی توسا مرکاز
تحقیقات تقبل شود ،توس شورای عالی مرکز تحقیقات دارای موايقت قطعای یاا مرکاز تحقیقاات باا
بیش از دو سال سابقه از کسب موايقت اصولی ،بال مانع است.
بند  :3کارشناسی و تصویب ررحهای تحقیقاتی که از گرنت محقق ررف قرارداد تأمی اعتبار میشوند
توس شورای عالی مراکز تحقیقات دارای موايقت قطعی یا مرکز تحقیقات با بیش از دو سال ساابقه از
کسب موايقت اصولی ،و ارائه مصوبه هچراه با کلیه مساتندات باه حاوزه معاونات پاژوهش و ينااوری
دانشگاه.
بند  :4تدوی سیاستهای پژوهشی دانشكده /کچیته تحقیقات دانشجویی /مرکز تحقیقات ،باتوجه به خ
مشی پژوهشی دانشگاه.
بند  :5بررسی نظرات گروههای آموزشی دانشكده /مرکز تحقیقات در مورد اولویاتهاای تحقیقااتی و
ارائه آن به معاونت پژوهش و يناوری دانشگاه.

بند  :6تشویق انجا تحقیقات بی گروهای و ياراهم نچاودن امكاناات الز جهات هچااهنگی اینگوناه
تحقیقات.
بند  :7يراهم نچودن امكانات و تسهیالت الز جهت مجریان ررحهای تحقیقاتی در روند اجرای ررح.
بند  :8تنظیم گزارش ساالیانه يعالیاتهاای پژوهشای دانشاكده /کچیتاه تحقیقاات دانشاجویی /مرکاز
تحقیقات و مشارکت در تعیی ومعريای پژوهشاگران مچتااز باه حاوزه معاونات پاژوهش و ينااوری
دانشگاه.
بند  :9بررسی و اظهار نظر در مورد کارگاههای پیشنهادی از گروههاا و واحادهای مختلاف دانشاكده/
کچیته تحقیقات دانشجوییم مرکز تحقیقات.

 )2کميته پژوهشي معاونتهاي دانشگاه
ماده  )6تعریف :کچیته پژوهشی معاونتهای دانشگاه مرجعی اسات کاه باه منظاور پیگیاری واجارای
وظایفی که درماده  10به آن محول میگردد تشكیل میشود.
ماده  )7ترکیب اعاا کچیته پژوهشی معاونات هاای دانشاگاه شاامل :معااون و یاا نچایناده ایشاان در
معاونت دانشگاه ،حداکثر  5نفر از اعاا هیأت علچی مرتب و حداکثر  4نفر از کارشناساان آن حاوزه
به پیشنهاد رئیس یا معاون و تأیید معاون پژوهش و يناوری دانشگاه ،یک مشاور اپیدمیولو ی و یا آماار
حیاتی.
بند  :1اعاای کچیتاه پژوهشای معاوناتهاای دانشاگاه بایاد درزمیناههاای تحقیقااتی يعالیات داشاته
ودورههای روش تحقیق مقدماتی و متوسطه را گذرانده باشند.
ماده  )8ابالغ اعاای کچیته پژوهشی معاونتهای دانشگاه بوسیله معاون حوزه مربوره صادر میشود.
ماده  )9طواب تشكیل کچیته پژوهشی معاونتهای دانشگاه:
بند  :1کچیته پژوهشی معاونتهای دانشگاه هر ماه یكبار تشكیل میشاود ودر صاورت لازو جلساات
يوق العاده نیز برگزار خواهد نچود.
بند  :2جلسات کچیته پژوهشی معاونتهای دانشگاه با حاورنصف بعالوه یک نفر از اعااا رساچیت
مییابد.
بند  :3برای تشكیل کچیته حاور دبیر کچیته پژوهشای معاوناتهاای دانشاگاه یاا جانشای ایشاان (از
اعاای شورا) که قبال مشخو و معريی شده است به عنوان رئیس جلسه ،الزامیست.

بند  :4مصوبات کچیته پژوهشی معاونتهای دانشگاه بایاد رای صاورت جلساهای باه امااا شارکت
کنندگان حاطر در جلسه رسیده ویک نسخه از آن جهت حاوزه معااون پاژوهش و ينااوری دانشاگاه
ارسال گردد.
ماده  )10وظایف کچیته پژوهشی معاونتهای دانشگاه:
بند  :1بررسی و تصویب ررحهای تحقیقاتی مارتب باا معاونات ارساالی از مادیریت اماور پژوهشای
دانشگاه و ارائه آن به حوزه معاونت پژوهش و يناوری دانشگاه.
بند  :2بررسی نظرات واحدهای تابعه در خصوص اولویتهای پژوهشی ،جچع بنادی و ارساال آن باه
معاونت پژوهش و يناوری دانشگاه.
بند  :3تدوی سیاستهای پژوهشی کچیته پژوهشی معاوناتهاای دانشاگاه ،باا توجاه باه خا مشای
پژوهشی دانشگاه.
بند  :4تشویق انجا تحقیقات بی گروهای و ياراهم نچاودن امكاناات الز جهات هچااهنگی اینگوناه
تحقیقات.
بند  :5يراهم نچودن امكانات و تسهیالت الز جهت مجریان ررحهای تحقیقاتی در روند اجرای ررح.
بند  :6تنظیم گزارش سالیانه يعالیتهای پژوهشی کچیته پژوهشی معاونت دانشاگاه و تعیای و معريای
پژوهشگران مچتاز به حوزه معاونت پژوهش و يناوری دانشگاه.

 )3کميته اولويت ها
ماده  )11تعریف :کچیته اولویت ها مرجعی است که به منظور پیگیری و اجرای وظایفی که در ماده 15
به آن محول میگردد تشكیل میشود.
ماده  )12ترکیب اعاا کچیته اولویت ها شامل :معاون و مدیر پژوهشی یاا نچایناده ایشاان ،حاداقل 3
عاو هیأت علچی مرتب با هر اولویت و یک مشاور اپیدمیولو ی و یا آمار حیاتی.
بند  :1در جلسات کچیته اولویت ها  ،با پیشنهاد دبیر و تأیید مدیر پژوهشی و با توجه باه موطاوع هار
جلسه ،از حداکثر  4عاو هیأت علچی به عنوان میهچان برای شرکت در جلسه دعاوت بعچال خواهاد
آمد.
ماده  )13ابالغ اعاای کچیته اولویت ها بوسیله معاون پژوهش و يناوری دانشگاه صادر میشود.

بند  :1اعاای کچیته اولویت ها باید درزمینههاای تحقیقااتی يعالیات داشاته ودورههاای روش تحقیاق
مقدماتی و متوسطه را گذرانده باشند.
بند  :2ریاست جلسات کچیته اولویت ها با مدیر امور پژوهشی است.
بند  : 3دبیر جلسه از میان اعاا کچیته مذکور و با اکثریت آرا اعاا تعیی میشود .در صاورت عاد
حاور مدیر پژوهشی اداره جلسات با دبیر است.
ماده  )14طواب تشكیل کچیته اولویت ها
بند  :1کچیته اولویت ها هر سال دو بار تشكیل میشود ودر صورت لزو جلسات يوقالعاده نیز برگزار
خواهد نچود.
بند  :2جلسات کچیته اولویت ها با حاور نصف بعالوه یک اعاا رسچیت مییابد.
بند  :3برای تشكیل کچیته حاور مدیر امور پژوهشی یا دبیر کچیته اولویت ها یا جانشی ایشان که قبال
مشخو و معريی شده است به عنوان رئیس جلسه ،الزامیست.
بند  :4مصوبات کچیته اولویت ها باید ری صورتجلسهای به اماا شارکت کننادگان حاطار در جلساه
رسیده و یک نسخه از آن جهت حوزه معاونت پژوهش و يناوری دانشگاه ارسال گردد.
ماده  )15وظایف کچیته اولویت ها:
بند  :1بررسی و تصویب ررحهای تحقیقاتی ارسالی از مدیریت امور پژوهشی و ارائاه آن باه شاورای
پژوهشی دانشگاه.
تبصره  : 1ررح های بررسی شده در کچیته اولویت ها پاس از تصاویب اولیاه جهات ثبات و داروی و
تصویب به دانشكده مرتب ارجاع می شوند.
بند  :2کچیته اولویت ها مسئول بررسی تناسب ررح تحقیقاتی پیشنهاد شده با تخصو مجری است
بند  : 3اعال نظر و مشاوره در موطوعاتی که مدیریت امور پژوهشی دانشگاه درخواست مینچاید.

 )4کميته کارشناسي بودجه طرحهاي تحقيقاتي
ماده  )16تعریف :کچیته کارشناسی بودجه ررحهای تحقیقاتی مرجعای اسات کاه باه منظاور پیگیاری
واجرای وظایفی که درماده  20به آن محول میگردد در دانشكدهها و نیاز معاونات پاژوهش و ينااوری
دانشگاه تشكیل میشود.

ماده  )17ترکیب اعاا کچیته کارشناسی بودجه ررحهای تحقیقاتی شامل :معاون پژوهشای دانشاكده/
مدیر پژوهشی ،بسته به حجم يعالیت پژوهشای دانشاكده  1-5نفار از اعااا هیاأت علچای آشانا باه
تحقیقات آزمایشگاهی و میدانی و حداکثر  2نفر از کارشناسان حوزه مدیریت پژوهشی با پیشنهاد مدیر
و تأیید معاون پژوهش و يناوری دانشگاه.
ماده  )18ابالغ اعاای کچیته کارشناسی بودجه ررحهای تحقیقاتی بوسیله معااون پاژوهش و ينااوری
دانشگاه صادر میشود.
بند  :1اعاای هیأت علچی کچیته کارشناسی بودجه ررحهای تحقیقاتی بایاد در زمیناههاای تحقیقااتی
يعالیت داشته باشند.
بند  :2سایر کارشناسان کچیته کارشناسی بودجه ررحهای تحقیقاتی باید آشنا به اصاول مقادماتی روش
تحقیق باشند.
بند  :3ریاست جلسات کچیته کارشناسی بودجه با معاون پژوهشی دانشكده /مدیر امور پژوهشی است.
بند  :4دبیر جلسه از میان اعاا کچیته کارشناسی بودجه ،به پیشنهاد معاون پژوهشای دانشاكده /مادیر
امور پژوهشی و تأیید معاون پژوهش و يناوری دانشگاه تعیی میشود .در صورت عد حاور معااون
پژوهشی دانشكده /مدیر امور پژوهشی ،اداره جلسات با دبیر است.
ماده  )19طواب تشكیل کچیته کارشناسی بودجه ررحهای تحقیقاتی:
بند  :1کچیته کارشناسی بودجه ررحهای تحقیقاتی هر دو هفته یكبار تشكیل میشود ودر صورت لزو
جلسات يوق العاده نیز برگزار خواهد نچود.
بند  :2جلسات کچیته کارشناسی بودجه ررحهای تحقیقاتی با حاورنصف بعالوه یک اعاا رساچیت
مییابد.
بند  :3برای تشكیل کچیته کارشناسی بودجه ررحهای تحقیقاتی ،حاور مدیر پژوهشی یاا دبیار کچیتاه
الزامیست.
بند  :4مصوبات کچیته کارشناسی بودجه ررحهای تحقیقاتی باید در نر ايزار پژوهان ثبت گردد.
ماده  )20وظایف کچیته کارشناسی بودجه ررحهای تحقیقاتی:
بند  :1بررسی بودجه کلیه ررحهای تحقیقاتی ارسالی از شوراها و ساایر کچیتاههاای پژوهشای حاوزه
معاونت پژوهش و يناوری دانشگاه و ارائه آن به شورای پژوهشی دانشگاه.
بند  :2پیشنهاد طواب بودجه بندی یک ررح تحقیقاتی جهت ارائه به شورای پژوهشی دانشگاه.

بند  :3اعال موارد عد انطباق با طواب بودجه بندی یک ررح تحقیقاتی به مجری ررح.
تبصره  -1در صورتیكه موارد عد انطباق متوجه میزان حق الزحچه و یا به دلیل عد ذکر علات یاا
موارد درخواست هزینه باشد ،کچیته کارشناسی بودجه مایتواناد از ارالاه وقات جلاوگیری و بودجاه
مصوب کچیته کارشناسی را به شورای پژوهشی ارائه نچاید.
بند  :4دبیر کچیته موظف است پیگیریهای الز بند  3جهت اخاذ پاسا مجاری و ارائاه آن باه کچیتاه
کارشناسی را به کچک کارشناسان حوزه معاونت پژوهشی دانشكده /مدیریت پژوهشی انجا دهد.
بند  :5دریايت و ارائه پاس مجاری در اولای جلساه کچیتاه کارشناسای و در صاورت لازو دعاوت
حاوری جهت ارائه پاس به سؤاالت اعاا کچیته.
ج) عوامل اجرايي طرح هاي تحقيقاتي
ماده  )21واجدی شرای اجرای ررح تحقیقاتی :اعاای هیأت علچی و غیار هیاات علچای شااغل یاا
بازنشسته دانشگاه میتوانند بطور يردی ویا گروهی برای ارائه و انجا ررحهای تحقیقاتی اقدا نچایند.
بند  :1دانشجویان (بجز در مواردی که سرپرسات کچیتاه تحقیقاات دانشاجویی تعیای مای نچایاد) و
ايرادیكه در دانشگاه شاغل نیستند نچیتوانند مجری ررح تحقیقاتی باشند.
بند  :2دانشجویان خارج ا ز دانشگاه علو پزشكی مشهد تنها با اخذ مجوز معاونات آموزشای دانشاگاه
می توانند به عنوان هچكار در يرآیند اجرای ررحهای تحقیقاتی دانشگاه مشارکت نچایند.
ماده  )22تعداد مجریان ررحهای تحقیقاتی حداکثر یک نفر میباشد و بقیه عوامل اجرایی اعم از ساایر
اعاا هیأت علچی و غیر هیأت علچی و دانشجویان به عنوان هچكار تلقی خواهند شد.
ماده  )23محقق ررف قرارداد دانشگاه به يردی ارالق میگردد که مجری ررح و در اساتخدا دانشاگاه
باشد .مسئولیت اجرای ررح تحقیقاتی از نظر مالی ،حقوقی و اداری بعهده ایشان است.
ماده  )24اعاای هیأت علچی بازنشسته حداکثر میتوانند در  3ررح تحقیقاتی جاری به عناوان محقاق
ررف قرارداد قرار گیرند.

د) چرخه تصويب يک طرح تحقيقاتي
ماده  )25ارائه دهندگان ررح تحقیقاتی باید پیش نویس ررح تحقیقاتی خود را در قالب ير شناسنامه
ررح پژوهشی (پروپوزال) که در صفحه خانگی معاونت پژوهش و يناوری دانشگاه به آدرس اینترنتی
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موجود است ،توس رایانه تكچیال و يرمات تحات  WORDآن را در ساامانه تحات وب پژوهاان
(سامانه جامع ارالعات پژوهشی) وارد و به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه ارسال نچایند.
بند  : 1در صورتیكه پروپوزال ارائه شده پایان نامه دانشجویی باشد ،پیش نویس ررح باه معاوناتهاای
پژوهشی دانشكدهها جهت اظهار نظر (جچع بندی نظر گروه و شورای پژوهشای آن معاونات) ارساال
میگردد.
بند  :2در صورتیكه تچا هزینه های پروپوزال ارائه شاده از اعتباار پژوهشای مراکاز تحقیقاات تاأمی
میگردد ،پیش نویس ررح برای بررسی و اظهار نظر در شورای عالی مراکز تحقیقاتی ارسال میگردد.
بند  :3در صورتیكه قسچتی از هزینه های پروپوزال ارائه شده از اعتبار مرکز تحقیقات تقبل شده باشاد،
مدیریت امور پژوهشی پیش نویس ررح را جهت بررسی و اظهار نظار بارای مراکاز تحقیقاات دارای
موايقت قطعی و موايقت اصولی با سابقه ارزشیابی بیش از  2سال ،به شورای عالی مرکاز تحقیقاات و
در سایر موارد به معاونت پژوهشی دانشكده جهات جچاع بنادی نظار گاروه و شاورای پژوهشای آن
معاونت ارسال مینچاید.
بند  :4در صورتیكه پروپوزال ارائه شده پایان ناماه دانشاجویی نباوده ،و موطاوع تحقیاق در راساتای
پژوهش در آموزش باشد ،صرف نظر از اینكه اعتبار ررح تحقیقاتی از گرنات محقاق یاا اعتباار مرکاز
تحقیقات باشد ،مدیریت امور پژوهشی پیش نویس ررح را به کچیته پژوهشی معاونت آموزشی ارساال
مینچاید.
بند  :5در صورتیكه پروپوزال ارائه شاده پایاان ناماه دانشاجویی نباوده و موطاوع تحقیاق مارتب باا
يعالیتهای هر یک از معاونتهای بهداشت ،درمان ،غذا و دارو ،پاژوهش و ينااوری و یاا دانشاجویی
يرهنگی دانشگاه باشد ،مدیریت امور پژوهشی پیش نویس ررح تحقیقااتی را باه یكای از کچیتاههاای
پژوهشی معاونتهای دانشگاه ارسال مینچاید.
بند  :6درصورتیكه موطوع تحقیق (اعم از پایان نامه یا ررح تحقیقااتی) کارآزماایی باالینی باوده و باا
توجه به محل خدمت محقق ررف قرارداد نیازمند بررسی در گروهی از دانشكده دیگر باشد ،مادیریت
امور پژوهشی دانشگاه ررح تحقیقاتی ارائه شده را جهت بررسی و تصویب اولیه به معاونت پژوهشای
دانشكده ثانی ارسال می نچاید.

ماده  )26گروه/گروههای آموزشی پیش نویس رارح هاای تحقیقااتی ارجااع شاده از رارف معاونات
پژوهشی دانشكده را موطوع حداکثر ظرف مدت دو هفته از زمان دریايت ررح بررسی و نظار گاروه
را بصورت کتبی به معاونت پژوهشی دانشكده ،اعال مینچاید.
ماده  )27معاون پژوهشی دانشكده ،طچ بررسی نظر گروه ،نسبت به ادامه روند بررسایهاا در کچیتاه
بودجه و/یا کچیته سازمانی اخالق (در صورت وجود) اقدا مینچاید.
ماده  )28روند بررسی ررحهای پژوهشی پیشنهاد شده در حوزه معاونتهای پژوهشی دانشاكده نبایاد
از سه ماه بیشتر گردد .معاون پژوهشی دانشكده مسوول صحت اجرای آن است.
ماده  )29در صورتیكه معاون پژوهشی دانشكده الز بداند میتواند از ارائه دهنادگان رارح تحقیقااتی
برای دياع و توجیه مطالب مندرج در پروپوزال برای شرکت در هر یک از کچیته ها دعوت بعچل آورد.
بنااد  :1در صااورتی کااه راارح تحقیقاااتی بااه تصااویب شااورای پژوهشاای دانشااكده/کچیته تحقیقااات
دانشجویی/کچیتههای پژوهشی معاونتها نرسیده باشد ،شورای مذکور مكلف به يراهم نچاودن امكاان
ارائه دياع و پاس مجری به سؤاالت اعاا شورا در اولی جلسه جهت اعال نظر نهایی خود میباشد.
بند  : 2در صورت عد تصویب ررح تحقیقاتی در شورای پژوهشی دانشگاه ،ایده ررح تحقیقاتی برای
مجری پیشنهاد دهنده ررح محفوظ بوده و اولویت تصویب ررحهای تحقیقاتی مشابه بعدی باا ایشاان
است.
ماده  )30کارشناسی و تصویب ررحهای تحقیقاتی که در کچیتهها و شاوراهای پژوهشای باه تصاویب
رسیدهاند و نیز بررسی /نظارت بر بودجههای مصوب ررحهای تحقیقاتی و کلیاه اماور اداری ،ماالی و
اجرائی ررحهای تحقیقاتی بر عهده مدیریت امور پژوهشی دانشگاه میباشاد .اماور ماذکور زیار نظار
معاون پژوهش و يناوری دانشگاه انجا میپذیرد.
ماده  )31در صورتی که مدت زمان اجرای ررح تحقیقاتی پیشنهاد شاده بایش از  2ساال باشاد ،بایاد
عالوه بر اعال بودجه پیشنهادی کل ،بودجه درخواستی بصورت سالیانه نیز ارائه گردد.

ه) اعتبار پژوهشي
ماده  )32بودجه پژوهشی هر عاو هیأت علچی حداکثر اعتباری است که معاونت پاژوهش و ينااوری
دانشگاه بر مبنای سوابق پژوهشای محقاق و امتیاازات اخاذ شاده در  3ساال گذشاته ،در قالاب ارائاه
ررحهای پژوهشی در ری یک سال به وی اعطا مینچاید.
ماده  )33مدیریت پژوهشی دانشگاه مسوول تبیی روش محاسبه بودجه پژوهشی و ارائه آن به شاورای
پژوهشی دانشگاه است.
بند  : 1در تعیی بودجه پژوهشی محققی از معیارهای ارزشیابی محققای و دانشاگاه هچناون مقااالت
ارائه شده در مجالت و هچایش ها ،کتب تألیف و ترجچه شده ،نو آوری و اختراع ثبت شده ،رتبههاای
برتر کسب شده و ......استفاده گردد.
بند  :2بودجه پژوهشی هر عاو هیأت علچی به گونهای تدوی شده باشد که طاچ حچایات ویاژه از
پژوهشگران مؤثر و يعال ،مانع يعالیت پژوهش ايراد با سابقه پژوهشی کم نگردد.
بند  :3بودجه پژوهشی هر عاو غیر هیأت علچی به گونهای تدوی شده باشد که درصورت هچتارازی
یک دو بودجه پژوهشی عاو هیأت علچی با شرای مساوی و در صورت عد هچتارازی یاک ساو
بودجه پژوهشی عاو هیأت علچی با شرای مساوی باشد.
ماده  ) 34مدیریت امور پژوهشی دانشگاه مسوول ارالع رساانی مناساب در خصاوص نحاوه محاسابه
اعتبار پژوهشی هر عاو هیأت علچی پس از تصویب شورای پژوهشی دانشگاه است.
ماده  )35اعاا هیأت علچی میتوانند مبادرت به استفاده از اعتبار پژوهشی مراکاز تحقیقاات دانشاگاه
جهت اجرای ررح تحقیقاتی نچایند.
بند  :1اعال میزان مشارکت در بودجه پیشنهادی ررح تحقیقاتی و مصوبه شورای عالی مرکز تحقیقاات
الزامی است.
و) مراحل اجراي يک طرح تحقيقاتي
ماده  )36محقق ررف قرارداد ررح پس از دریايت ابالغیه و یا عقد قرارداد موظف به شاروع عچلیاات
اجرائی ررح به نحوی که در پیشنویس آن آمده و مورد تایید شاورای پژوهشای دانشاگاه قارار گريتاه
است ،میباشد.

ماده  )37قرارداد ررحهای تحقیقاتی که زمان اجرای آنها بیش از  2سال باشد ،پاس از تأییاد گازارش
پیشريت کار در شورای پژوهشی دانشگاه سالیانه تچدید خواهد شد.
ماده  )38معاونت پژوهش و يناوری دانشگاه موظف است نساخهای از ابالغیاه و یاا قارارداد رارح را
جهت ارالع و پیگیریهای الز بعدی در اختیار واحد تصویب کننده ررح قراردهد.
ماده  )39به منظور نظارت بر چگونگی روند اجرای ررحهای پژوهشای ،معاونات پاژوهش و ينااوری
دانشگاه مبادرت به تعیی ناظر برای ررحهای تحقیقاتی مصوب خواهد نچود.
بند  : 1ناظر ررح تحقیقاتی از میان ايراد آگااه و مارتب باا رارح تحقیقااتی مصاوب انتخااب شاده و
میتواند عاو هیأت علچی و یا عاو غیر هیأت علچی باشد.
بند  :2ناظر ررح تحقیقاتی به پیشنهاد و ابالغ مدیر ا ماور پژوهشای تعیای و باه اراالع محقاق رارف
قرارداد ررح رسانده میشود.
ماده  )40محقق ررف قرارداد ررح موظف است مطابق مواد مندرج در قرارداد و یا بار اسااس جادول
زما نبندی ررح که در شروع به تایید شاورای پژوهشای دانشاگاه رسایده ،گازارش پیشاريت علچای و
اجرایی ررح را به تأیید ناظر ررح تحقیقاتی رسانده و برای معاونت پژوهش و يناوری دانشگاه ارساال
دارد.
ماده  )41محقق ررف قرارداد ررح موظف است مطابق مواد منادرج در قارارداد و بار اسااس جادول
هزینه های ررح که در شروع به تایید شورای پژوهشی دانشگاه رسیده ،کلیه مساتندات هزیناه کارد را
جهت ارائه به معاونت پژوهش و يناوری دانشگاه نزد خود نگاه دارد.
ماده  )42ناظر ررح تحقیقاتی طچ اعال نظر در خصوص کیفیت جچعآوری داده ها ،مطابقت مراحل
اجرایی با جدول زمانبندی ررح ،نحوه رعایت مالحظات اخالقی (هچنون اخذ رطایت نامه از تچاامی
آزمودنی ها و تكچیل آن بر اساس آگاهی و اختیار کامل آزمودنی و  ،)......گازارش مرحلاهای پیشاريت
ررح را که از ررف مجری ررح به وی ارائه میگردد بررسی و صاحت انطبااق آن و نیاز هزیناههاای
درخواست شده از ررف محقق ررف قرارداد ررح را با جدول هزینههاا و جزئیاات ذکار شاده در آن
مطابقت داده و پس از تأیید به معاونت پژوهش و يناوری دانشگاه ارسال مینچایند.

ماده  )43مدیریت امور پژوهشی دانشگاه موظف است پاس از دریايات گازارش مرحلاهای پیشاريت
ررح ،مجوز پرداخت باقیچانده اعتبارات ررح را در اولی يرصت مچك و مطابق مفاد قارارداد منعقاده
به حسابداری معاونت پژوهشی اعال نچاید.
ماده  )44محقق ررف قرارداد موظف است در پایان اجرای ررح کلیه نتایج بدسات آماده را بصاورت
گزارش نهایی مطابق با شرایطی که در مت قرارداد آمده است ،مرتب نچوده و هچاراه طاچایم و اساناد
مربوره جهت تسویه حساب پایانی ررح در اختیار معاونت پژوهش و يناوری دانشگاه قراردهد.
ماده  )45برای استفاده مناسب از نتایج تحقیق و تهیه مساتندات علچای الز  ،مادیریت اماور پژوهشای
نحوه گزارش نهائی ررح را در قالب مورد نظر معاونت پژوهش و ينااوری دانشاگاه تهیاه و از رریاق
معاونتهای پژوهشی واحدها و نیز صفحه خانگی معاونت پژوهش و يناوری دانشاگاه اراالع رساانی
خواهد نچود.
ماده  )46چناننه ادامه یک ررح تحقیقاتی در حی اجارای آن مقادور نباشاد و رارح الجار تعطیال
گردد ،محقق ررف قرارداد باید ای مطلب را به صورت کتبی به حوزه مدیریت امور پژوهشی دانشگاه
اعال نچاید.
ماده  )47در مورد ررحهای موطوع ماده  46و به منظور تعیی علت تعطیلای رارح ،موطاوع بوسایله
مدیر امور پژوهشی دانشگاه و از رریق ناظر ررح پیگیری شده و نتیجه به هچاراه نظار مادیریت اماور
پژوهشی برای تصچیمگیری به شورای پژوهشی دانشگاه گزارش میگردد.
ماده  )48در مورد ررحهای تحقیقاتی موطوع ماده  ،46در صورتی که برای شروع یا در مادت اجارای
ررح وجوهی از اعتبارات ررح تحقیقاتی در اختیار محقق ررف قارارداد قارار گريتاه باشاد ،بوسایله
شورای پژوهشی دانشگاه مورد تصچیمگیری قرارخواهد گريت .نتیجه تصچیچات يوق بصورت کتبی از
رریق مدیریت امور پژوهشی دانشگاه به محقق ررف قرارداد رارح و معااون پژوهشای واحاد اعاال
خواهد شد.
ماده  )49در صورتی که محقق ررف قرارداد ررح به عللی نتواند عچلیات اجارای رارح را در موعاد
مقرر به پایان برساند و از سوی دیگرخواستار ادامه اجرای آن باشاد ،بایاد درخواسات ايازایش مادت

زمان اجرای ررح را بهچراه دالیل عقب ايتادگی از زمانبندی اولیه تنظیم نچوده و به مدیریت پژوهشای
دانشگاه ارائه نچاید تا در ای خصوص تصچیمگیری الز بعچل آید.
ماده  )50ايزایش مدت زمان اجرای ررح تحقیقاتی و تعداد ديعات درخواست ايازایش مادت اجارا را
شورای پژوهشی دانشگاه مشخو و به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه ابالغ خواهد نچود.
ماده  )51چناننه محقق ررف قرارداد تغییر برخی از اقال بودجه ،بصورت جابجائی آنهاا درمجچوعاه
بودجه مصوب و یا ايزایش یک یا چند قلم از اقال بودجه را بصورتی که رقم کلی آن ايزایش یاباد ،را
درخواست نچاید ،باید پیشنهاد خود را با ذکر دلیل برای بررسی به حوزه مادیریت پژوهشای دانشاگاه
ارائه نچاید .در ای موارد موطوع ابتدا در جلسه کچیته کارشناسی بودجه ررحهای تحقیقاتی بررسای و
نظر کچیته مذکور جهت تصچیمگیری نهایی در صح شورای پژوهشی دانشگاه مطرح خواهد شد.
ماده  )52اعتبارات مصوب ررح تحقیقاتی مطابق قرارداد منعقد شده بی محقق ررف قارارداد رارح و
معاونت پژوهش و يناوری دانشگاه پس از تایید کارشناسان حوزه مادیریت اماور پژوهشای از رریاق
واحد حسابداری معاونت پژوهش و يناوری دانشگاه دراختیار محقق ررف قرارداد ررح قرار میگیرد.
ز) امور حقوقي طرح تحقيقاتي
ماده  )53کلیه منايع مادی حاصل از اجرای ررح تحقیقاتی و هچننی دستاوردها و نتایج حاصال از آن
متعلق به دانشگاه و عوامل اجرایی ررح تحقیقاتی بوده و دانشگاه میتواند به صالحدید خود و از رریق
عقد قرارداد بخشهای مشخصی از ای منايع را به عوامل اجرایی ررح تحقیقاتی واگذار نچایاد .مرجاع
تشخیو برای ای امر مت قرارداد اجرای آن ررح میباشد.
ماده  )54عوامل اجرایی ررح موظفند در هر موردی که نتایج یا گزارشهاای رارح خاود را بصاورت
انتشار مقاله ،کتاب و یا گزارش و از ای قبیل برای مراجع مربوراه و یاا مجاالت مختلاف داخلای یاا
خارجی ارائه مینچایند ،جچلهای مبنی بر اینكه «ای تحقیق با حچایت مالی دانشگاه علو پزشكی مشاهد
انجا پذیريته است» را قید نچایند .در غیر ای صورت حق هرگونه پیگیریهای بعادی بارای دانشاگاه
محفوظ خواهد بود.

ماده  )55درکلیه مواردی که حاصل نتایج ررح تحقیقاتی بصورت خبر ،گزارش و از ای قبیل از ساوی
دانشگاه انتشار می یابد ،يق اسامی عوامل اجرایی ررح بترتیبی که در پروناده رارح آماده اسات قیاد
میگردد.
ماده  )56در صورتی که عوامل اجرایی ررح ترتیب خاصی برای ذکر نا خود (بجاز آنناه در پروناده
ذکر شده است) تعیی نچایند ،طروری است کاه موطاوع بصاورت کتبای وباا امااای تچاامی رارح
دهندگان به حوزه معاونت پژوهش و يناوری دانشگاه اعال گردد.
ماده  )57کلیه امتیازات معنوی و علچی یک رارح بای عوامال اجرایای رارح باه نسابت هچكااری و
مشارکت در انجا کار تقسیم میشود  .مرجاع تشاخیو در ایا رابطاه قرارهاا و مكتوباات بای کلیاه
هچكاران ررح میباشد.
ماده  )58به منظور تسهیل در اجرای ررح تحقیقاتی ،معاونت پژوهش و يناوری دانشاگاه مجااز اسات
 70درصد از بودجه مصوب شده را بالياصله بعد از عقد قرارداد در اختیار محقق ررف قارارداد رارح
قرار می گیرد  .درصد اولیه پرداخت و ساایر مباالب بار اسااس تصاچیچات متخاذه از ساوی معاونات
پژوهش و يناوری دانشگاه و آیی نامه های داخلی آن معاونت مشخو و اعال میگردد.
ماده  )59در صورتی که هزینه اجرای ررح تحقیقاتی به جهات خریاد وساایل یاا تجهیازات بایش از
درصد تعیی شده در مرحله اول پرداخت ررح باشد ،با ارائه ياکتور و تأیید مدیریت اماور پژوهشای و
موايقت معاونت پژوهش و يناوری دانشگاه قابل پرداخت است.
ماده  )60معاونت پژوهش و يناوری دانشگاه مجاز است پس از ارائه گزارش پایاان رارح تحقیقااتی و
تأیید شورای پژوهشی دانشگاه نسبت به تسویه حساب با محقق ررف قرارداد و پرداخت  100درصاد
بودجه مصوب ررح اقدا نچاید.
ح) سياستهاي تشويقي
ماده  )61معاونت پژوهش و يناوری دانشگاه با توجه به ماموریت دانشگاه در ایجاد بستر مناسب برای
ارتقا ظريیتهای پژوهشی و ايزایش سطح کیفی و کچی آنها و بكارگیری نتاایج تحقیقاات کااربردی و

بنیادی از رریق چاپ آنها در مجالت معتبر داخلی و خارجی و به منظور تشویق و قدردانی از محققان
ارجچند اقدا به اعطای تسهیالت مالی تشویقی مینچاید.
ماده  ) 62مدیریت پژوهشی دانشگاه مسوول تبیی روش اعطای تسهیالت ذکر شده در ماده  61و ارائاه
آن به شورای پژوهشی دانشگاه است.
بند  : 1در تعیی نحوه و میزان تسهیالت مالی تشاویقی اعطاا شاده از معیارهاای اعاال شاده وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشكی هچنون نوع نچایه نامه هایی که مقاالت در آنها به چاپ رسیده است
و حق السهم هر یک از نویسندگان از مقاله منتشر شده استفاده گردد.
بند  :2به منظور تشویق محققی در ارائه ررحهای چند مرکزی ،به مقاالتی که منتج از رارحهاای چناد
مرکزی داخلی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه هستند و نیز پروتكلهای درمانی که در قالب برنامه و
یا قانون اجرایی و یا بصورت تولید انبوه (در خصاوص يارآوردههاای دارویای و یاا تجهیازات) در
سیستم مورد استفاده قرار گريتهاند و نیز در صورتی که استفاده از نتایج ررح توس مراجاع معتبار و
یا مسئول سازمان به تایید رسیده باشد طرایبی در جهت ايزایش تسهیالت اعطا شاده در نظار گريتاه
شود .
ماده  )63مدیریت پژوهشی دانشگاه مسوول ارالع رسانی مناسب در خصوص نحوه محاسابه و میازان
تسهیالت مالی تشویقی اعطا شده هر عاو هیأت علچی پس از تصاویب شاورای پژوهشای دانشاگاه
است.
ماده  )64مواردی که در ای آیی نامه مد نظار قارار نگريتاه ویاا حساب موقعیات از ماوارد اساتثنائی
محسوب میگردد با نظر مستقیم معاون پژوهش و يناوری دانشگاه و تأییاد شاورای پژوهشای دانشاگاه
تصچیمگیری خواهد شد.

آيين نامه اجرايي طرح هاي برون دانشگاهي
(مصوب شورای پژوهشی دانشگاه)
)1

محققی خارج از دانشگاه با شرای زیر می توانند به عنوان هچكاار در رارح تحقیقااتی حااور
داشته باشند:

الف) محقق وابسته به دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی باشد که زیر مجچوعه وزارت بهداشت است:
ررح در شورای پژوهشی دانشگاه و یا مرکز تحقیقاتی زیر مجچوعه وزارت بهداشت تصاویب شاده و
نا ایشان به هچراه نا مجری دانشگاه علو پزشكی مشهد در مت تصویب نامه آمده باشد.
برای انعقاد تفاهم نامه یا شروع کار ،ارائه مجوز کچیته منطقه ای اخالق در پژوهشاهای دانشاگاه علاو
پزشكی مشهد الزامی است.
ب) محقق وابسته به دانشگاهها یا موسسات آموزشی باشد که زیر مجچوعه وزارت بهداشت نیست:
عالوه بر ارائه مستندات ذکر شده در بند الف ،حداقل  %30بودجه رارح نیاز از دانشاگاه یاا موسساه
متبوع تامی اعتبار شود.
ج) محقق وابسته به سایر سازمانهای دولتی یا موسسات خصوصی باشد
حداقل  % 30بودجه ررح از ررف سازمان یا موسسه متبوع تأمی اعتبار شود .ايزایش میازان مشاارکت
به نظر شورای پژوهشی دانشگاه بساتگی خواهاد داشات .ارائاه پروپاوزال  ،يار رطاایت آگاهاناه و
پرسشنامه جهت ارائه در کچیته منطقه ای اخالق در پژوهشهای دانشگاه علاو پزشاكی مشاهد الزامای
است.
د) در صورتیكه محقق وابسته به هینیک از سازمانها یا موسسات يوقالاذکر نباشاد (اياراد حقیقای)،
طروری است  %100اعتبار ررح از ررف محقق تأمی شود.
)2

اعاا هیأت علچی سایر دانشگاهها می توانند به عنوان هچكار در ررح تحقیقاتی حااور داشاته
باشند

)3

دانشجویان خارج از دانشگاه علو پزشكی مشهد با پرکردن ير "معريیناماه هچكااری پژوهشای
هچكار خارج دانشگاه به ديتر محتر حراست دانشگاه" و ير " تفاهم نامه هچكاری پژوهشی با
سایر دانشگاه ها" و تایید معاون محتر پژوهشی و ديتر حراسات و در صاورت اخاذ نچوناه از

میتوانند به عناوان هچكاار در يرآیناد
واحدهای مربوره با اخذ مجوز معاونت آموزشی دانشگاه 
اجرای ررحهای تحقیقاتی دانشگاه مشارکت نچایند.
)4

چناننه اجرای ررح تحقیقاتی (تچامی ررح یا بخشی از آن) نیازمند حاور دانشجو و یاا عااو
هیأت علچی سایر دانشگاهها یا يردی که رابطه استخدامی با دانشگاه علو پزشكی مشاهد نادارد
باشد ،طروری است مجری محتر ير "معريینامه هچكاری پژوهشی هچكار خارج دانشاگاه باه
ديتر محتر حراست دانشگاه" را پیش از انعقاد قرارداد و شروع ررح تحقیقاتی تكچیال نچاوده و
مجوز تردد ایشان را در واحدهای تابعه دانشگاه اخذ نچاید.

)5

در صورتی که از منابع مالی خارج دانشگاه نسبت به جذب اعتبار اقدا شدهاست (و یاا خواهاد
شد) ،طروری است مستندات هچكاری مرکز مورد تعامل و میزان و نحوه مشارکت بودجهای آن
مرکز مشخو گردیده و به هچراه پروپوزال ارائه گردند.

)6

در خصوص ررح های تحقیقاتی که منابع مالی آن ها از خارج از کشور تاامیی مای شاود ارائاه
نامه تقبل هزینه از مرکز مربوره یا ارائه تفاهم ناماه امااا شاده مشاترن بای مرکاز مربوراه و
دانشگاه علو پزشكی مشهد الزامی است.

آيين نامه تمديد مدت اجراي طرح تحقيقاتي
(مصوب شورای پژوهشی دانشگاه)
در صورتیكه محقق ررف قرارداد به عللی نتواند عچلیات اجرای ررح تحقیقاتی را در موعاد مقارر باه
پایان برساند و از سوی دیگر خواستار ادامه اجارای آن باشاد ،بایاد درخواسات ايازایش مادت زماان
اجرای ررح را به هچراه دالیل عقاب ايتاادگی از زمانبنادی اولیاه تنظایم نچاوده و باه مادیریت اماور
پژوهشی دانشگاه ارائه نچاید تا در ای خصوص تصچیم گیری الز بعچل آید.
بند  :1چناننه معاونت پژوهش و يناوری دانشگاه به هر دلیل نتواند نسابت باه پرداخات اولیاه هزیناه
های اجرایی ررح تحقیقاتی ،ربق طواب مصوب شورای پژوهشی دانشگاه در موعد مقرر اقدا نچایاد
و عد پرداخت هزینه های اجرایی دلیال تاأخیر در شاروع اجارای رارح تحقیقااتی باشاد ،مادیریت
پژوهشی مجاز است مدت اجرای ررح تحقیقاتی را حداکثر به میزان زمان تاأخیر شاده از تصاویب در
شورای پژوهشی دانشگاه و کچیته اخالق تاا اولای پرداخات توسا حساابداری معاونات پاژوهش و
يناوری دانشگاه ،ايزایش دهد.
بند  : 2چناننه محقق ررف قرارداد به دالیلی بجز تأمی اعتباار هزیناه هاای اجرایای رارح تحقیقااتی
نتواند ررح تحقیقاتی را در موعد مقرر به پایان برساند ،مدیریت پژوهشی مجااز اسات راسااا تاا یاک
نوبت از زمان پرداخت هزینه های ررح تحقیقاتی به میزان رول مادت زماان اجارای رارح تحقیقااتی
نسبت به ايزایش زمان مدت اجرای ررح تحقیقاتی اقادا نچایاد .بادیهی اسات چنانناه مادت زماان
مذکور کايی نباشد ،دالیل محقق ررف قرارداد در جلساه شاورای پژوهشای دانشاگاه مطارح و اتخااذ
تصچیم خواهد شد.
بند  :3تچدید مدت اجرای ررح تحقیقاتی صرياا تا یک نوبت صورت می پذیرد و چناننه محقق ررف
قرارداد به هر دلیل نتواند در زمان تچدید یايته نسبت به ارائه گزارش پایانی ررح تحقیقاتی اقدا نچایاد
با اعال اخطار مدیریت امور پژوهشی دانشگاه مبنی بر راکد شدن ررح تحقیقاتی موطاوع باه شاورای
پژوهشی دانشگاه ارائه تا پس از استچاع نظرات محقق ررف قرارداد در علال عاد مويقیات باه ارائاه
گزارش پایانی ررح ،تصچیم مقتای بعچل آید.

فرايند پرداخت هاي طرح هاي تحقيقاتي در مديريت پژوهشي دانشگاه
(مصوب شورای پژوهشی دانشگاه)
کلیه ررح های تحقیقاتی که به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه و کچیته منطقهای یا سازمانی اخالق
در پژوهشهای زیست پزشكی رسیده باشد ،در صورت وجود گرنت محقق ررف قرارداد ،بار اسااس
قراردادی که بی معاونت پژوهش و يناوری دانشگاه و محقق ررف قرارداد ررح منعقد میشاود ،قابال
اجرا بوده و از تسهیالت مالی و اداری مصوب شده برخوردار خواهد شد .محقق ررف قارارداد رارح،
ربق قرارداد منعقده ملز به ارائه گزارش پیشريت کار در يواصل زماانی تعیای شاده در قارارداد مای
باشد.
ير قراداد در سه نسخه به هچراه کاربرگ درخواست پرداخت هزینه ررح تحقیقااتی توسا ایچیال از
رریق نر ايزار پژوهان برای محقق ررف قراداد ارسال میگردد که پس از اماا  ،نسخه کاغذی قاراداد
و کاربرگ به مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه ارساال مایگاردد تاا پاس از امااا معااون
پژوهش و يناوری دانشگاه به حسابداری ارجاع شود.
در کلیه ررح های تحقیقاتی در ابتدای قرارداد  70درصد از بودجه رارح جهات شاروع کاار و بادون
تأیید ناظر ،در اختیار محقق ررف قرارداد قرار خواهد گريت .بدنبال گزارش پایانی و تایید ناظر رارح
تحقیقاتی و پس از آنكه واحد تصویب کننده ررح ،گزارش پایانی رارح تحقیقااتی را تأییاد نچاوده و
مصوبه آن را به مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه ارسال نچوده باشد 100 ،درصد هزیناه هاا
پرداخت خواهد گردید.

