بسمه تعالی
آیین نامه انجام فعالیت پژوهشی دانشجویان سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی در محیط های دانشگاه
اهداف
هدف از انجام فعالیت پژوهشی دانشجویان سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی در محیط های دانشگاه بكارگیری ظرفیت ها و ایجاد زمینه برای فعالیت های پژوهشی مشترک باا
سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی و مراكز تحقیقاتی است.
در جهت تامین این مهم دانشگاه عاوم پزشكی مشهد در خصوص نحوه همكاری با دانشجویان سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی متقاضی همكاری با ایان دانشاگاه اعام از كاار
مطالعاتی پژوهشی ،پایان نامه و كار آموزی ،موارد زیر را الزامی می داند.
.1

در صورتی كه بیش از  %50فعالیت ها با راهنمایی و تحت نظارت عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی مشهد صورت پذیرد باید به عنوان اساتاد راهنماا و
در صورتیكه  20-50درصد فعالیت ها تحت نظارت عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی مشهد صورت پذیرد حداقل به عنوان استاد مشاور در پایان ناماه
معرفی شده باشند.

.2

ارائه معرفی نامه رسمی از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه متقاضی كه در آن درخواست همكاری در اجرای پایان نامه /طرح تحقیقااتی باه هماراه عناوان
تحقیق ،تصویب شورای پژوهشی دانشگاه /دانشكده متقاضی و كد كمیته اخالق ذكر شده باشد.

.3

چنانچه مصوبه پایان نامه /طرح تحقیقاتی از دانشگاه های تیپ یک باشد ،بررسی و تصویب در گروه های مرتبط ضروری نبوده ولی مصاوبات دانشاگاه هاای
تیپ دو و سه و دانشگاه آزاد نیازمند تأیید معاونت پژوهشی دانشكده مرتبط می باشد.

.4

كد اخالق صادر شده از طرف دان شكده های تیپ دو و سه و دانشگاه آزاد اسالمی نیازمند تأیید كمیته منطقه ای اخاالق در پاژوهش هاای زیسات پزشاكی
دانشگاه علوم پزشكی مشهد می باشد.

.5

اخذ موافقت مدیر گروه /رئیس مركز تحقیقات (كه به منزله تأیید نبود مشكل مالی  /راهنمایی در اجرای سایر پایان نامه ها /طرح های تحقیقاتی می باشاد
و نیز اخذ موافقت معاونت آموزشی دانشكده /دانشگاه علوم پزشكی مشهد با انجام تحقیق تحت راهنمایی و نظارت عضو هیأت علمی دانشگاه الزامی است.

.6

در مواردی كه تحقیق با استفاده از امكانات و تجهیزات دانشگاه انجام می شود اخذ نظر كمیته بودجه طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشكی مشاهد باه
جهت هزینه های اجرای پایان نامه /طرح تحقیقاتی ،الزامی است.

.7

در صورتی كه اجرای پایان نامه /طرح تحقیقاتی مستلزم هزینه از طرف دانشگاه علوم پزشكی مشاهد باشاد ،واریاز هزیناه هاای اجارای پایاان ناماه /طارح
تحقیقاتی به حساب عضو هیأت علمی (با ارائه اسناد رقم واریز شده یا حساب درآمدهای غیر اختصاصی معاونت پژوهش و فناوری دانشاگاه پایش از شارو
تحقیق الزامی است.

.8

انعقاد تفاهم نامه همكاری بین معاونت های پژوهش و فناوری دو دانشگاه كه در آن سهم دو دانشگاه از نتایج حاصل با توجه به میزان مشاركت لحاا شاده
باشد الزامی است.

.9

اخذ مجوز فعالیت دانشجو در محیط های دانشگاه از دفتر حراست دانشكده /دانشگاه الزامی است.

تبصره :1در صورتی كه دانشجو به عنوان كارآموز یا با هدف آشنایی با محیط و فعالیت پژوهش معرفی شده باشد ،ضروری است یكی از اعضاا هیاأت علمای دانشاگاه
علوم پزشكی مشهد مسئولیت نظارت بر فعالیت دانشجو را بر عهده گرفته ،ضمن اخذ موافقت مدیر گروه /رئیس مركز تحقیقات و معاونت آموزشی دانشكده /دانشاگاه،
موافقت حراست دانشكده /دانشگاه نیز اخذگردد.
تبصره : 2در صورتیكه تقاضای استفاده از همكاری دانشجو به درخواست عض و هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی مشهد باشد ،ضروری است ضامن پاذیرم مسائولیت
حضور و فعالیت دانشجو از طرف عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی مشهد ،موافقت مدیر گروه /رئیس مركز تحقیقات و معاونت آموزشی دانشكده /دانشگاه و نیاز
حراست دانشكده /دانشگاه اخذگردد.
تبصره  :3در صورتیكه موضو تحقیق صرفاً تكمیل پرسشنامه باشد ،مصوبه و كد اخالق دانشگاه متقاضی /دانشگاه علوم پزشكی مشهد ،نظاارت یكای از اعضاا هیاأت
علمی این دانشگاه بر روند اجرای تحقیق و اخذ مجوز از حراست دانشكده /دانشگاه الزامی است.
در تمامی موارد ،بر اساس مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  1391/10/20مجریان طرح /پروژه مكلفند در خصوص تأمین حقوق مادی مترتب بار انجاام فعالیات ماذكور باه
پرسنل درگیر و به صورت متعارف و عادالنه پیش بینی های الزم بعمل آورده ،ضمن ارائه گزارم به واحدهای معرفی شونده ،در قسامت تقادیر و تشاكر مقااالت مناتج از تحقیاق
مذكور نیز از واحدهای دانشگاه كه تسهیالت الزم را به منظور انجام تحقیق فراهم نمودهاند و /یا اعضا گروه آموزشی كه نتیجه تحقیق مبتنی بر آثاار و یاا دادههاای پدیاد آماده/
جمع آوری شده از فعالیتهای آموزشی ،درمانی ایشان بوده است ،نام برده و تقدیر نمایند.
ضمنا ارائه هر گونه اطالعات محرمانه و حفاظتی ،اطالعات پرسنلی افراد و سوابق شخصی ممنو بوده و حضور در محیط های آموزشای ،پژوهشای ،درماانی بجاز در همااهنگی باا
حراست دانشگاه میسر نمی باشد.
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