بسمه تعالی

شرایط درخواست همکاری واحدهای مختلف دانشگاه جهت اجرای طرح تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه

به منظور پیشگیری از اختالل در نظم فعالیت واحدهای دانشگاه ،عدم تحمیل وظااف

تعرفا

نشاده و اف ااد فشاار غااری یار

متعارف بر پرسنل و درنتی ه پیشگیری از ارافه خدمات با غیفیت پافینتر به ارباب رجوع ،صیانت از زحمات اعضاء محتارم هیا ت
علمی در بستر پژوهشی آماده شده برای سافر همکاران و حفظ حقوق معنوی افشان و م موعه واحدهای تابعه دانشگاه ،و باالخره
به منظور صیانت از حقوق بیماران ،رعافت مفاد زفر در مواردی غه اعضاء محترم هیا ت علمای دانشاگاه مراادرت باه ارافاه ار
تحقیقاتی نمافند غه محل اجرای آن خارج از محیط فعالیت آموزشی افشان باشد ضروری است:
 )1پیش از تصوفب پروپوزال تمهیدات الزم جهت مشارغت عضو هیا ت علمای مارترط و مساتقر در محال اجارای ار
تحقیقاتی و فا ت فید دستگاه ذفربط (همچون رفیس فا معاون آموزشی پژوهشی دانشکده /بیمارستان ،رفیس بخش ،رفایس
مرغز تحقیقات ،رفیس مرغز بهداشت) بعمل آفد.
ترصره :در صورتیکه اجرای فک ر تحقیقاتی نیازمند استفاده از خدمات فرد فا افرادی از شاا لین یار هیا ت علمای
باشد و فا به نحوی به حضور در محیط فعالیت آنان باشد  ،ضروری اسات ضامن اخاظ نظار بااالترفن مقاام اجرافای آن
دستگاه ،نسرت به ت مین حقوق مادی مترتب بر فعالیت مظغور به صورت متعارف و عادالنه پایش بینایهاای الزم بعمال
آمده باشد.
 )2در گزارش نهافی و نیز مقاالت منتج از تحقیق مظغور ،در قسمت تقدفر و تشکر ،از واحدهای دانشگاه غه تسهیالت الزم
را به منظور ان ام تحقیق فراهم نمودهاند و /فا اعضاء گروه آموزشی غه نتیج تحقیق مرتنی بار آااار و فاا دادههاای پدفاد
آمده /جمع آوری شده از فعالیتهای آموزشی ،درمانی افشان بوده است ،نام برده و تقدفر گردد.
 )3چنانچه تحقیق منتج از آاار و فا دادههای پدفد آمده /جمع آوری شده از فعالیتهای آموزشی ،درمانی سافر اعضاء هیا ت
علمی دانشگاه باشد ،متناسب با توافق بعمل آمده بین محققین و عضو هی ت علمی بخش فا گروه آموزشی مربو ه اقادام
گردد.
اشخاص حقیقی فاقد رابطه استخدامی با دانشگاه ضمن تعهد به رعایت مفاد فوقالذکر موظف به رعایت سایر قوانین جاری
معاونت پژوهشی دانشگاه ،از جمله پرداخت هزینه های ضروری جهت انجام پژوهشی در محیط دانشگگاه و ارائگه زگزار
نتایج حاصل از پژوهش بعمل آمده به مقام اجرایی صادر کننده مجوز همکاری یا معاونت پژوهشی دانشگاه ،نیز خواهند بود.

