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 قدمهم

ــتجوی آگاهانه و منظوربهپژوهش عبارت است از طرح پرسش   علمی و مندروش کسب آگاهی از طریق جسـ

شش، که در آن تحقیق و با همراه  شدن       انجام آزمایش با کو شن  شف یا رو شی و نیز  سؤاالت هدف ک  پژوه

 جامعه اساس پیشرفت هر   که پایه و آنجا از. تعریف سازمان جهانی بهداشت(  ) .پذیردمیاطالعات جدید انجام 

 ،گسترش مرزهای دانشو  شودمیده نها صنعتی آن جامعه بنا توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محور بر

شف حقایق و  ستوار  بر طبیعی هایپدیدهشناخت   ک ست، اهمیت توجه به مقوله پژوهش   مبنای پژوهش ا ا

 محلی از تردید نخواهد داشت.

صولی و          نهال پژوهش در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، هنگامی به بار خواهد نشست که در سیری ا

ستای   و برنامه ریزی شده  ستای    هایاولویتدر را چنین اهدافی است  نیل به تحقیقاتی آن جامعه باشد. در را

ضرورت      ضوابط و مقررات خاص  شتن  ساس آئین نامه اجرا  . بریابدمیکه دا  ردپژوهشی   هایفعالیتی یاین ا

شکی     شگاه علوم پز ستان دان ستفاده از قوانین و  با لر شنامه  ا صیه ت همچنین تجارب و موجود و هایبخ  ایهو

 تدوین شده است. کشور تهیه و هایدانشگاهدیگر 
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 شوراهاي پژوهشي -1 بخش

 اهداف -1 ماده

ست   ،هااولویت، هابرنامهتدوین  تهیه و منظوربه صویب    هایسیا پژوهشی و فراهم آوردن امکانات الزم جهت ت

، HSR، هاگروه تحقیقاتی،، مراکز هادانشکده  ،دانشگاه  شورای پژوهشی در  ، تحقیقاتی هایطرحاجرای روند  و

 هایشــبکهجویی، دانشــگاه، پژوهش در آموزش، مراکز آموزشــی درمانی، کمیته تحقیقات دانشــ هایمعاونت

ــت و  ــتان   بهداش ــهرس ــت ش ــکیل کمیته مالی و کمیته اخالق در پژوهش ، آبادخرمدرمان، مرکز بهداش تش

 .شوندمی

 شورای پژوهشی دانشگاه -2 ماده

 تعریف -1 بند

ــورای پژوهشــی دانشــگاه   ی پژوهشــی و یو امور زیربنا هامشــیخطکلیه  مرجع تدوین و تبیین ترینعالیش

ست     شگاه تحقیقاتی  هایگذاریسیا صویب و  دان  هایطرحاجرای روند  و فراهم آوردن امکانات الزم جهت ت

پژوهش  مرتبط با رمودر زمینه کلیه ا گیریتصمیم شورای پژوهشی دانشگاه باالترین مرجع     است.  تحقیقاتی

ــویب  ازجمله ــت تحقیقاتی،  هایطرحتص ــیاس ــالح   یگذارس ــویب و اص  هاینامهآیینپژوهش، تدوین و تص

ضای        شگران و اع شویقی به پژوه شی، پرداخت ت شگران و     علمیهیأتپژوه شرکت پژوه صدور مجوز جهت   ،

داخل و خارج کشور، حمایت از اختراعات و ابداعات، موافقت با چاپ نشریه،  هایکنگرهدر  علمیهیأتاعضای 

بخشـــی از اختیارات خود را به شـــوراهای  تواندمیبوده و  ...پژوهشـــی و  هاینامهپایانو  هاپروژهحمایت از 

 پژوهشی وابسته تفویض نماید.

 شورای پژوهشی دانشگاهاعضای  -3 ماده

شگاه    شو  شی دان ستناد رای پژوه سا  به ا شگاه سنامه مدیریت  ا ستاد انقالب فرهنگی( مرکب از   ها )دان صوب   م

 باشدمی اعضای زیر

 رئیس شورا عنوانبه دانشگاه آوریفنتحقیقات و معاون  -1 بند
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 دبیر شورا عنوانبه مدیر امور پژوهشی دانشگاه -2 بند

 داشته باشند( علمیهیأتی که بیش از ده نفر هادانشکده) هادانشکدهمعاونین پژوهشی  -3 بند

 دانشگاه )موافقت اصولی یا موافقت قطعی(مصوب  یقاتیمراکز تحقروسای  -4 بند

 پژوهشی ارزنده هایفعالیتدارای  ،ی حداقل با مرتبه دانشیاریاعضای هیئت علم ازنفر  4 -5 بند

ضا  -1 تبصره سکوپوس یا تعداد مقاالت باالتر از   7دارای حداقل اچ ایندکس  علمیهیأت یاع  22به باال در ا

سکوپوس،   شگاه    مدیریتبه پیشنهاد   PubMedو یا  ISI Web of Scienceدر ا و موافقت معاون پژوهشی دان

 .باشندمی تیاولو دانشگاه آوریفنتحقیقات و 

 مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه -6 بند

ــگاه  آوریفنمعاون تحقیقات و  -1 تبصره ــی   تواندمیدانش ــورای پژوهش ــب مورد به ش افراد دیگری را حس

در جلســات حضــور  رأین حق اخیر بدوبررســی موارد اســتفاده کند. افراد در  هاآندعوت نماید تا از نظرات 

 و بایستی دارای سوابق ارزشمند پژوهشی بوده و حداقل در مرتبه استادیاری باشند. یابندمی

عضو شورای  هادانشکدهدانشکده، روسای  مستقل تا زمان تعریف و مشخص شدن معاون پژوهشی -2 تبصره

 پژوهشی دانشگاه هستند.

شورای پژوهشی دانشگاه بالمانع    در جلسات   رأیبدون حق  شناسان پژوهشی دانشگاه    کارحضور   -3 تبصره

 .است

ــعه و  -4 تبصره با نظر معاون یی مرکزی دانشــگاه دانشــجو تحقیقات هایکمیتهمدیر مرکز مطالعات و توس

 انتخاب شوند.عضو شورای پژوهشی دانشگاه  عنوانبه توانندمی آوریفنتحقیقات و 

 پژوهشی دانشگاه شورایو اختیارات ضوابط  -4 ماده

 .گرددمیتشکیل  باریکوهشی دانشگاه هردو هفته شورای پژجلسه  -1 بند

ست   -2 بند شگاه    ریا شي دان سات عادی و   شوراي پژوه تحقیقات و شورا با معاون   العادهفوقدر کلیه جل

Saeedeh
Highlight

Saeedeh
Highlight

Saeedeh
Highlight



 لرستانانشگاه علوم پزشکی دو مقررات تحقيقات و فناوری  آيين نامه

4 

 .تفویض نماید ریاست شورا را آوریفنی که معاون تحقیقات و در مواردمگر  دانشگاه است آوریفن

 ءایک اعض  عالوهبهنصف  رئیس شورا یا جانشین ایشان و     پژوهشی دانشگاه با حضور    جلسات شورای   -3 بند

 .گردندمیاخذ آرای اعضای حاضر نسبی تصمیمات با اکثریت  و یابدمیرسمیت 

 .ددارعهدهرا به  شوراي پژوهشي دانشگاهجلسات  یدبیرمدیر امور پژوهشی دانشگاه  -4 بند

ش       -5 بند شی دان شورای پژوه ضای  سط  ابالغ اع شورا  عنوانبه آوریفنمعاون تحقیقات و گاه تو ه ب و رئیس 

سال   شخاص حقیقی  مدت دو  ست     .گرددمیصادر  برای ا ضای حقوقی ابالغ تا زمان باقی ماندن در پ برای اع

 مربوطه اعتبار دارد.

 در جلسات داشته باشند   اعضای حقیقی که سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب غیبت غیر موجه      -6 بند

 .شودمیدر شورا لغو  هاآنابالغ عضویت 

 دانشگاه بالمانع است. آوریفنعضویت مجدد اعضای قبلی در صورت صالحدید معاون تحقیقات و  -7 بند

مورد بررسی   حداکثر ظرف مدت سی روز  راارسالی   هایطرحوظف است  مدانشگاه  پژوهشی  شورای   -8 بند

 قرار دهد. اظهارنظر و

شورا صالحدید   با ودر موارد الزم  -1 تبصره سات   ،رئیس یا دبیر  شگاه       العادهفوقجل شی دان شورای پژوه

 .گرددمیتشکیل 

 باشدمیشرح ذیل ه ب وظایف شورای پژوهشی دانشگاه -5 ماده

 پژوهشی دانشگاه مشیخطتعیین اهداف و  -1 بند

شورای  برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات و تصمیمات   دانشگاه   آوریفنتحقیقات و همکاری با معاون  -2 بند

 دانشگاهپژوهشی 

شی     -3 بند صالح فرایندهای پژوه شرایط و  ازجملها شگاه  بهبود  و ایجاد  یهماهنگ، رفع موانع تحقیق در دان

 هایطرحخصوصی در اجرای   دولتی و مشارکت با بخش   ،دانشگاه آموزشی و پژوهشی    هایفعالیتتعادل بین 
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ــگاه تعیین نحوه همکاری با مراکز تحقیقاتی داخل و پژوهشـــی و ارائه خدمات بررســـی نحوه  ،خارج دانشـ

ستانی،  مختلف برای برآوردن نیازهای  هایسازمان پژوهشی به   چگونگی همکاری  و نیز ایمنطقه ی وکشور ا

 صنعتیعلمی و مراکز با دیگر دانشگاه 

 پژوهشگرتربیت  در راستای هابرنامهتصویب تدوین و ، تهیه -4 بند

سی  -5 بند شنهاد   تدوین و، برر شی  هابرنامهپی شتر جهان دانش    منظوربهی پژوه  ، تولید وشناخت هرچه بی

 انتشار علم

و  و پژوهشــی دانشــگاهپیشــنهاد چگونگی اســتفاده از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت آموزشــی  -6 بند

 صنعت

 هایشــبکه، هابیمارســتان، هادانشــکدهبه  ارائه جهتمختلف پژوهشــی  هاینامهآیینتدوین  تهیه و -7 بند

 بطبهداشت و درمان و دیگر مراجع ذیر

 .دهدمیدرباره مسائلی که شورای دانشگاه یا معاون پژوهشی به شورا ارجاع  اظهارنظربررسی و  -8 بند

 دانشگاه زیرمجموعهارائه شده از شوراهای مختلف پژوهشی  پژوهشی هایطرحتصویب  -9 بند

نوشـــتن مقاالت تحقیقی و ایجاد  کتب و و ترجمه تألیفبه  علمیهیأتترغیب و تشـــویق اعضـــای  -11 بند

ــهیالت الزم برای تســریع در چاپ و امکانات و  ــر آرار علمی  تس  نامهآیینمحققین و مخترعین و تدوین نش

 اجرایی میزان و نحوه پرداخت تشویقی چاپ کتب و مقاالت علمی

 آن و ابالغ مبنای ضوابط مصوب بر ی انتشارات دانشگاهشوراآئین نامه  و تصویب پیشنهاد -11 بند

شگاه برای کار در جامعه   آموختگاندانش هاینمندیتواسنجش   ارزیابی میزان توانمندی علمی و -12 بند دان

 تحقیقاتی ویژه هایطرحاز طریق اجرای 

شیابی   -13 بند شگاه و انتخاب   هایطرحارز شگران نمونه در   هاپژوهشتحقیقاتی خاتمه یافته در دان و پژوه

 هاآنگوناگون سالمت و تشویق مادی و معنوی  هایزمینههر سال در 

Saeedeh
Highlight

Saeedeh
Highlight

Saeedeh
Highlight

Saeedeh
Highlight



 لرستانانشگاه علوم پزشکی دو مقررات تحقيقات و فناوری  آيين نامه

6 

 کشور علمی و فنی هایجنبهکلی کاربرد نتایج تحقیقات برای پیشبرد  مشیخطو تدوین پیشنهاد  -14 بند

 علمیهیأتمطالعاتی اعضای  هایفرصتبرنامه ریزی  -15 بند

شبکه       -16 بند سانی اطالعبررسی و پیشنهاد طرح توسعه  شگاه   ر ستای  عنوانبهدان  ابزار تحقیقات نوین در را

 گسترش فرهنگ پژوهش

 هاآنداخل و خارج از کشور در صورت پذیرش مقاالت  هایکنگرهصدور مجوز اعزام پژوهشگران به  -17 بند

ست    -18 بند شترک با   هاینامهی و تدوین تفاهم گذارسیا شگاه م شوری و   هادان و مراکز علمی تحقیقات ک

 المللیبین

 تفویض بخشی از اختیارات خود به شوراهای پژوهشی تابعه -19 بند

 وظایف دبیر شورای پژوهشی دانشگاه -6 ماده

 و اعضای شورا دانشگاه آوریفنتحقیقات و معاون  نظرتنظیم برنامه کاری شورا با  -1 بند

 و تدوین صورتجلسه های آنبرگزاری جلسات شورا  وهماهنگی  -2 بند

 سوی شورا و اجرای مصوبات آن محوله از پیگیری امور -3 بند

 روز پیش از تشکیل جلسه 2حداقل  تنظیم دستور کار و ارائه آن به اعضا -4 بند

شی       -5 بند سه با معاونین پژوه شکیل جل شکده ت ست    منظوربه باریکماه  2حداقل هر  هادان و  یگذارسیا

 ی تحقیقاتی و ارائه گزارش آن به شورای پژوهشی.هااولویتتعیین 

 شورای پژوهشی دانشکده -7 ماده

ست        -1 بند شکده مرجعی ا شی دان شی     زیر نظر شورای پژوه شگاه  شورای پژوه   پیگیری و منظوربهکه دان

ل به آن محودانشگاه  شورای پژوهشی   پژوهشی توسط    در راستای کلیه امور که  هاییتفویضو  اجرای وظایف

 .گرددمیتشکیل ، شودمی
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 شورای پژوهشی دانشکده اعضای -8 ماده

 .باشدمیریاست شورای پژوهشی دانشکده  دارعهدهرئیس دانشکده  -1 بند

 و جانشین رئیس دبیر شورا عنوانبه پژوهشی دانشکده معاون -2 بند

ه تائید ریاست دانشکد پژوهشی دانشکده و   به پیشنهاد معاون  نظرصاحب  علمیهیأتاز اعضای   نفردو  -3 بند

ــیاری        ISIمعتبر  های نمایه  مقاله در    22باالتر یا دارا بودن حداقل      و 5ایندکس   چا ای با حداقل مرتبه دانشـ

web of Science  یاPubMed  اسکوپوسیا.  

با باالترین تعداد مقاله در علمی دانشکده   هیأتاز اعضای   دو نفر 3بند در صورت نداشتن شرایط     -1 تبصره

 یا اسکوپوس انتخاب گردد. PubMedیا  ISI web of Scienceمعتبر  هاینمایه

شی   هایگروه انمدیر -4 بند صوب(  )آموز صوب و غیر م ضو   م شرایط بند  توان علمیهیأتیا یک ع و  3مند با 

 گردد.دانشکده انتخاب  رئیستوسط تبصره مربوطه 

 دانشگاه آوریفننماینده معاون تحقیقات و  مدیر پژوهش به عنوان -5 بند

کده رئیس دانش تأیید ودانشکده  پژوهشی  آموزشی و  به پیشنهاد معاون متخصص آمار یا اپیدمیولوژی   -6 بند

 مربوطه

شورا   -1 تبصره سب  رأیرا بدون حق افراد دیگری  تواندمیرئیس  شی دعوت    ح شورای پژوه تا از  مورد به 

 در بررسی موارد استفاده کند. هاآننظرات 

شکده بدون حق        -2 تبصره شی دان سان پژوه شنا شکده        در توانندیم رأیکار شی دان شورای پژوه سات  جل

 .نمایدمیشرکت 

 .شوندمیکافی نیست. اعضای شورا با نظر رئیس دانشکده انتخاب  هاگروهیی که تعداد هادانشکده -3 تبصره

 شورای پژوهشی دانشکدهو اختیارات ضوابط  -9 ماده
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به صالحدید   در صورت لزوم و  و شود میتشکیل   باریک ر دو هفتهشورای پژوهشی دانشکده حداقل ه    -1 بند

 .شدبرگزار خواهد  العادهفوقجلسات  رئیس شورا یا دبیر شورا،

 دارعهدهرئیس دانشــکده  ،مادامی که معاون مســتقل پژوهشــی در دانشــکده انتخاب نگردیده اســت  -2 بند

شکده        شی دان شورای پژوه ست  شد میریا شی     .با ستقل پژوه شکیل معاونت م شکده معاونت   پس از ت در دان

 .پژوهشی رئیس شورای پژوهشی دانشکده خواهند بود

شکده    معاون -3 بند شکده    یشورا  ریدب عنوانبهپژوهشی دان شکی  نمایدمیفعالیت پژوهشی دان ل و پس از ت

شکده با     شی در دان ضاء         رأیمعاونت پژوه شکده یکی از اع شی دان ضای پژوه شورا انتخاب   عنوانبهاع دبیر 

 خواهد شد.

 .گرددمیصادر به مدت دو سال  شورارئیس  توسطغ اعضای شورای پژوهشی دانشکده ابال -4 بند

 نصف و  آوریفنرئیس شورا، نماینده معاون تحقیقات و   جلسات شورای پژوهشی دانشکده با حضور       -5 بند

 .یابدمیرسمیت  ءیک اعضا عالوهبه

 .باشد میرئیس دانشکده  شورا با   العادهفوقدر کلیه جلسات عادی و  دانشکده   پژوهشی  شورای  ریاست  -6 بند

 ورا را به فرد دیگری تفویض نماید.یاست شر تواندمیدانشکده  سیرئ

را که به  دانشکده صورتجلسات پژوهشی    از  اینسخه موظف است   دانشکده پژوهشی   دبیر شورای  -7 بند

 .نماید پژوهشی دانشگاه ارسال دیریت امورم به ،رسیده است ءامضای اعضا

  تواندمیپژوهشی دانشگاه   شورای پژوهشی دانشکده بر پایه سقف مالی تفویض شده از سوی شورای          -8 بند

شورای پژوهشی گروه مرتبط )از نظر محتوایی، ضرورت، تکراری نبودن و     تأییدتحقیقاتی را پس از  هایطرح

 کمیته مالی به تصویب نهایی برساند. در تأییدو ( ارزش علمی

کده ش تحقیقاتی بیشتر از سقف مالی تفویض شده به شورای پژوهشی دان      هایطرحمبلغ  کهدرصورتی  -9 بند

 أییدتو باید پس از  باشد میتحقیقاتی در شورای پژوهشی دانشکده ن    هایطرحنیازی به مطرح نمودن  باشد، 

ضرورت، تکراری نبودن و ارزش علمی(     شی گروه مرتبط )از نظر محتوایی،  شورای     شورای پژوه ستقیم به  م
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 دانشگاه ارسال گردد. پژوهشی

مورد بررسی   حداکثر ظرف مدت سی روز  راارسالی   هایطرحوظف است  پژوهشی دانشکده م  شورای   -11 بند

 قرار دهد. اظهارنظر و

گزارشی از عملکرد  فصلی(   صورت به) باریکهر سه ماه  دانشکده موظف است   پژوهشی   رئیس شورای  -11 بند

 دانشگاه ارسال نماید. آوریفنمعاونت تحقیقات و برای  پژوهشی آن دانشکده را

 وظایف شورای پژوهشی دانشکده -11 ماده

ی دانشکده  هاگروهشورای پژوهشی    پژوهشی پیشنهادی ارسالی از    هایطرحنهایی تصویب   و بررسی  -1 بند

 بر اساس تفویض صادر شده از شورای پژوهشی دانشگاه

 ی دانشکده و هاوهگرشورای پژوهشی    پژوهشی پیشنهادی ارسالی از    هایطرحاولیه تصویب   بررسی و  -2 بند

 به شورای پژوهشی دانشگاه جهت تصویب نهایی ارسال

 پژوهشی دانشگاه مشیخطتوجه به  با پژوهشی دانشکده، هایسیاستتدوین  -3 بند

ــای ه  -4 بند ــنهاد راهکارهای ایجاد انگیزه و عالقه در اعض ــجویانت علمییأمطالعه و پیش  ، کارکنان و دانش

 دانشکده جهت فعال نمودن پژوهش

ت تحقیقاآن به معاونت  ارجاعراجع به توان پژوهشی دانشکده بر اساس دانشگاه و   اظهارنظربررسی و   -5 بند

 دانشگاه آوریفنو 

ــی نظرات  -6 بند ــکده در مورد هاگروهبررسـ ــی دانشـ تحقیقاتی و ارائه آن به معاونت  هایاولویتی آموزشـ

 دانشگاه آوریفنتحقیقات و 

 اهپژوهش گونهاینهماهنگی  برایامکانات الزم  ی بین گروهی و فراهم نمودنهاپژوهشتشویق انجام  -7 بند

 اجرای طرح راستایتحقیقاتی در  هایطرحمجریان  برایفراهم نمودن امکانات و تسهیالت الزم  -8 بند

ذیربط جهت کاربرد آن در  مؤســســاتبه  یافتهپایانی هاپژوهشتشــویق مجریان طرح به ارائه نتایج  -9 بند
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 (هایافتهکاربردی کردن  و سازیتجاری)عملی  مختلف علمی و هایعرصه

حوزه  به برترمعرفی پژوهشــگران  تعیین و پژوهشــی دانشــکده و هایفعالیتتنظیم گزارش ســالیانه  -11 بند

 دانشگاه آوریفنتحقیقات و معاونت 

شی خطارائه   -11 بند ضوعات تحقیقاتی با توجه به     و و تدوین م صویب مو شگاه، جهت اخذ   هایاولویتت دان

، دکترای عمومی، Ph.Dو  MPHکارشناسی ارشد،     کارشناسی )در صورت وجود(،    در مقاطع نامهپایانواحد 

 مزبور در دانشکده هایرشتهدر صورت وجود  تخصصی و فوق تخصصی

ــمینارهای داخلی و ترجمه کتاب و و تألیف برنامه ریزی جهت تدوین، -12 بند  خارجی با ارائه مقاالت در س

 در راستای تولید و انتشار علم دانشگاه آوریفنتحقیقات و هماهنگی حوزه معاونت 

ــی  -13 بند ــمینارها،    اظهارنظر و بررسـ ــنهادی از   های کارگاه  و  ها کنگرهدر مورد سـ ی مختلف ها گروهپیشـ

 دانشکده

 شورای پژوهش در آموزش -11 ماده

تحقیقاتی پژوهش در  هایطرح هایخصوص علمی در  گیریتصمیم شورای پژوهش در آموزش مرجع   -1 بند

 .باشدمیدر راستای تفویض واگذار شده از طرف شورای پژوهش دانشگاه  پژوهیدانشآموزش و 

 پژوهش در آموزشواحد اعضای شورای پژوهشی  -12 ماده

 .رئیس شورا عنوانبهآموزشی دانشگاه  معاون -1 بند

 عضو شورا عنوانبهیا نماینده وی دانشگاه  آوریفنمعاون تحقیقات و  -2 بند

 دبیر شورا عنوانبهمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  -3 بند

مدیر مرکز به پیشــنهاد در زمینه پژوهش در آموزش  نظرصــاحب علمیهیأتاز اعضــای  نفرچهار  -4 بند

 دانشگاه آوریفنتحقیقات و آموزشی و معاون  معاون تأییدمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و 

 مدیر امور آموزش و تحصیالت تکمیلی -5 بند
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 واحد پژوهش در آموزش مسئول -6 بند

 هش دانشگاهمدیر پژو -7 بند

پژوهش در واحد شورای پژوهشی ترکیب در یا نماینده ایشان  آوریفنعضویت معاون تحقیقات و   -1 تبصره

 و در عدم حضور ایشان جلسات این شورا رسمیت ندارد. باشدمیضروری  آموزش

افراد دیگری را حســب مورد به شــورای پژوهشــی دعوت نماید تا از نظرات  تواندمیرئیس شــورا  -2 تبصره

 .یابندمیدر جلسات حضور  رأیاخیر بدون حق  در بررسی موارد استفاده کند. افراد هاآن

 ر آموزشپژوهش دواحد  شورای پژوهشی و اختیاراتضوابط  -13 ماده

در صورت   و شود میتشکیل   باریکحداقل هر دو هفته  ر آموزشپژوهش دواحد شورای پژوهشی    -1 بند

 .نمودبرگزار  العادهفوقجلسات  توانمیرئیس یا دبیر شورا به صالحدید  لزوم و

حضور رئیس  شورا با   العادهفوقدر کلیه جلسات عادی و   ر آموزشپژوهش د واحدشورای پژوهشی    -2 بند

صف  و  آوریفنمعاون تحقیقات و شورا،   ضا  عالوهبهن سمیت   ءیک اع شورا  غیاب . دریابدمیر معاون و  رئیس 

 ر آموزشپژوهش د واحدجلسات شورای پژوهشی     هاآنیا نمایندگان قانونی  دانشگاه  آوریفنتحقیقات و 

 رسمیت ندارند.

شورای  -3 بند شی   دبیر  ست   ر آموزشپژوهش د واحدپژوه سخه موظف ا شی     از  این سات پژوه صورتجل

ضا    ر آموزشپژوهش د واحد ضای اع ست    ءرا که به ام سیده ا سال     دیریت امورم به ،ر شگاه ار شی دان  پژوه

 .نماید

پژوهشی بر پایه سقف مالی تفویض شده از سوی شورای  ر آموزشپژوهش د واحدشورای پژوهشی  -4 بند

 در کمیته مالی به تصویب نهایی برساند. تأییدتحقیقاتی را پس از  هایطرح تواندمیدانشگاه 

صورتی  -5 بند شی         هایطرح مبلغ کهدر شورای پژوه شده به  سقف مالی تفویض  شتر از    احدوتحقیقاتی بی

از نظر محتوایی، ضرورت، تکراری نبودن و ارزش   تأییدباید پس از طی تصویب و   باشد،  ر آموزشپژوهش د
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شورای مذکور،    تأییدو  علمی و طی مراحل داوری سط  شگاه        تو شی دان شورای پژوه صویب نهایی به  جهت ت

 ارسال گردد.

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دبیر شورا خواهند بود. -6 بند

 .گرددمیصادر ط رئیس شورا به مدت دو سال توس ابالغ اعضای شورا -7 بند

ست  در آموزش م پژوهش واحد پژوهشی شورای   -8 بند سالی   هایطرحوظف ا سی   راار حداکثر ظرف مدت 

 قرار دهد. اظهارنظر مورد بررسی و روز

شورای  -9 بند شی   دبیر  ست   در آموزش پژوهشواحد پژوه سه ماه  موظف ا صلی(   صورت به) باریکهر  ف

 دانشگاه ارسال نماید. آوریفنمعاونت تحقیقات و برای  راشورا گزارشی از عملکرد پژوهشی 

 ر آموزشد پژوهشواحد ی وظایف شورای پژوهش -14 ماده

ساس تفویض    پژوهشی پیشنهادی ارسالی از     هایطرحنهایی تصویب   و بررسی  -1 بند طرف پژوهشگران بر ا

 صادر شده از شورای پژوهشی دانشگاه

  ارسال  وطرف پژوهشگران   پژوهشی پیشنهادی از   هایطرحاولیه تصویب   وظر اعالم ن علمی، بررسی  -2 بند

 به شورای پژوهشی دانشگاه جهت تصویب نهایی

 پژوهشی دانشگاه مشیخطتوجه به  با ،در زمینه پژوهش در آموزشپژوهشی  هایسیاستتدوین  -3 بند

ــای ه  -4 بند ــنهاد راهکارهای ایجاد انگیزه و عالقه در اعض ــجویان، کت علمییأمطالعه و پیش  ارکنان و دانش

 در آموزش دانشکده جهت فعال نمودن پژوهش

 آوریفنتحقیقات و  و ارائه آن به معاونت     در زمینه پژوهش در آموزش  تحقیقاتی   های اولویت تدوین   -5 بند

 دانشگاه

 هاپژوهش گونهاینهماهنگی  برایی بین گروهی و فراهم نمودن امکانات الزم هاپژوهش انجام تشویق -6 بند

 اجرای طرح راستایتحقیقاتی در  هایطرحمجریان  برایفراهم نمودن امکانات و تسهیالت الزم  -7 بند
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ذیربط جهت کاربرد آن در  مؤســســاتبه  یافتهپایانی هاپژوهشتشــویق مجریان طرح به ارائه نتایج  -8 بند

 (هایافته)کاربردی کردن  یو عملمختلف علمی  هایعرصه

نه     -9 بند یا ــال یت  تنظیم گزارش سـ عال ــی پژو های ف نه پژوهش در آموزش  هشـ معرفی  تعیین و ودر زمی

 دانشگاه آوریفنتحقیقات و به حوزه معاونت در این زمینه  برترپژوهشگران 

ــیخطارائه   -11 بند ــوعات تحقیقاتی   و و تدوین مش ــویب موض  هایاولویتبا توجه به مرتبط با آموزش تص

شگاه، جهت اخذ واحد   صورت وجود(،      در مقاطع نامهپایاندان سی )در  شنا شد،       کار سی ار شنا و  MPHکار

Ph.D یا  هادانشــکدهمزبور در  هایرشــتهدر صــورت وجود  ، دکترای عمومی، تخصــصــی و فوق تخصــصــی

 هاآموزشکده

 خارجی با ارائه مقاالت در ســمینارهای داخلی و ترجمه کتاب و و تألیف برنامه ریزی جهت تدوین، -11 بند

 در راستای تولید و انتشار علم دانشگاه آوریفنو  تحقیقاتهماهنگی حوزه معاونت 

 ه تحقیقات دانشجوییکمیتشورای پژوهشی  -15 ماده

شی     -1 بند شجویی شورای پژوه ست  کمیته تحقیقات دان شی     زیر نظر مرجعی ا شگاه  شورای پژوه که دان

جویی دانش هایپژوهشدر راستای کلیه امورات مرتبط با که  هاییتفویضو  اجرای وظایف پیگیری و منظوربه

 .گرددمیتشکیل ، شودمیبه آن محول دانشگاه شورای پژوهشی توسط 

 اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی -16 ماده

 شوراناظر  عنوانبه دانشگاه آوریفنتحقیقات و معاون  -1 بند

 شورارئیس  عنوانبهسرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی  -2 بند

 مدیر امور پژوهشی دانشگاه -3 بند

 دبیر شورا عنوانبهال و صاحب فعالیت ای پژوهشی ارزنده یکی از دانشجویان فع -4 بند

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی -5 بند

Saeedeh
Highlight
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پژوهشــی ارزنده به  هایفعالیت، صــاحب یا متخصــصــین بالینی علمیهیأتاعضــای  نفر از 6الی  4 -6 بند

 دانشگاه. آوریفنمعاون تحقیقات و  و موافقت سرپرست کمیته تحقیقات دانشجوییپیشنهاد 

 دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی -7 بند

صص آمار یا اپیدمیولوژی   -8 بند شنهاد  متخ شجویی     به پی ست کمیته تحقیقات دان عاون م و موافقت سرپر

 دانشگاه آوریفنتحقیقات و 

ســرپرســت کمیته پژوهشــی ارزنده به پیشــنهاد  هایفعالیتصــاحب دو الی چهار نفر از دانشــجویان  -9 بند

 دانشگاه. آوریفنعاون تحقیقات و م و موافقت تحقیقات دانشجویی

شجویی       -1 تبصره ست کمیته تحقیقات دان شگاه  سرپر شورای     تواندمیدان سب مورد به  افراد دیگری را ح

شی دعوت نماید تا از نظرات   ستفاده کند. افراد    هاآنپژوه سی موارد ا سات   رأیاخیر بدون حق  در برر در جل

 .یابندمیحضور 

شی کمیته تحقیقات دا     -2 تبصره سان پژوه شنا شجویی کار شد   ن ستعدادهای و مرکز ر شان   ا   توانندمیدرخ

 در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه شرکت نمایند. رأیبدون حق 

 کمیته تحقیقات دانشجوییشورای پژوهشی و اختیارات ضوابط  -17 ماده

در  و دشو میتشکیل   باریکحداقل هر دو هفته  دانشگاه  کمیته تحقیقات دانشجویی شورای پژوهشی    -1 بند

 .شدبرگزار خواهد  العادهفوقجلسات  دبیر یا رئیس شورا،به صالحدید  صورت لزوم و

شان  یا جانشین ای  رئیس شورا  با حضور  دانشگاه کمیته تحقیقات دانشجویی  جلسات شورای پژوهشی     -2 بند

 .یابدمیرسمیت  ءیک اعضا عالوهبهنصف و 

شورای  -3 بند شی   دبیر  شجویی پژوه شگاه  کمیته تحقیقات دان ست   دان سخه موظف ا سات    از  این صورتجل

شی   شجویی  پژوه شد  کمیته تحقیقات دان ستعدادهای و مرکز ر شگاه    ا شان دان ضا    درخ ضای اع  ءرا که به ام

 .نماید پژوهشی دانشگاه ارسال دیریت امورم به ،رسیده است
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بر پایه سقف مالی تفویض شده از سوی شورای      دانشگاه  شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی    -4 بند

 در کمیته مالی به تصویب نهایی برساند. تأییدتحقیقاتی را پس از  هایطرح تواندمیپژوهشی دانشگاه 

صورتی  -5 بند شورای پژوهشی کمیته         هایطرح مبلغ کهدر شده به  سقف مالی تفویض  شتر از  تحقیقاتی بی

دن از نظر محتوایی، ضرورت، تکراری نبو  تأیید پس از طی تصویب و  دیبا باشد،  دانشگاه تحقیقات دانشجویی  

شورای مذکور،    تأییدو  و ارزش علمی و طی مراحل داوری سط  شی      جهت تو شورای پژوه صویب نهایی به  ت

 دانشگاه ارسال گردد.

شورا   العادهفوقدر کلیه جلسات عادی و   دانشگاه  کمیته تحقیقات دانشجویی ریاست شورای پژوهشی     -6 بند

 .دانشگاه است آوریفنتحقیقات و ریاست کمیته با 

 .ددارعهدهرا به  ای پژوهشیشورجلسات  یدبیر دانشگاه تحقیقات دانشجوییسرپرست کمیته  -7 بند

شورای     -8 بند ضای  شجویی   ابالغ اع شی کمیته تحقیقات دان شگاه  پژوه سط معاونت     دان سال تو به مدت دو 

 .گرددمیدانشگاه صادر  آوریفنتحقیقات و 

حداکثر ظرف  را ارسالی  هایطرحوظف است  م دانشگاه پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی   شورای   -9 بند

 قرار دهد. اظهارنظر مورد بررسی و مدت سی روز

 ورتص به) باریکهر سه ماه  موظف است   دانشگاه پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی    دبیر شورای  -11 بند

 دانشگاه ارسال نماید. آوریفنمعاونت تحقیقات و برای  راشورا گزارشی از عملکرد پژوهشی فصلی( 

 تحقیقات دانشجوییکمیته وظایف شورای پژوهشی  -18 ماده

توسط دانشجویان بر اساس تفویض صادر شده      پژوهشی پیشنهادی    هایطرحنهایی تصویب   و بررسی  -1 بند

 از شورای پژوهشی دانشگاه

به شورای پژوهشی    ارسال  ودانشجویان  پژوهشی پیشنهادی    هایطرحاولیه تصویب   و تأیید، بررسی  -2 بند

 دانشگاه جهت تصویب نهایی
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به  و ارسال  پژوهشی دانشگاه   مشی خطتوجه به  با ،رتبط با دانشجویان مپژوهشی   هایسیاست  تدوین  -3 بند

 شورای پژوهشی دانشگاه جهت تصویب نهایی

 جهت فعال نمودن پژوهش دانشجویانمطالعه و پیشنهاد راهکارهای ایجاد انگیزه و عالقه در  -4 بند

 اجرای طرح راستایدر دانشجویان  برایفراهم نمودن امکانات و تسهیالت الزم  -5 بند

ژوهشگران پانتخاب  و دانشگاه کمیته تحقیقات دانشجوییپژوهشی  هایفعالیتم گزارش سالیانه تنظی -6 بند

 دانشگاه آوریفنتحقیقات و به حوزه معاونت از میان دانشجویان و معرفی  برتر

 خارجی با ارائه مقاالت در ســـمینارهای داخلی و ترجمه کتاب و و تألیف برنامه ریزی جهت تدوین، -7 بند

 در راستای تولید و انتشار علم دانشگاه آوریفنتحقیقات و هماهنگی حوزه معاونت 

 طرف دانشجویانپیشنهادی از  هایکارگاهو  هاکنگرهدر مورد سمینارها،  اظهارنظرو بررسی  -8 بند

شجویان در      اظهارنظربررسی و   -9 بند شرکت دان داخلی و خارج از کشور و ارجاع به   هایکنگرهدر خصوص 

 دانشگاه جهت تصویب نهایی.ژوهشی شورای پ

 حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی لرستان -19 ماده

پژوهشــی و  هایطرحدانشــگاه جهت تســریع در انجام امورات مربو  به  آوریفنمعاونت تحقیقات و  -1 بند

طرح را خارج از نوبت پرداخت  هایهزینهاستعدادهای درخشان    نامهآییندانشجویان مشمول    نامهپایانطرح 

 نماید.

ــمول    آوریفنمعاونت تحقیقات و  -2 بند ــجویان مش ــرکت دانش ــگاه جهت ش ــتعدادهای   نامهآییندانش اس

 یلیونمیکو سراسری با ارائه مقاله یا پوستر مبلغ     المللیبین هایهمایشعلمی و  هایکنفرانسدرخشان در  

کمیته تحقیقات  affiliationر دانشجویان مشرو  به نوشتن معمول پرداختی به سای هایهزینهریال اضافه بر 

 را پرداخت نماید. دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

شجویان    -3 بند شگاه دان سانی را در       التحصیل فارغدان شمول طرح نیروی ان ستعداد درخشان م و  هاسازمان ا
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کی لرستان جهت گذراندن طرح، در مراکز آموزشی، پژوهشی، درمانی و مدیریتی مرتبط با دانشگاه علوم پزش    

 اولویت قرار دهند.

 نامهآییندرخشـان دانشـگاه بایسـتی جهت توانمند سـازی دانشـجویان مشـمول        اسـتعدادهای واحد  -4 بند

شگاه       شان دان ستعدادهای درخ شی،   هایکارگاها و  هاکارگاه، مدیریت و دیگر ITویژه زبان،  هایکالسآموز

 رگزار نماید.دانشجویان را ب موردنیاز هایکالس

بنا به درخواســت  هابیمارســتانو  هادانشــکدهدانشــجویان در  IT هایجایگاهو  هاکتابخانهتمامی  -5 بند

استعدادهای درخشان با معرفی نامه از واحد استعدادهای درخشان دانشگاه       هاینامهآییندانشجوی مشمول   

 ضمن صدور کارت عضویت برای دانشجویان فوق به ایشان خدمات ارائه نمایند.

 شورای پژوهشی گروه -21 ماده

و تفویض صادر شده از طرف شورای پژوهشی دانشگاه،        مسئولیت در راستای  شورای پژوهشی گروه،    -1 بند

از نظر محتوایی، ضــرورت، در حیطه تخصــصــی گروه پژوهشــی  هایطرحصــوص در خ گیریتصــمیممرجع 

 .باشدمی راری نبودن و ارزش علمیتک

 تخصصی مشترک هایگروهیا  شورای پژوهشی گروه اعضای -21 ماده

 رئیس شورا عنوانبهمدیر گروه  -1 بند

 دبیر شورا عنوانبهگروه  پژوهشی معاون -2 بند

 انتخاب اعضای گروه بهمربوطه  گروه وقتتمام علمیهیأتنفر از اعضای  هفتتا  سه -3 بند

صوب وزارتخانه نبوده و یا  که در مواردی -1 تبصره ضای   گروه م در گروه مربوطه کمتر  علمیهیأتتعداد اع

ش  چهار نفراز  صالحدید معاون    نبا شورای پژوهشی گروه مزبور با  شکده    د،  شکل از پژوهشی دان راد کلیه اف مت

 .شودمیتشکیل  مشترک صورتبه متجانس هایگروهشورای پژوهشی  یا گروه بوده و

شی گروه   رئیس یا دبیر  -2 تبصره صالح برای      توانندمی ادغامی هایگروهیا  شورای پژوه صین ذی ص از متخ
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 عمل آورد.ه ، دعوت برأیشرکت در جلسات شورا بدون داشتن حق  مشورت و

ادغامی  هایگروهیا  گروهدر جلســات پژوهشــی  رأیکارشــناس پژوهشــی دانشــکده بدون حق   -3 تبصره

 .نمایدمیشرکت 

سات          -4 تبصره شان در جل ستان یا نماینده ای شکده یا بیمار شی دان تخصصی    هایگروهحضور معاون پژوه

 الزامی است.

 مشترک ادغامی هایگروهیا  شورای پژوهشی گروه و اختیاراتضوابط  -22 ماده

حداقل نصف  حضور رئیس شورا یا نماینده ایشان وبا حضور  ادغامی هایگروهیا  شورای پژوهشی گروه -1 بند

 .گرددمیاتخاذ  ءو تصمیمات با اکثریت آرا یابدمییک اعضا رسمیت  وهعالبه

و در موارد لزوم  شود میتشکیل   باریک روز 15حداقل هر  ادغامی هایگروهیا  شورای پژوهشی گروه   -2 بند

 برگزار نماید. العادهفوقجلسات  تواندمینیز 

حداکثر  تحقیقاتی پیشــنهادی را هایطرحموظف اســت  ادغامی هایگروهیا  شــورای پژوهشــی گروه -3 بند

 نماید. گیریتصمیمیا  اظهارنظر هاآنروز بررسی و درباره  15ظرف مدت 

سال            ابالغ  -4 بند شکده به مدت دو  سط رئیس دان شنهاد مدیر گروه تو شی گروه به پی شورای پژوه ضای  اع

 .گرددمیصادر 

ــی گروه، ب   -5 بند ــورای پژوهش ــات ش ــت جلس عهده معاون گروه  رعهده مدیر گروه و در غیاب وی بر ریاس

 .باشدمی

 .باشدمیبوده و مسئول پیگیری مصوبات  گروه معاون پژوهشی گروه دبیر شورای پژوهشی -6 بند

شورای  -7 بند شی گروه  دبیر  شی گروه را که به         ادغامی هایگروهیا  پژوه سات پژوه صورتجل ست  موظف ا

 معاون پژوهشی دانشکده ارسال و موارد مندرج در آن را پیگیری نماید. به ،رسیده است ءامضای اعضا

بر پایه تفویض صادر شده از سوی شورای پژوهشی دانشگاه  ادغامی هایگروهیا  گروهشورای پژوهشی  -8 بند
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ضرورت، تکراری نبودن و ارزش علمی  هایطرح تواندمی سی و   تحقیقاتی را از نظر محتوایی،  ماید ن تأییدبرر

ساس مبلغ پیشنهاد شده در پروژه به شورای پژوهشی دانشکده یا دانشگاه یا سایر شوراهای پژوهشی             و بر ا

 ارسال نماید.

شورای  -9 بند شی   دبیر  ست   ادغامی هایگروهیا  گروهپژوه سه ماه  موظف ا صلی(   صورت به) باریکهر  ف

 برای معاون پژوهشی دانشکده ارسال نماید. راشورا گزارشی از عملکرد پژوهشی 

ــی گروه  د -1 تبصره ــای  به دلیلر مواردی که شــورای پژوهش از ادغام چندین گروه  هاگروهتعداد کم اعض

، با انتخاب اعضای شورای پژوهشی ادغامی، رئیس و دبیر شورای پژوهشی      گیردمیآموزشی و پژوهشی شکل    

 .شودمیادغامی تشکیل  هایگروه

همچنین نظارت بر اجرای و  ادغامی هایگروهانتخاب شـــورای پژوهشـــی وظیفه حســـن اجرای  -2 تبصره

 .باشدمیپژوهشی دانشکده مربوطه آموزشی و عهده معاون ر بمحوله وظایف پژوهشی 

 مشترک ادغامی هایگروهگروه یا  وظایف شورای پژوهشی -23 ماده

 انعکاس آن به معاون پژوهشی دانشکده برآورد توان پژوهشی گروه و -1 بند

با  تحقیقاتی در رابطه هایطرحپیشنهاد   و اتیتحقیق هایاولویتتعیین  پژوهشی و  هایزمینهبررسی   -2 بند

 گروه، در راستای نیازهای منطقه و کشورنیازهای 

اعضای گروه از نظر علمی، تخصصی و تطابق آن با     وسیله بهپژوهشی پیشنهاد شده     هایطرحارزیابی  -3 بند

 هاآنتحقیقاتی و تصویب یا رد  هایاولویت

سی    اظهارنظرو بررسی   -4 بند شنا شده از ارجاپژوهشی   هایطرحکار شکده یا     سوی   ع  شورای پژوهشی دان

 دانشگاه

 لو ارسااز سوی اعضای گروه  هابازآموزیو  هاکنگرهبررسی پیشنهادات مربو  به برگزاری سمینارها،    -5 بند

 آن به معاون پژوهشی دانشکده.
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 آن به معاون پژوهشی دانشکده و ارسالکتاب  تألیف بررسی پیشنهادات مربو  به ترجمه و -6 بند

ــی  -7 بند ــوص  وعلمی بررس ــی،   هایدورهدر مقاطع مختلف  هانامهپایانکلیه اعالم نظر در خص ــناس کارش

 .در صورت وجود ، تخصصی و فوق تخصصیMPHعمومی،  یدکترا کارشناسی ارشد،

 HSR (Health System Research)  تحقیقات نظام سالمت شورای پژوهشی -24 ماده

 تعریف -1 بند

 یو اجراپیگیری  منظوربهدانشگاه و  شورای پژوهشی    دانشگاه مرجعی است زیر نظر  HSR  شورای پژوهشی  

ــط    هاییتفویضو  وظایف ــالمت، توس ــتای امور مربو  به تحقیقات کاربردی در نظام س ــورای که در راس ش

 .گرددمیتشکیل ، شودمیبه آن محول دانشگاه پژوهشی 

 HSR پژوهشی اعضای شورای -25 ماده

 رئیس شورا عنوانبهدانشگاه  آوریفنتحقیقات و معاون  -1 بند

مدیریت و منابع  معاون توسعهمعاون آموزشی، معاون بهداشتی، معاون درمان، ) کلیه معاونین دانشگاه -2 بند

 فرهنگی(-، معاون دانشجوییانسانی

ــای  -3 بند ــنهاد مدیر امور پژوهش و      علمیهیأت دو نفر از اعضـ ــگاه به پیشـ معاون تحقیقات و    تأیید  دانشـ

 باشند. HSRدر حوزه  سرآمدیکه دارای  آوریفن

 مدیر امور پژوهشی دانشگاه -4 بند

 آبادخرمرئیس مرکز بهداشت شهرستان  -5 بند

علمی به نمایندگی دانشکده بهداشت به پیشنهاد رئیس دانشکده بهداشت و       هیأتیک نفر از اعضای   -6 بند

 دانشگاه آوریفنو  معاون تحقیقات تأیید

شنها      -7 بند شتی به پی سان امور بهدا شنا شگا  دو نفر از کار شتی دان و  معاون تحقیقات ه و ابالغد معاونت بهدا

 آوریفن
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 آوریفنمعاون تحقیقات و  مدیر امور پژوهشی و ابالغبه پیشنهاد متخصص آمار یا اپیدمیولوژی  -8 بند

سب دیگر  نظرصاحب افراد  -1 تبصره شورا   برح شورا     توانندمیمورد و با دعوت رئیس یا دبیر  سات  در جل

 شرکت نمایند. رأیبدون حق 

شرکت   HSRدر جلسات شورای پژوهشی     رأیبدون حق  توانندمیکارشناسان پژوهشی دانشگاه      -2 تبصره

 نمایند.

 HSR ضوابط و اختیارات شورای پژوهشی -26 ماده

شورای    -1 بند سات  شی  جل شگاه   آوریفنتحقیقات و  در محل معاونتماهیانه و  صورت به HSR پژوه دان

صورت لزوم و  و شود میبرگزار  صالحدید   در  شورا،   به  شورا یا دبیر  سات   رئیس  برگزار خواهد  العادهفوقجل

 .شد

 آوریفنتحقیقات و شورا با معاون  العادهفوقدر کلیه جلسات عادی و  HSR پژوهشی شورايریاست  -2 بند

ی که معاون تحقیقات تنها در موارد جلسات شورای پژوهشی رسمیت ندارند.    ایشان   در غیاب و دانشگاه است  

 .یابندمیشورا را به کسی تفویض نماید جلسات شورا بدون حضور ایشان رسمیت  ریاست آوریفنو 

یک  عالوهبهنصف  رئیس شورا یا جانشین ایشان و     دانشگاه با حضور   HSR پژوهشی  جلسات شورای   -3 بند

 .گردندمیاخذ آرای اعضای حاضر نسبی تصمیمات با اکثریت  و یابدمیرسمیت  ءاعضا

 .شودمیانتخاب  گیریرأی دبیر شورا از بین اعضا پس از -4 بند

دانشگاه برای مدت دو  آوریفناز ســـوی معــاونت تحقیقات و       HSR ابالغ اعضای شورای پژوهشی -5 بند

 .شودمیسال صادر 

شی    -6 بند شتی و تمام  معاونت شوراهای پژوه شت    به هایشبکه  بهدا شت و درمان و مرکز بهدا   آبادخرمدا

 .شوندمیمحسوب  HSRشورای پژوهشی  هایزیرمجموعه عنوانبه

 آوریفنبا معاونت تحقیقات و  HSR پژوهشــی رابط شــورای عنوانبه HSR پژوهشــی دبیر شــورای -7 بند
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 .باشدمیدانشگاه 

شورای  -8 بند ست   HSRپژوهشی   دبیر  سخه موظف ا سات پژوهشی     از  این ضای   HSRصورتجل را که به ام

 .نماید پژوهشی دانشگاه ارسال دیریت امورم به ،رسیده است ءاعضا

شی     -9 بند شگاه           HSRشورای پژوه شی دان شورای پژوه سوی  شده از  سقف مالی تفویض    تواندمیبر پایه 

 کمیته مالی به تصویب نهایی برساند. تأییدتحقیقاتی را پس از  هایطرح

صورتی  -11 بند شی         هایطرح مبلغ کهدر شورای پژوه شده به  سقف مالی تفویض  شتر از   HSRتحقیقاتی بی

شد، باید پس از  ضرورت، تکراری نبودن و ارزش علمی و طی مراحل داوری  تأیید با  دتأییو  از نظر محتوایی، 

 تصویب نهایی به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال گردد. جهت توسط شورای مذکور،

 مورد بررسی و  حداکثر ظرف مدت سی روز  راارسالی   هایطرحوظف است  م HSRپژوهشی  شورای   -11 بند

 قرار دهد. اظهارنظر

شورای  -12 بند شی  پژو دبیر  ست   HSRه سه ماه  موظف ا صلی(   صورت به) باریکهر  شی از عملکرد  ف گزار

 دانشگاه ارسال نماید. آوریفنمعاونت تحقیقات و برای  را شوراپژوهشی آن 

 HSRوظایف شورای  -27 ماده

 کاربردی. هایپژوهشدانشگاه در زمینه  هایمشیخطپیشنهاد  -1 بند

 مدیریتی یا فنی دانشگاه به شورای مزبور هایبخشبررسی مسائل ارجاعی از  -2 بند

روش تحقیق در  ازجملهتوانمندسازی پژوهشی کارکنان دانشگاه     هایدورهپیشنهاد محتوا و برگزاری   -3 بند

 هاآنکاربردی توسط  تحقیقاتراستای انجام 

 مندروش صورتبههدایت بخش مدیریت و بدنه کارشناسی دانشگاه در یافتن و حل مشکالت احتمالی  -4 بند

 میو عل

سهیل   منظوربه هانامهشیوه و  هانامهآیینتدوین  -5 بند شــــــــــگاه و   هایتحقیقانجام و ت کاربردی در دان
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 پیشنهاد به شورای پژوهش دانشگاه

تفویض صادر شده از طرف شورای پژوهش  بر اساس HSRکاربردی  هایطرح و تصویب تأییدبررسی،  -6 بند

 دانشگاه.

لی علمی داخ هایهمایشکتاب، شرکت در  تألیفمی، ترغیب و تشویق محققین برای تهیه مقاالت عل -7 بند

 تسهیالت الزم برای نشر دانش ارائهو خارجی و 

 مرتبط با تحقیقات کاربردی. هایهمایشبرگزاری  -8 بند

 ممتاز هایپژوهشانتخاب پژوهشگران و  و HSR هایطرحارزشیابی سالیانه  -9 بند

 دانشگاه هایمعاونتشورای پژوهشی  -28 ماده

شی     -1 بند شگاه   هایمعاونتشورای پژوه شگاه بوده و کلیه   HSRشورای   زیرمجموعهدان شی خطدان و  هام

 HSRامور مربو  به تحقیقات کاربردی در نظام ســـالمت مربو  به معاونت مربوطه را با هماهنگی شـــورای 

 .باشدمیرهبری و مدیریت تحقیقات کاربردی در معاونت مربوطه  دارعهدهو  کندمیدانشگاه تدوین و تبیین 

 هامعاونتپژوهشی ورای اعضای ش -29 ماده

 رئیس شورای پژوهشی معاونت. عنوانبهمعاون مربوطه  -1 بند

 اصلی هر معاونت به انتخاب معاون مربوطه. هایگروهنمایندگان واحدها و  -2 بند

 نفر از کارشناسان معاونت به انتخاب معاون مربوطه. 2حداکثر  -3 بند

 دانشگاه آوریفنتحقیقات و معاون به انتخاب  علمیهیأتیک یا دو نفر عضو  -4 بند

شی      -1 تبصره شورای پژوه شی  شورای    مأموریتپژوهش در آموزش با واحد در معاونت آموز ضی که  و تفوی

بوده و نیازی به  هامعاونتمعادل شــورای پژوهشــی ســایر  گیردمیپژوهش دانشــگاه برای این شــورا در نظر 

 .باشدمیتشکیل دو شورای موازی در این معاونت ن

سب دیگر  نظرصاحب افراد  -2 تبصره شورا   مورد برح شورا     توانندمیو با دعوت رئیس یا دبیر  سات  در جل
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 شرکت نمایند. رأیبدون حق 

 هامعاونتضوابط و اختیارات شورای پژوهشی  -31 ماده

شی     -1 بند سه     باریکهر دو هفته  االمکانحتی هامعاونتشورای پژوه شکیل جل شرایطی   دهدمیت در هیچ 

ا واردی که الزم باشد با صالحدید رئیس یا دبیر شورافتد. در م تأخیرتشکیل جلسات نباید از دو ماه بیشتر به 

 .شودمیتشکیل  هامعاونتشورای پژوهشی  العادهفوقجلسات 

در  و است مربوطه شورا با معاون   العادهفوقدر کلیه جلسات عادی و   معاونت پژوهشی  ریاست شورای   -2 بند

شان   غیاب سمیت ندارند.      ای شی ر شورای پژوه سات  شورا را به   جل تنها در مواردی که معاون مربوطه رئیس 

 .یابندمیکسی تفویض نماید جلسات شورا بدون حضور ایشان رسمیت 

 الوهعبهنصف  رئیس شورا یا جانشین ایشان و     دانشگاه با حضور   هایمعاونتپژوهشی  جلسات شورای    -3 بند

 .گردندمیاخذ  آرای اعضای حاضرنسبی تصمیمات با اکثریت  و یابدمیرسمیت  ءیک اعضا

 .شودمیانتخاب  گیریرأیدبیر شورا از بین اعضا پس از  -4 بند

یا توسط معاونت تحقیقات از ســـوی معــاون مربوطه دانشگاه       معاونت پژوهشیابالغ اعضای شورای  -5 بند

 .شودمیبرای مدت دو سال صادر فناوری دانشگاه 

داشت و درمان و مرکز  به هایشبکه  و معاونت آموزشی  جزبهدانشگاه   هایمعاونت شوراهای پژوهشی   -6 بند

 .شوندمیمحسوب  HSR پژوهشی شورای هایزیرمجموعه عنوانبه آبادخرمبهداشت 

و با معاونت تحقیقات و  HSR پژوهشی  رابط با شورای  عنوانبهمربوطه  تمعاون پژوهشی  دبیر شورای  -7 بند

 .باشدمیدانشگاه  آوریفن

را که به امضای   معاونتصورتجلسات پژوهشی    از  اینسخه موظف است  معاونت پژوهشی   دبیر شورای  -8 بند

 .نماید پژوهشی دانشگاه ارسال دیریت امورم به ،رسیده است ءاعضا

شی معاونت    -9 بند ضرورت، تکراری نبودن و   هایطرح تواندمی شورای پژوه تحقیقاتی را از نظر محتوایی، 
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 رسال نماید.ا HSRنماید و جهت انجام مراحل بعدی به شورای پژوهشی  تأییدارزش علمی 

  مورد بررسی و حداکثر ظرف مدت سی روز راارسالی   هایطرحوظف است  ممعاونت پژوهشی  شورای   -11 بند

 قرار دهد. اظهارنظر

شورای  -11 بند شی معاونت  دبیر  ست   مربوطه پژوه سه ماه  موظف ا صلی(   صورت به) باریکهر  شی از  ف گزار

 دانشگاه ارسال نماید. آوریفنمعاونت تحقیقات و برای  راشورا عملکرد پژوهشی آن 

 هامعاونتوظایف شورای پژوهشی  -31 ماده

 کاربردی. هایپژوهشمعاونت مربوطه در زمینه  هایمشیخطیشنهاد پ -1 بند

ــازی پژوهشــی کارکنان معاونت مربوطه  هایدورهپیشــنهاد محتوا و برگزاری  -2 بند روش  ازجملهتوانمندس

 هاآنکاربردی توسط  تحقیقاتتحقیق در راستای انجام 

 معاونت ارجاع شده به شورای پژوهشی هایضرورتالم نظر در خصوص بررسی و اع -3 بند

لی علمی داخ هایهمایشکتاب، شرکت در  تألیفترغیب و تشویق محققین برای تهیه مقاالت علمی،  -4 بند

 تسهیالت الزم برای نشر دانش ارائهو خارجی و 

 مرتبط با تحقیقات کاربردی. هایهمایشبرگزاری  -5 بند

 اشت و درمانبهد هایشبکهشورای پژوهشی  -32 ماده

 تعریف -1 بند

دانشگاه بوده و کلیه خطی   HSRشورای پژوهشی    زیرمجموعهبهداشت و درمان   هایشبکه شورای پژوهشی    

 را با هماهنگی شورای پژوهشی   و امور مربو  به تحقیقات کاربردی در نظام سالمت مربو  به شبکه   هامشی 

HSR    ــگاه تدوین و تبیین ــبکه مربوطه       دارعهده و  کند میدانشـ رهبری و مدیریت تحقیقات کاربردی در شـ

 .باشدمی

 هاشهرستانبهداشت و درمان  هایشبکهاعضای شورای پژوهشی  -33 ماده
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 رئیس شورا. عنوانبهرئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان  -1 بند

 رئیس مرکز بهداشت شهرستان. -2 بند

 رئیس بیمارستان شهرستان. -3 بند

 ف مرکز بهداشت شهرستان.سه نفر کارشناس ارشد یا کارشناس واحدهای مختل -4 بند

 به انجام تحقیق به انتخاب رئیس شبکه. مندعالقهاز متخصصین یا پزشکان عمومی  دو نفر -5 بند

سب دیگر  نظرصاحب افراد  -1 تبصره شورا   برح شورا     توانندمیمورد و با دعوت رئیس یا دبیر  سات  در جل

 شرکت نمایند. رأیبدون حق 

 بهداشت و درمان هایشبکهضوابط و اختیارات شورای پژوهشی  -34 ماده

و در هر صــورت تناوب  گرددمیبرگزار  باریکهر ماه  االمکانحتیجلســات شــورای پژوهشــی شــبکه  -1 بند

 العادهفوقدبیر شــورا جلســات  ماه نباشــد. در مواردی که الزم باشــد با صــالحدید رئیس یا 2بیش از  هاآن

 .شودمیتشکیل  بهداشت و درمان هایشبکهپژوهشی شورای 

ست   -2 بند شی  شورای ریا شت و درمان    پژوه سات عادی و   شبکه بهدا رئیس شورا با   العادهفوقدر کلیه جل

تنها در مواردی که رئیس شبکه،   جلسات شورای پژوهشی رسمیت ندارند.    ایشان   در غیاب و باشد میشبکه  

 .یابندمیرئیس شورا را به کسی تفویض نماید جلسات شورا بدون حضور ایشان رسمیت 

رئیس شورا یا جانشین ایشان     دانشگاه با حضور   بهداشت و درمان  هایشبکه پژوهشی  جلسات شورای    -3 بند

 .دندگرمیاخذ آرای اعضای حاضر نسبی تصمیمات با اکثریت  و یابدمیرسمیت  ءیک اعضا عالوهبهنصف و 

 .شودمیانتخاب  گیریرأیدبیر شورا از بین اعضا پس از  -4 بند

یا معاونت تحقیقات  از ســـــــــوی رئیس شبکه درمان شبکه بهداشت و پژوهشیابالغ اعضای شورای  -5 بند

 .شودمیبرای مدت دو سال صادر  فناوری دانشگاه

 هایزیرمجموعه عنوانبه آبادخرمبهداشــت و درمان و مرکز بهداشــت  هایشــبکه ورای پژوهشــیشــ -6 بند
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 شوندمیمحسوب  HSR پژوهشی شورای

شورای  -7 بند شی  دبیر  شت و درمان    پژوه شورای  عنوانبه شبکه بهدا شی  رابط با  و با معاونت  HSR پژوه

 .باشدمیدانشگاه  آوریفنتحقیقات و 

ه شبک صورتجلسات پژوهشی    از  اینسخه موظف است   شبکه بهداشت و درمان  پژوهشی   دبیر شورای  -8 بند

 .نماید پژوهشی دانشگاه ارسال دیریت امورم به ،رسیده است ءرا که به امضای اعضا بهداشت و درمان

شی     -9 بند شت و درمان   شورای پژوه ضرورت،   هایطرح تواندمی شبکه بهدا تحقیقاتی را از نظر محتوایی، 

 ارسال نماید.  HSRنماید و جهت انجام مراحل بعدی به شورای پژوهشی  تأییدتکراری نبودن و ارزش علمی 

شت و درمان  پژوهشی  شورای   -11 بند ست  م شبکه بهدا سالی   هایطرحوظف ا حداکثر ظرف مدت سی   راار

 قرار دهد. اظهارنظر بررسی ومورد  روز

شورای  -11 بند شت و درمان       دبیر  شبکه بهدا شی  ست  پژوه سه ماه  موظف ا صلی(   صورت به) باریکهر  ف

 دانشگاه ارسال نماید. آوریفنمعاونت تحقیقات و برای  را شوراگزارشی از عملکرد پژوهشی آن 

 بهداشت و درمان هایشبکهوظایف شورای پژوهشی  -35 ماده

 کاربردی. هایپژوهشمربوطه در زمینه  کهشب هایمشیخطپیشنهاد  -1 بند

ــنهاد محتوا و برگزاری  -2 بند ــبکه مربوطه   هایدورهپیش ــازی پژوهشــی کارکنان ش روش  ازجملهتوانمندس

 هاآنکاربردی توسط  تحقیقاتتحقیق در راستای انجام 

 شبکه ارجاع شده به شورای پژوهشی هایضرورتبررسی و اعالم نظر در خصوص  -3 بند

لی علمی داخ هایهمایشکتاب، شرکت در  تألیفترغیب و تشویق محققین برای تهیه مقاالت علمی،  -4 بند

 تسهیالت الزم برای نشر دانش ارائهو خارجی و 

 مرتبط با تحقیقات کاربردی. هایهمایشبرگزاری  -5 بند

 ی پژوهشی شبکه مربوطههااولویتتعیین  -6 بند
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 آبادخرمشورای پژوهشی مرکز بهداشت شهرستان  -36 ماده

 تعریف -1 بند

شی     س     شورای پژوه شهر شت  شگاه بوده و کلیه خطی   HSRشورای   زیرمجموعه آبادخرمتان مرکز بهدا دان

شی  شبکه    هام سالمت مربو  به  شورای   و امور مربو  به تحقیقات کاربردی در نظام   HSRرا با هماهنگی 

 باشدمیمربوطه رهبری و مدیریت تحقیقات کاربردی در شبکه  دارعهدهو  کندمیدانشگاه تدوین و تبیین 

 آبادخرمهداشت اعضای شورای پژوهشی مرکز ب -37 ماده

 رئیس شورا عنوانبه آبادخرمرئیس مرکز بهداشت شهرستان  -1 بند

 .آبادخرم معاون مرکز بهداشت شهرستان -2 بند

 .آبادخرممسئولین واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان  -3 بند

 آبادخرمبه انتخاب رئیس مرکز بهداشت شهرستان  مندعالقهدو نفر از کارشناسان ارشد  -4 بند

قات معاون تحقی پیشنهاد رئیس مرکز بهداشت و ابالغ  دانشگاه به   علمیهیأتیک یا دو نفر از اعضای   -5 بند

 دانشگاه آوریفنو 

سب دیگر  نظرصاحب افراد  -1 تبصره شورا   برح شورا     توانندمیمورد و با دعوت رئیس یا دبیر  سات  در جل

 یند.شرکت نما رأیبدون حق 

 آبادخرمژوهشی مرکز بهداشت شهرستان ضوابط و اختیارات شورای پ -38 ماده

  دگردمیبرگزار  باریکهر ماه  االمکانحتی آبادخرمجلسات شورای پژوهشی مرکز بهداشت شهرستان        -1 بند

. در مواردی که الزم باشــد با صــالحدید متناوب برگزار نشــود صــورتبهماه  2و در هر صــورت نباید بیش از 

 .ودشمیتشکیل  آبادخرممرکز بهداشت شهرستان پژوهشی شورای  العادهفوقدبیر شورا جلسات  رئیس یا

ا شورا ب  العادهفوقدر کلیه جلسات عادی و   آبادخرممرکز بهداشت شهرستان     پژوهشی  ریاست شورای   -2 بند

س رئیدر مواردی که  تنها جلسات شورای پژوهشی رسمیت ندارند.     ایشان   در غیاب و باشد میرئیس شبکه  
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 .دیابنمیمرکز بهداشت، رئیس شورا را به کسی تفویض نماید جلسات شورا بدون حضور ایشان رسمیت 

رئیس شورا یا جانشین ایشان و     با حضور  آبادخرمپژوهشی مرکز بهداشت شهرستان     جلسات شورای    -3 بند

 .دگردنمیاخذ آرای اعضای حاضر نسبی تصمیمات با اکثریت  و یابدمیرسمیت  ءیک اعضا عالوهبهنصف 

 .شودمیانتخاب  گیریرأیدبیر شورا از بین اعضا پس از  -4 بند

ــوی رئیس مرکز بهداشت    آبادخرممرکز بهداشت شهرستان  پژوهشیابالغ اعضای شورای  -5 بند ـــ ـــ از سـ

 .شودمیبرای مدت دو سال صادر  آبادخرم

شت      -6 بند شی مرکز بهدا شی  شورای  هایزیرمجموعه عنوانبه آبادخرمشورای پژوه سوب   HSR پژوه مح

 .شودمی

و با  HSR پژوهشی  رابط با شورای  عنوانبه آبادخرممرکز بهداشت شهرستان      پژوهشی  دبیر شورای  -7 بند

 .باشدمیدانشگاه  آوریفنمعاونت تحقیقات و 

شورای  -8 بند شی   دبیر  ستان      پژوه شهر شت  ست   آبادخرممرکز بهدا سخه موظف ا سات    از  این صورتجل

پژوهشی دانشگاه    دیریت امورم به ،رسیده است   ءکه به امضای اعضا  را  آبادخرمبهداشت شهرستان    پژوهشی  

 .نماید ارسال

ستان         -9 بند شهر شت  شی مرکز بهدا تحقیقاتی را از نظر محتوایی،  هایطرح تواندمی آبادخرمشورای پژوه

 HSRنماید و جهت انجام مراحل بعدی به شــورای پژوهشــی  تأییدضــرورت، تکراری نبودن و ارزش علمی 

 د.ارسال نمای

شی  شورای   -11 بند ستان     پژوه شهر شت  ست  م آبادخرممرکز بهدا سالی   هایطرحوظف ا حداکثر ظرف  راار

 قرار دهد. اظهارنظر مورد بررسی و مدت سی روز

شورای  -11 بند ستان        دبیر  شهر شت  شی مرکز بهدا ست   آبادخرمپژوه سه ماه  موظف ا  صورت به) باریکهر 

 دانشگاه ارسال نماید. آوریفنمعاونت تحقیقات و برای  را شوراگزارشی از عملکرد پژوهشی آن فصلی( 
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 آبادخرموظایف شورای پژوهشی مرکز بهداشت شهرستان  -39 ماده

 کاربردی. هایپژوهشدر زمینه  آبادخرممرکز بهداشت شهرستان  هایمشیخطپیشنهاد  -1 بند

 ادآبخرمتوانمندسازی پژوهشی کارکنان مرکز بهداشت شهرستان   هایدورهپیشنهاد محتوا و برگزاری   -2 بند

 هاآنکاربردی توسط  تحقیقاتروش تحقیق در راستای انجام  ازجمله

مرکز بهداشت شهرستان     ارجاع شده به شورای پژوهشی    هایضرورت بررسی و اعالم نظر در خصوص    -3 بند

 آبادخرم

لی علمی داخ هایهمایشکتاب، شرکت در  تألیفترغیب و تشویق محققین برای تهیه مقاالت علمی،  -4 بند

 تسهیالت الزم برای نشر دانش ارائهو خارجی و 

 مرتبط با تحقیقات کاربردی. هایهمایشبرگزاری  -5 بند

 آبادخرمی پژوهشی مرکز بهداشت شهرستان هااولویتتعیین  -6 بند

 پژوهشی مراکز آموزشی درمانی شوراهای -41 ماده

 تعریف -1 بند

و تفویض صادر شده از طرف شورای پژوهشی      مسئولیت در راستای  ، مراکز آموزشی درمانی شورای پژوهشی   

در حیطه تخصــصــی خود از نظر محتوایی، پژوهشــی  هایطرح در خصــوص گیریتصــمیممرجع انشــگاه، د

 .باشدمی ضرورت، تکراری نبودن و ارزش علمی

 اعضای شورای پژوهشی مراکز آموزشی درمانی -41 ماده

 رئیس شورا عنوانبه باشد علمیهیأت کهدرصورتیرئیس مرکز آموزشی درمانی  -1 بند

 فعال در مرکز آموزشی درمانی هایگروهمدیر  -2 بند

 رئیس دانشکده پزشکی. وژی به پیشنهاد رئیس شورا و ابالغمتخصص آمار یا اپیدمیول یک نفر -3 بند

 .رئیس دانشکده پزشکی ینی به پیشنهاد رئیس شورا و ابالغبال علمیهیأتدو تا چهار نفر از اعضای  -4 بند
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 پژوهشی مرکز ین آموزشی ومعاون -5 بند

عضو معمولی در  عنوانبهعلمی نباشد   هیأتدرمانی از اعضای  -یریاست مرکز آموزش   کهدرصورتی  -1 تبصره

 .باشدمیمعاون پژوهشی مرکز  به عهدهو ریاست شورا  شودمیشورا محسوب 

شکده بدون حق      -2 تبصره شرکت       رأیکارشناس پژوهشی دان سات پژوهشی مرکز آموزشی درمانی  در جل

 .نمایدمی

از متخصــصــین ذیصــالح برای  تواندمیمرکز آموزشــی درمانی شــورای پژوهشــی رئیس یا دبیر  -3 تبصره

 عمل آورد.ه ، دعوت برأیشرکت در جلسات شورا بدون داشتن حق  مشورت و

 ضوابط و اختیارات شورای پژوهشی مرکز آموزشی درمانی -42 ماده

در محل دفتر رئیس مرکز  باریکهر دو هفته  صورتبه مرکز آموزشی درمانی پژوهشی جلسات شورای -1 بند

  عادهالفوقجلسات   رئیس شورا یا دبیر شورا،  به صالحدید   در صورت لزوم و  و ودش میآموزشی درمانی برگزار  

 .شدبرگزار خواهد 

 رئیس مرکزشورا با  العادهفوقدر کلیه جلسات عادی و  مرکز آموزشی درمانی پژوهشی ریاست شورای -2 بند

تنها در مواردی که رئیس  .جلسات شورای پژوهشی رسمیت ندارند     ایشان   در غیاب و است  آموزشی درمانی 

سمیت                 شان ر ضور ای شورا بدون ح سات  سی تفویض نماید جل شورا را به ک شی درمانی، رئیس  مرکز آموز

 .یابندمی

شورای    -3 بند سات  شی  جل شی درمانی  پژوه ضور  مرکز آموز شان و       با ح شین ای شورا یا جان صف  رئیس  ن

 .گردندمیاخذ ی اعضای حاضر آرانسبی تصمیمات با اکثریت  و یابدمیرسمیت  ءیک اعضا عالوهبه

 .شودمیانتخاب  گیریرأیدبیر شورا از بین اعضاء پس از  -4 بند

از ســـوی رئیس دانشکده پزشکی برای مدت دو    مرکز آموزشی درمانی پژوهشیابالغ اعضای شورای  -5 بند

 .شودمیسال صادر 
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شی درمانی     -6 بند شکی   پژوهشی  شورای  هایزیرمجموعه عنوانبه شورای پژوهشی مرکز آموز شکده پز  دان

 .شوندمیمحسوب 

شورای  -7 بند شورای  عنوانبه مرکز آموزشی درمانی  پژوهشی  دبیر  ا ب مرکز آموزشی درمانی  پژوهشی  رابط 

 .باشدمیشورای پژوهشی دانشکده پزشکی 

شورای  -8 بند شی   دبیر  شی درمانی پژوه ست   مرکز آموز سخه موظف ا شی     از  این سات پژوه مرکز صورتجل

 نماید.ارسال پزشکی دانشکده  به ،رسیده است ءامضای اعضارا که به  آموزشی درمانی

بر پایه تفویض صادر شده از سوی شورای پژوهشی دانشگاه         شورای پژوهشی مرکز آموزشی درمانی    -9 بند

ضرورت، تکراری نبودن و ارزش علمی  هایطرح تواندمی سی و   تحقیقاتی را از نظر محتوایی،  ماید ن تأییدبرر

شده در پروژه به شورای پژوهشی دانشکده یا دانشگاه یا سایر شوراهای پژوهشی           و بر اساس مبلغ پیشنهاد   

 ارسال نماید.

ی گزارشفصلی(  صورتبه) باریکهر سه ماه موظف است  مرکز آموزشی درمانیپژوهشی  دبیر شورای -11 بند

 ارسال نماید. دانشکده پزشکیبرای  را شورااز عملکرد پژوهشی آن 

  حداکثر ظرف مدت سی روز  راارسالی   هایطرحوظف است  م مانیمرکز آموزشی در پژوهشی  شورای   -11 بند

 قرار دهد. اظهارنظر مورد بررسی و

 وظایف شورای پژوهشی مرکز آموزشی درمانی -43 ماده

سی و   -1 بند صوص  اظهارنظربرر شی از نظر   هایطرح در خ ضرورت، تکراری نبودن و ارزش  پژوه محتوایی، 

 علمی.

 پژوهشی. هایدادهمنبع اصلی  عنوانبهدر خصوص توسعه نظام اطالعات بیمارستانی  ریزیبرنامه -2 بند

 پژوهشی دانشگاه. مشیخطپژوهشی مرکز آموزشی درمانی با توجه به  هایسیاستتدوین  -3 بند

ضای     -4 بند شنهاد راهکارهای ایجاد انگیزه و عالقه در اع شکان و کارکنان مرکز   هیأتمطالعه و پی علمی، پز
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 ر راستای فعال نمودن پژوهش.آموزشی درمانی د

معیارهای دانشگاه و انعکاس آن به   بر اساس  توان پژوهشی مرکز آموزشی درمانی   بررسی کارشناسی    -5 بند

 دانشکده پزشکی.

شنهاد محتوا و برگزاری   -6 بند شی درمانی      هایدورهپی شی کارکنان مرکز آموز سازی پژوه  ازجمله توانمند

 هاآنکاربردی توسط  تحقیقاتروش تحقیق در راستای انجام 

لی علمی داخ هایهمایشکتاب، شرکت در  تألیفترغیب و تشویق محققین برای تهیه مقاالت علمی،  -7 بند

 تسهیالت الزم برای نشر دانش ارائهو خارجی و 

 مرتبط با تحقیقات بالینی. هایهمایشپیشنهاد برگزاری  -8 بند

ی تحقیقاتی و تعیین هااولویت در مورد آموزشــی مرکز آموزشــی درمانی هایگروهنظرات  آوریجمع -9 بند

 ی پژوهشی مرکز آموزشی درمانیهااولویت

جام   -11 بند ــویق ان ماهنگی        های پژوهشتشـ هت ه نات الزم ج کا نه اینبین گروهی و فراهم نمودن ام   گو

 .هاپژوهش

شی و درمانی      هایپژوهششویق مجریان به ارائه نتایج  ت -11 بند ضعیت آموز ستای ارتقای و اتمام یافته در را

شی درمانی  هایبخش شخیص، درمان و        مرکز آموز شگیری، ت ستورالعمل پی ستیابی به د شی توانو د ر ب بخ

 ی پژوهشی.هایافته اساس

سالیانه   -12 بند شی درمانی    هایفعالیتتنظیم گزارش  شی مرکز آموز شگران برتر مرکز   پژوه و انتخاب پژوه

 معرفی به دانشکده پزشکی آموزشی درمانی و

 شورای پژوهشی مراکز تحقیقات -44 ماده

  منظوربهکه دانشگاه شورای پژوهشی  زیر نظر مرجعی است مراکز تحقیقاتشورای پژوهشی : تعریف -1 بند

شگاه  دانشورای پژوهشی   در راستای کلیه امورات پژوهشی توسط    که  هاییتفویضو  وظایف و اجرایپیگیری 
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 .گرددمیتشکیل ، شودمیبه آن محول 

 شورای پژوهشی مراکز تحقیقات اعضای -45 ماده

 .باشدمی مرکز تحقیقات رئیسشورای پژوهشی مرکز به عهده ریاست  -1 بند

 دبیر شورا عنوانبهمراکز تحقیقات معاون پژوهشی  -2 بند

علمی  هیأتمؤسس یا اعضای    هیأتاز اعضای   ترجیحاًعلمی دانشگاه )  هیأتاز اعضای   نفر 5حداقل  -3 بند

رکز رئیس متائید  ودبیر شـــورای مرکز تحقیقات ه پیشـــنهاد همان مرکز تحقیقاتی(، ب وقتپارهیا  وقتتمام

 تحقیقات

 دانشگاه آوریفننماینده معاون تحقیقات و مدیر پژوهش یا  -4 بند

 اتمرکز تحقیقرئیس تائید  و مرکز تحقیقاتدبیر ه پیشنهاد متخصص آمار یا اپیدمیولوژی ب -5 بند

وع مرکز تحقیقاتی خارج از دانشگاه در امور مرتبط با موض   نظرانصاحب حداکثر دو الی سه نفر از   -1 تبصره

ضور   ضرورت دارد ب        هاآنکه ح شورا  صی در  ص شنهاد  به لحاظ تخ شورای مرکز تحقیقات  ده پی  تائید وبیر 

 رئیس مرکز تحقیقات

افراد دیگری را حســب مورد به شــورای پژوهشــی دعوت نماید تا از نظرات  تواندمی رئیس شــورا -2 تبصره

 .یابندمیدر جلسات حضور  رأیاخیر بدون حق  در بررسی موارد استفاده کند. افراد هاآن

  مرکز تحقیقاتدر جلسات شورای پژوهشی  توانندمی رأیبدون حق  کارشناسان پژوهشی مرکز -3 تبصره

 شرکت نماید.

 مرکز تحقیقاتشورای پژوهشی و اختیارات ضوابط  -46 ماده

شی     -1 بند شکیل   باریکحداقل هر دو هفته  مرکز تحقیقاتشورای پژوه صورت لزوم و  و شود میت ه ب در 

 .شدبرگزار خواهد  العادهفوقجلسات  رئیس شورا یا دبیر شورا،صالحدید 

 .نمایدمیفعالیت  مرکز تحقیقاتشورای پژوهشی  دبیر عنوانبه مرکز تحقیقاتمعاون پژوهشی  -2 بند
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شورای    -3 بند ضای  شنهاد    آوریفنمعاون تحقیقات و  توسط  پژوهشی مرکز تحقیقات ابالغ اع شگاه با پی دان

 .گرددمیصادر به مدت دو سال  رئیس مرکز و

شورای    -4 بند سات  شورا، نماینده معاون تحقیقات و   با حضور  پژوهشی مرکز تحقیقات جل و  آوریفنرئیس 

 .یابدمیرسمیت  ءیک اعضا عالوهبهنصف 

رئیس مرکز شــورا با  العادهفوقدر کلیه جلســات عادی و  مرکز تحقیقات پژوهشــی شــورای ریاســت -5 بند

دانشگاه جلسات شورای پژوهشی       آوریفنو نماینده معاون تحقیقات و  ایشان  ابدر غی و باشد می تحقیقات

سمیت   ضور         مرکز تحقیقات تنها در مواردی که رئیس .ندارندر سی تفویض نماید و ح شورا را به ک ست  ریا

 یابند.یدانشگاه جلسات شورا بدون حضور ایشان رسمیت م آوریفننماینده معاونت تحقیقات و 

شورای  -6 بند شی   دبیر  ست   مرکز تحقیقاتپژوه سخه موظف ا سات   از  این شی  شورای  صورتجل مرکز پژوه

 .نماید پژوهشی دانشگاه ارسال دیریت امورم به ،رسیده است ءرا که به امضای اعضا تحقیقات

شی مرکز تحقیقات   -7 بند شگاه          شورای پژوه شی دان شورای پژوه سوی  شده از  سقف مالی تفویض  بر پایه 

 کمیته مالی به تصویب نهایی برساند. در تأییدی پس از تحقیقات هایطرح تواندمی

صورتی  -8 بند شی مرکز          هایطرح مبلغ کهدر شورای پژوه شده به  سقف مالی تفویض  شتر از  تحقیقاتی بی

شد،  تحقیقات شی مرکز تحقیقات    هایطرح به مطرح نمودن یازین با شورای پژوه ش مین تحقیقاتی در  و  دبا

 .گرددمیدر شورای پژوهشی دانشگاه مطرح  امتیازبندیابتدا جهت 

شی مرکز تحقیقات شورای   -9 بند ست  م پژوه سالی   هایطرحوظف ا سی روز  راار مورد  حداکثر ظرف مدت 

 قرار دهد. اظهارنظر بررسی و

گزارشی از  فصلی(   صورت به) باریکهر سه ماه  موظف است   پژوهشی مرکز تحقیقات  رئیس شورای  -11 بند

 دانشگاه ارسال نماید. آوریفنمعاونت تحقیقات و برای  را تمرکز تحقیقاعملکرد پژوهشی آن 

 پژوهشی مراکز تحقیقاتوظایف شورای  -47 ماده

 پژوهشی مرکز تحقیقات مربوطه مشیخطتعیین اهداف و  -1 بند
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 ازجملهاصالح فرایندهای پژوهشی  -2 بند

 مرکز تحقیقاترفع موانع تحقیق در  بهبود شرایط و -1

نحوه همکاری با مراکز  و تعیینپژوهشــی  هایطرحخصــوصــی در اجرای  دولتی و مشــارکت با بخش  -2

 دانشگاه و خارجتحقیقاتی داخل 

 ی وکشــوراســتانی، مختلف برای برآوردن نیازهای  هایســازمانبررســی نحوه ارائه خدمات پژوهشــی به  -3

 صنعتیعلمی و مراکز با دیگر همکاری  و نیز ایمنطقه

 در مرکز تحقیقات پژوهشگربیت تر ی در راستاییهابرنامهتصویب تدوین و ، تهیه -3 بند

 فرهنگ سالمت مردمپیشنهاد چگونگی استفاده از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت  -4 بند

مرکز تحقیقات بر اساس تفویض صادر شده از شورای پژوهشی        پژوهشی  هایطرحتصویب  بررسی و   -5 بند

 دانشگاه

سی   -6 بند صو برر شی   هایطرحاولیه  بیو ت شده  پژوه شورای    که باالتر از مبلغ تفویض  ستند و ارائه به  ه

 پژوهشی دانشگاه جهت تصویب نهایی

 به شوراهای پژوهشی دانشگاه مرتبط با مرکز علمی هایکنگرهو  هاهمایشپیشنهاد برگزاری  -7 بند

 پژوهشی دانشگاه مشیخطتوجه به  با مرکز تحقیقاتپژوهشی  هایسیاستتدوین  -8 بند

 آوریفنتحقیقات و آن به معاونت  ارجاع و مرکز تحقیقاتراجع به توان پژوهشی   اظهارنظربررسی و   -9 بند

 دانشگاه

 دانشگاه آوریفنتحقیقات و و ارائه آن به معاونت  مرکز تحقیقاتتحقیقاتی  هایاولویتتدوین  -11 بند

جام    -11 بند ــویق ان نات الزم    ها پژوهشتشـ کا ماهنگی   برایی بین گروهی و فراهم نمودن ام نه اینه   گو

 هاپژوهش

 اجرای طرح راستایتحقیقاتی در  هایطرحمجریان  برای فراهم نمودن امکانات و تسهیالت الزم -12 بند



 لرستانانشگاه علوم پزشکی دو مقررات تحقيقات و فناوری  آيين نامه

37 

شویق مجریان طرح به ارائه نتایج   -13 بند سات   به  یافتهپایانی هاپژوهشت س ذیربط جهت کاربرد آن در  مؤ

 (هایافتهو کاربردی کردن  سازیتجاری) یو عملمختلف علمی  هایعرصه

 مرکز تحقیقاتپژوهشی  هایفعالیتتنظیم گزارش سالیانه  -14 بند

شی خطارائه  -15 بند صو  و تدوین م ضوعات تحقیقاتی با توجه به   بیو ت شگاه، جهت اخذ   هایاولویتمو دان

، دکترای عمومی، Ph.Dو  MPHکارشناسی ارشد،     کارشناسی )در صورت وجود(،    در مقاطع نامهپایانواحد 

 تخصصی و فوق تخصصی

 پژوهشی هایطرحکمیته مالی  -48 ماده

 تعریف -1 بند

جرای ا پیگیری و منظوربهکه دانشگاه شورای پژوهشی  زیر نظر مرجعی استپژوهشی  هایطرحیته مالی کم  

ستای که  هاییتفویضو  وظایف شگاه  شورای پژوهشی   پژوهشی توسط    هایطرحامورات مالی  در را به آن دان

ــودمیمحول  ــقف تفویض مالی در   آوریفندر معاونت تحقیقات و ، ش ــگاه و یا تا س ــکدهدانش ، مراکز هادانش

سایر واحدهایی که در این  تحقیقا ست          هاآنبه  نامهآیینتی و یا  شده ا شی داده  شورای پژوه شکیل  مجوز ت

 د.داربه عهده  را پژوهشی هایطرح ایبودجه تعیین سقف مسئولیتو  گرددمیتشکیل 

 دانشگاه پژوهشی هایطرحاعضای کمیته مالی  -49 ماده

 رئیس کمیته عنوانبهدانشگاه  آوریفنمعاون تحقیقات و  -1 بند

 دبیر کمیته عنوانبهمدیر امور پژوهشی دانشگاه  -2 بند

 دانشگاه آوریفنمعاون تحقیقات و  ابالغ دانشگاه با علمیهیأتر از اعضای نف 5سه تا  -3 بند

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه -4 بند

 عضو کمیته عنوانبهسرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه  -5 بند

 پژوهشی  هایطرحجلسات کمیته مالی   در توانندیم رأیبدون حق  هکارشناسان پژوهشی دانشگا     -1 تبصره
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 شرکت نمایند.

 ، مراکز تحقیقاتی و سایر ...هادانشکدهپژوهشی  هایطرحاعضای کمیته مالی  -51 ماده

درمانی/ معاون دانشگاه/ رئیس شبکه یا رئیس سایر مراکز    -رئیس دانشکده/مرکز تحقیقاتی یا آموزشی   -1 بند

 رئیس کمیته عنوانبهدارای مجوز تشکیل شورای پژوهشی 

 دبیر کمیته عنوانبهمدیر امور پژوهشی دانشگاه  -2 بند

 با ابالغ رئیس کمیته علمیهیأتنفر از اعضای  5سه تا  -3 بند

 دبیر کمیته و ابالغ رئیس کمیتهه پیشنهاد لوژی بمتخصص آمار یا اپیدمیو -4 بند

 پژوهشی  هایطرحجلسات کمیته مالی   در توانندیم رأیبدون حق کارشناسان پژوهشی شوراها      -1 تبصره

 شرکت نمایند.

 پژوهشی هایطرحو اختیارات کمیته مالی ضوابط  -51 ماده

به  لزوم ودر صــورت  و شــودمیتشــکیل  باریکحداقل هر دو هفته  پژوهشــی هایطرحکمیته مالی  -1 بند

 .شدبرگزار خواهد  العادهفوقجلسات  رئیس یا دبیر کمیته،صالحدید 

 .نمایدمیفعالیت  پژوهشی هایطرحکمیته مالی  دبیر عنوانبه دانشگاه پژوهشیدیر امور م -2 بند

 .گرددمیصادر کمیته به مدت دو سال رئیس  توسط پژوهشی هایطرحکمیته مالی ابالغ اعضای  -3 بند

 یک عالوهبهنصــف رئیس کمیته یا نماینده وی و  با حضــور پژوهشــی هایطرحکمیته مالی جلســات  -4 بند

 .یابدمیرسمیت  ءاعضا

  رئیس کمیته با کمیته العادهفوقدر کلیه جلســات عادی و  پژوهشــی هایطرحکمیته مالی  ریاســت -5 بند

 در جلسات کمیته حضور خواهد یافت. یس کمیتهئه رسمی رنمایند ایشان در غیاب و باشدمی

 هایطرحکمیته مالی صــورتجلســات از  اینســخهموظف اســت پژوهشــی  هایطرحدبیر کمیته مالی  -6 بند

 .نماید دانشگاه ارسالشورای پژوهشی  به ،رسیده است ءرا که به امضای اعضاپژوهشی 
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د و کلیه دار به عهدهپژوهشــی  هایطرحتعیین بودجه  مســئولیتپژوهشــی  هایطرحکمیته مالی  -7 بند

صوب     هایطرح شی م شکده پژوه شورای    ، مراکز تحقیقات، کمیته تحقیقات هادان شجویی،  شورای  HSRدان  ،

در  مالی بر اساس سقف تفویض   بهداشت و درمان باید  هایشبکه پژوهشی دانشگاه، مراکز آموزشی درمانی و    

 جهت تعیین بودجه ارجاع داده شوند. مربوطه به کمیته مالی نظر گرفته شده

یک هفته پس از حداکثر ظرف مدت  راارسالی   هایطرحوظف است  پژوهشی م  هایطرحکمیته مالی  -8 بند

 قرار دهد. اظهارنظر بررسی وشورای پژوهشی مربوطه 

 پژوهشی هایطرحکمیته مالی وظایف  -52 ماده

 پژوهشی هایطرح ایبودجهتعیین سقف  -1 بند

 پژوهشی هایطرحپرسنلی  الزحمهحقپیشنهاد اصالح یا افزایش  -2 بند

 هایطرحانجام  موردنیازخصوصی در خصوص تعیین بودجه مواد مصرفی      هایشرکت اخذ استعالم از   -3 بند

 تحقیقاتی

سب جهت هر کدام از   -4 بند  هایهزینه ازجملهتحقیقاتی  هایطرح ایهزینه هایبخشتدوین چارچوب منا

 مسافرت، مواد مصرفی، خرید تجهیزات و آزمایشات تخصصی پرسنلی،

، مراکز تحقیقات، کمیته هادانشــکدهپژوهشــی مصــوب  ایهطرحررســی مالی و تعیین بودجه کلیه ب -5 بند

بهداشت و   هایشبکه ، شورای پژوهشی دانشگاه، مراکز آموزشی درمانی و     HSRتحقیقات دانشجویی، شورای   

 درمان

 دانشجویی هاینامهپایانبررسی بودجه  -6 بند

 تحقیقاتی هایطرحان ناظر الزحمهحقتعیین  -7 بند

 کمیته اخالق در پژوهش -53 ماده

 تعریف -1 بند
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رعایت موازین شرعی و   منظوربهکمیته اخالق در پژوهش مرجعی است زیر نظر شورای پژوهشی دانشگاه که     

ش  هایارزشدستیابی به اهداف و   سانی در انجام تحقیقات علوم پزشکی   أواالی اخالقی و حفظ  ن و کرامت ان

 تشکیل شده است.

 اعضای کمیته اخالق در پژوهش -54 ماده

 میتهرئیس ک عنوانبهرئیس دانشگاه  -1 بند

 دبیر کمیته عنوانبه آوریفنمعاون تحقیقات و  -2 بند

 انتخاب رئیس شوراپیشنهاد معاون تحقیقات و به  یکی از مدرسین اخالق پزشکی و یا اساتید مرتبط -3 بند

 پیشنهاد معاون تحقیقات و انتخاب رئیس شورا مسئول یا مشاور امور حقوقی -4 بند

 عاون تحقیقات و انتخاب رئیس شوراپیشنهاد م یک نفر اپیدمیولوژیست و یا استاد آمار حیاتی -5 بند

شنا به موازین حقوقی و پزشکی     ی -6 بند پیشنهاد معاون   ک نفر از علمای مذهبی مسلط به مسائل فقهی و آ

 تحقیقات و انتخاب رئیس شورا

 انتخاب رئیس شورا به از محققین برجسته در علوم پزشکیدو نفر  -7 بند

 نماینده جامعه پیشنهاد معاون تحقیقات و انتخاب رئیس شورا عنوانبهیک نفر  -8 بند

عضــویت  ســال به دوبه مدت دانشــگاه و رئیس کمیته اخالق توســط به بعد  3افراد موضــوع بند  -1 تبصره

وزارت  آوریفندر صــورت ابالغ نحوه انتخاب شــورا از ســوی معاونت تحقیقات و  ند.شــوصــوب مینکمیته م

 اساس انجام خواهد شد. نآبهداشت مالک انتخاب افراد بر 

ی اعضــاء که نماینده در انتخاب اشــخاص حقیقی به توزیع عادالنه ســن و جنستواند کمیته می -2 تبصره

 .منافع و نقطه نظرات جامعه باشند توجه داشته باشد

در  هاآنمهارت ویژه  اســتفاده از منظوربهتواند در صــورت لزوم از مشــاورین مســتقل میته میک -3 تبصره

 .تحقیقاتی استفاده کند هایطرحبررسی برخی از 
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 و اختیارات کمیته اخالق در پژوهش ضوابطوظایف،  -55 ماده

قبیل رضایت   تحقیقاتی علوم پزشکی از حیث مالحظات شرعی، حقوقی و اخالقی از   هایطرحبررسی   -1 بند

تحقیق، رعایت رازداری، مراعات  آزمودنی، رعایت حقوق و آزادی آزمودنی، حفظ آزمودنی از خطرات احتمالی

اسالمی در انتخاب موضوع و روند انجام تحقیق    هایوق همکاران، استفاده صحیح از اطالعات، حفظ ارزش  حق

 ... و

صی و      نامهپایانلیه ک -1 تبصره ص صی و فوق تخ ص شکی که   هایدوره PhD های دوره دکتری تخ مختلف پز

 .یدخذ نمادر پژوهش را ا ای اخالقی منطقهباشند، باید مصوبه کمیتههای انسانی میدارای سوژه

 در صورت پژوهشی مربوطه   های انسانی با نظر شورای  های دانشجویی دارای سوژه  نامهپایانایر س  -2 تبصره

 د.گیرقرار می ای اخالق در پژوهش ارجاع و مورد بررسیی منطقهنیاز، به کمیته

ــورتبههایی که نامهپایانها و کلیه طرح -2 بند ــودمیطرح ملی پذیرفته  ص که دارای همکار  هاییو طرح ش

شخاص و یا    تأمین)چه از نظر  سانی( با ا شند،  مراکز حقیقی یا حقوقی خارجی می منابع مالی و یا نیروی ان با

علوم  هایپژوهشی کشــوری اخالق در کمیته یتأییدیهای، باید منطقه یکمیته ینامهموافقتعالوه بر اخذ 

 د.نمای پزشکی را نیز کسب

ست عالوه می رورت چند مرکزی مورد پذیرش قراص هایی که بهکلیه طرح -3 بند سب اخذ   گیرد، الزم ا بر ک

ــگاه یا مرکز تحقیقاتی، از کمیته یا کمیته موافقت کمیته ــی  هایاخالقی دانش ــایر نهادهای پژوهش  اخالق س

 د.اخذ نمای نامهموافقتهمکار نیز 

 اطالع مجری و یا سازمان بانی  بهشفاف و با ذکر دلیل   طوربهخود را  رأیاخالق، باید نتیجه  یکمیته -4 بند

ی کشــوری پرونده را جهت بازنگری به کمیته و تمایل نامبرده، برســاند و در صــورت اعترار مجری  طرح

 .اخالق ارسال نماید

ــورتی -5 بند ــای کمیته کهدرص پژوهشــی  هایطرح مجری یا همکار در عنوانبهای ی منطقههر یک از اعض

 رأی این صـــورتندارند، در  رأیمربو  به ارزیابی طرح مذکور در کمیته حق  یدر جلســـهمطرح باشـــند، 
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 د.خواهد بو اعتبارسایر اعضاء مالک اکثریت مطلق 

اخالقی الزم )از  علوم پزشکی باید به لحاظ شرایط   هایپژوهشاخالق در  ایمنطقهی جلسات کمیته  -6 بند

 .اعضاء رسمیت یابد دوسومدر ماه تشکیل و با حضور  باریکنظر تخصص و جنسیت( حداقل 

ــبت به تهیه       کمیته  -7 بند ــیوهباید نسـ جایگاه حقوقی کمیته، اعمال و      که در آن  اجرایی کمیته  ینامه  شـ

ضاء     شرایط اع ش وظایف آن،  ساختار هاآنانتخاب  یوهیو  سناد و بایگانی،  ،  گردش کار،  اداری و دبیرخانه، ا

و  (، فرم رضـــایت، فرم ارزیابی ضـــرر و زیان و ...قاضـــانامهتاز قبیل فرم ) های الزم برای ارزیابی اخالقیفرم

شکیل    سترس همگان       شرایط ت شخص بوده، اقدام نمایند. همچنین باید این اطالعات در د سات در آن م جل

 .ردیقرار گانشگاه یا مرکز تحقیقاتی محققین د خصوصبه

 علوم پزشکی هایپژوهشحفاظت از آزمودنی در  کدهای -56 ماده

  در. تاس  ضروری  گیردمی انجام انسانی ی آزمودن روی بر که تحقیقاتی کلیه در آگاهانه رضایت  کسب  -1 بند

 .باشد کتبی باید آگاهانه رضایت کسب ای،مداخله تحقیقات مورد

شرفت  یا جامعه منافع ارجحیت -2 بند   و رضر  معرر در آزمودنی نقرارداد برای توجیهی تواندنمی علم پی

 .نماید ایجاد او اختیار و اراده اعمال در محدودیتی یا و باشد غیرمعقول زیان

سب  -3 بند ضایت  ک ستی  آگاهانه ر  نای غیر در گردید، انجام اغوا و تطمیع تهدید، اجبار، هرگونه از فارغ بای

ضایت  صورت،  ست  مترتب آن بر قانونی ارر هیچ و باطل شده  اخذ ر سارت،  هرگونه بروز صورت  در و نی   خ

 .بود خواهد پژوهشگر متوجه آن مسؤولیت

 باشد،  داشته  یآزمودن به نسبت  مؤررتر و باالتر موقعیتی و محقق تشکیالتی،  لحاظ به که مواردی در -4 بند

سیده  پژوهش در اخالق کمیته تأیید به باید آزمودنی انتخاب علت سط  و ر ضایت  رالث، فردی تو   انهآگاه ر

 .شود کسب

شکی  علوم تحقیقات انجام در -5 بند ست  مکلف محقق ،یدرمان ریغ و درمانی از اعم پز   به مربو  اطالعات ا

 با که میزانی به را تحقیق مدت و ماهیت فواید، احتمالی، هایزیان تحقیق، انجام از هدف و اجرا روش
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  در را مذکور مراتب و دهد کنندهقانع هایپاســ  او ســؤاالت به و نموده تفهیم وی به دارد ارتبا  آزمودنی

 .نماید قید نامهرضایت

  ری،پیشــگی امکانات قبیل از) الزم تمهیدات تحقیق، انجام از قبل باید پزشــکی، علوم تحقیقات در -6 بند

 .شود جبران غیرمتعارف، خسارت بروز صورت در و گردد فراهم( درمانی تشخیصی،

ضمن  بایدمی تحقیقات نتیجه اعالم یا گزارش یارائه نحوه -7 بند صر  معنوی و مادی حقوق رعایت مت  عنا

 .باشد مربوطه سازمان و پژوهش پژوهشگر، آزمودنی، ذیربط

ــد مایل که زمان هر در تواندمی که نماید اعالم آزمودنی به باید محقق -8 بند ــرکت از باش   تحقیق در ش

صرف  ست  بدیهی. شود  من صراف،  صورت  در ا شگر  ان ست  مکلف پژوه  تبعات تحقیق، ترک که را مواردی ا

 .کند حمایت را او و نموده تفهیم ایشان به نمایدمی آزمودنی نصیب نامطلوبی

  یقتحق نتایج شدن  مخدوش به منجر آزمودنی، به اطالعات از بعضی  یارائه پژوهشگر،  به نظر چنانچه -9 بند

  املیک ریزیبرنامه ضمناً  و باشد  پژوهش در اخالق یکمیته تأیید با بایستی می اطالعات این ارائه عدم گردد،

 .شود دیده تدارک اطالعات آن از آزمودنی موقعبه آگاهی جهت

 این دیگری فرد که مواردی در. اســت محقق یعهده به آزمودنی به اطالعات تفهیم مســؤولیت -11 بند

 .گرددنمی مسؤولیت سلب محقق از بدهد آزمودنی به را اطالعات

  کهاین مگر. است  ممنوع پژوهش، به مربو  اطالعات یارائه بدون پژوهش، در آزمودنی دادن شرکت  -11 بند

 .باشد کرده نظرصرف اطالعات کسب در خود حق از آگاهانه آزمودنی،

ست؛  ضروری  مورد، و شاهد  گروه دو وجود که (Clinical Trials) بالینی کارآزمایی تحقیقات در -12 بند  ا

  دو از ییک در تصادفی  طوربه است  ممکن که اندکرده شرکت  تحقیقی در که داد اطالع هاآزمودنی به بایستی 

 .گیرند قرار فوق گروه

ستی  (Risk) زیان و ضرر  میزان درمانی تحقیقات در -13 بند شد  تحقیق (Benefits) منافع از ترکم بای .  با

شد می پژوهش در اخالق یکمیته ضرر،  و نفع تشخیص  مرجع   ایحرفه متخصصان   با مشورت  از پس که با
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 .نمایدمی نظر اعالم مربوطه یرشته

ستی  پذیرش قابل ضرر  میزان غیر درمانی تحقیقات در -14 بند  یزندگ در آزمودنی که ضرری  میزان از نبای

  ضرورت  روزمره، زندگی در زیان و ضرر  یمحاسبه  در آنکه توضیح . باشد  تربیش است  مواجه هاآن با روزمره

 اب مکانی و زمانی سنی،  شغلی،  شرایط  و موقعیت اقتضای  به آزمودنی که هاییزیان و ضرر  از دسته  آن دارد

 .گردد مستثنی باشدمی مواجه هاآن

  رایب توجیهی تواندنمی آن مشابه  و بودن اقتصادی  ،بودن عیسر  بودن، راحت بود، ساده  بودن، عملی -15 بند

 .باشد تحقیق در اضافی زیان و ضرر با آزمودنی نمودن مواجه

  که گیرندمی قرار پژوهش مورد هاآن در هاییآزمودنی و بوده احتمالی زیان دارای که تحقیقاتی در -16 بند

  تأیید مورد هازبان این در هاآزمودنی صحیح  درک است  الزم هستند  مالی یا و اجتماعی یا فرهنگی فقر دچار

 .گیرد قرار پژوهش در اخالق یکمیته

ست  موظف محقق -17 بند شا  را آن و تلقی« راز» عنوانبه را یآزمودن به مربو  اطالعات که ا   و ننموده اف

شته  محدودیتی مسیر  این در کهآن مگر کند، فراهم نیز را آن افشای  عدم شرایط  ضمناً  شد  دا  نای در که با

 .نماید مطلع را آزمودنی قبالً باید صورت

  که دنمای اتخاذ ترتیبی بایستی  محقق باشد،  اطالعبی تحقیق در دارو نوع از آزمودنی که مواردی در -18 بند

 .دهد قرار او معالج پزشک یا و آزمودنی اختیار در را دارو به مربو  اطالعات ضروری، شرایط در

 بقمطا بایستی  شود  تحمیل آزمودنی بر تحقیق انجام پی در که مالی زیان و جسمی  صدمه  هرگونه -19 بند

 .گردد جبران موجود قوانین

 .باشد جامعه و آزمودنی فرهنگی و دینی موازین با مغایر نباید تحقیق گوناگون هایروش انجام -21 بند

  آزمودنی انتخاب - تحقیق روش نظر از چه و آزمودنی نظر از چه تحقیق روند در مساوی  شرایط  در -21 بند

  و پریشروان بیماران عقل، زوال به مبتالیان ذهنی، ماندگانعقب صغار، ) خاص هایگروه و زندانیان بین از

 .است پژوهش در اخالق کمیته عهده به اولویت انتخاب دیگر، طرف از جامعه بقیه و طرفی از( جنین
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صر  آن نتایج که تحقیقاتی در زندانیان شرکت  -22 بند سب  با شود می زندانیان به منح ضایت  ک   اهانهآگ ر

 .است بالمانع کتبی

  رد ترجیحی آزمودنی عنوانبه نباید آنان بودن دسترس  در ازجمله خاص شرایط  علت به را زندانیان -23 بند

 .نمود محروم تحقیق منافع از را هاآن تواننمی نیز طرفی از و داد شرکت تحقیقات

  یکلیه در پریشروان بیماران و عقل زوال به مبتالیان ذهنی، ماندگیعقب صغار،  هایگروه شرکت  -24 بند

. است مانعبال تحقیقی چنین انجام ضرورت اربات و هاآن قانونی ولی از کتبی رضایت کسب  شر  به تحقیقات

صورتی  شی روان عالئم یا و عقل زوال آزمودنی، تحقیق، ابتدای در کهدر شته  پری   قتحقی انجام مدت در و ندا

شی روان عالئم به مبتال ضایت  گردد؛ عقل زوال یا و (Psychotic signs) پری   ولی از باید و بوده باطل قبلی ر

ضایت  او قانونی   در اگر اند،بوده صغیر  یا پریشروان تحقیق ابتدای در که هاییآزمودنی. شود  کسب  کتبی ر

 است  زمال و بوده باطل ایشان  ولی قبلی رضایت  شوند،  کبیر یا صالحیت  واجد ترتیب به تحقیق انجام مدت

 .شود کسب ایشان خود از جدیدی کتبی رضایت

ست  مجاز جنین روی بر غیر درمانی تحقیقات انجام -25 بند   ازمج جنین روی بر درمانی تحقیقات انجام. نی

 رضایت  کسب  است  بدیهی. نگردد آنان از یکهیچ متوجه ضرری  و بوده مادرش یا و جنین نفع به که است 

 .است ضروری جنین قانونی ولی و مادر از کتبی آگاهانه

 .است بالمانع قانونی موازین رعایت و ضرورت شر به شده سقط هایجنین روی بر تحقیق انجام -26 بند
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 براي طرح دهندگان موردنیازو شرایط  هاطرح اجرایيموارد  -2 بخش

 طرح تحقیقاتی -57 ماده

 تعریف -1 بند

 شود یم آوریفنکه منجر به تولید علم و  شود میگفته  یهایفعالیتطرح تحقیقاتی به مجموعه مطالعات یا 

، افزارسخت  صورت به ، تولید ابزارسازی مجموعه، بانک اطالعاتی، افزارنرم)مانند تهیه و تدوین اطالعات، تهیه 

، مطالعه موارد مختلف علمی هایزمینهروش جدید در  اندازیراهی، افزارنرمســخت و  صــورتبهارائه خدمات 

یبات و ترک هاآنزیمداروهای جدید، ســـاخت داروهای جدید، ســـاخت  ارربخشـــیالعه ناشـــناخته علمی، مط

رفیسم ژنی در موارد انجام نشده و ارتبا  آن با   ومطالعه پلی م ،هاآنو تعیین سکانس   هاژننوترکیب، مطالعه 

ــتفاده از  ها بیماری  ــاخت داروها و ترکیبات بیولوژی و هر فعالیتی که منجر به          های تکنیک ، اسـ جدید در سـ

یندها و رفتارهای آاصالح عملکرد داروها، شناخت ترکیبات جدید، ساخت تجهیزات پزشکی جدید، اصالح فر      

 بخش سالمت و اصالح فرهنگ سالمت مردم گردد(.

ضای   -58 ماده شاغل   علمیهیأتاع شی، پیمانی، مت    )اعم از  سمی آزمای سمی، ر ضریب  ر و  Kعهد خدمت، 

سی و کلیه               (ماده یک شنا شگاه با حداقل مدرک کار سنل دان شگران و پر شگاه و کلیه پژوه سته دان ش یا بازن

 طرح دهنده مطرح باشند. عنوانبهگروهی  یافردی  طوربه توانندمیدانشجویان دانشگاه 

مراکز  دولتی و خصوصی و   هایدانشگاه  ازجمله هادانشگاه سایر   علمیهیأتپژوهشگران و اعضای    -1 تبصره

شتن حداقل یک مقاله        شد و دا سی ار شنا مخترعان و مبتکران خارج از و  ISIتحقیقاتی با حداقل مدرک کار

اینکه حداقل یک نفر از طرح دهندگان بر اساس شرایط    شر   به یدانشگاه با داشتن حداقل مدرک کارشناس    

 پیشنهاد انجام  طرح دهنده یا مدیر اجرایی، عنوانبه انندتومیباشد،   لرستان  از دانشگاه علوم پزشکی   58ماده 

 .بدهند را پروژه تحقیقاتی

خارج از دانشگاه باشد، باید دو  گرددمیمدیر اجرایی پروژه معرفی  عنوانبهفردی که  کهدرصورتی -2 تبصره

شگاه دارد در اختیار          ستخدامی با دان ضمانت فردی که رابطه ا سفته با  شنهادی   سئول مبرابر مبلغ پروژه پی
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 قاتی قرار دهد.تحقی هایطرحمالی 

همچنین فردی که رابطه اســتخدامی با دانشــگاه دارد باید تعهد نماید که در صــورت عدم انجام   -3 تبصره

شده از محل طرح از حقوقش با نامه معاون تحقیقات و  ، مبلغ دریافشده تنظیم ادقراردطرح برابر   یآورفنت 

 .سپردن وریقه یا چک یا سفته ندارنداین افراد نیازی به گردد.  دانشگاه برداشت

ای عض حتما یکی از ا، جرایی پروژه معرفی گردندمدیر ا عنوانبهدانشجویان دانشگاه    کهدرصورتی  -4 تبصره

ــگاه دان علمیهیأت ــتاد راهنمای پروژه  عنوانبهش باید در این پروژه تعریف گردد و حداقل با تایید معاونت اس

صورتی که هزینه طرح              شد. در  شجو هم مانده با صیالت دان صیلی از پایان تح سه ترم تح شکده  شی دان آموز

لغ  دو برابر مبتحقیقاتی به دانشــجو بعنوان مدیر اجرایی پرداخت گردد ارائه ضــمانت بصــورت ســفته حداقل 

سمی     ستخدام پیمانی یا ر ضمانت افراد دارای ا شد. در      پروژه با  سایر نهادهای دولتی الزامی می با شگاه یا  دان

ستاد راهنمای پروژه که دارای     ست      رابطصورتیکه ا شگاه ا ستخدامی با دان صورت عدم  ه ا تعهد نماید که در 

ه ئاز محل طرح از حقوقش پرداخت گردد، نیازی به ارا، مبلغ دریافت شده  شده تنظیم قراردادانجام طرح برابر 

 سفته نمی باشد و حداقل ماندگاری سه ترم دانشجو نیز محاسبه نمی گردد. 

ر د شده حاصل در کلیه موارد نتایج حاصل از انجام طرح تحقیقاتی اعم از مالکیت مادی یا معنوی   -59 ماده

شگاه   شد میاختیار دان سهم   با ساس  شگاه تعیین  و بر ا شگاه و طرح دهندگان تقسیم   کندمیی که دان   بین دان

 .شودمی

دانشگاه و ذکر شماره پروژه    آدرسنتایج حاصل از تحقیق را با ذکر  طرح دهندگان ملزم هستند تا   -1 تبصره

نجام گرفته ا لرستان در قسمت سپاسگزاری و ذکر این نکته که این پروژه با پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی        

 تنت باشد.از انتشار نتایج نیاز به گرفتن پشر نمایند، مگر در مواردی که قبل است منت

صلی طرح( افرادی هستند که مسئولیت مستقیمی در رابطه       دهندگان )طرح  -61 ماده پیشنهاد دهندگان ا

سائل علمی طرح، نتایج   صل با م سهم   ،شده حا اجرای کل طرح و اتمام آن دارند و امتیازات مادی و معنوی 

 .گرددمیتقسیم  هاآنتوافقی مابین  ورتصبه هاآن
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 نفر باشند. 3طرح دهندگان در هر شرایطی نباید بیشتر از  -1 تبصره

ا ت اندنرسانده قبلی خود را بر اساس قرارداد مربوطه به اتمام   هایطرحطرح دهندگانی که طرح یا  -2 تبصره

اه و بایستی خسارت وارده به دانشگ شودمیبسته ن هاآنجدید با  قراردادقبلی  هایطرحتعیین تکلیف طرح یا 

 را از حقوق و مزایای خود مرتفع نمایند.

ــی  -طرح  مدیر اجرایی -61 ماده ــدمیمدیر اجرایی کس ــگاه  باش که به نمایندگی از طرح دهندگان با دانش

 شــودمیطرف دانشــگاه پرداخت  طرح که از هایهزینهو کلیه  نمایدمیانجام طرح تحقیقاتی امضــاء  قرارداد

و پیگیری مسائل حقوقی طرح   باشد می. ایشان رابط طرح دهندگان با دانشگاه   گرددمیایشان واریز   حساب به

شان   شد میبا ای ست ولی    .با مسئولیت اجرایی طرح از نظر مالی، حقوقی و اداری به عهده مدیر اجرایی طرح ا

 دارند. مسئولیتهمه طرح دهندگان  الذکرفوقواد در قبال مسائل علمی و نتایج حاصل از طرح طبق م

ــورتی -1 تبصره طرح معرفی مدیر اجرایی   عنوانبه طرح دهندگان بخواهند فردی غیر از نفر اول     که درصـ

 مربوطه اطالع دهند.واحد به شورای پژوهشی  کتبی صورتبه مراتب راگردد باید 

 داشته باشد. ییاجرا بیش از یک مدیر تواندمیهر طرح تحقیقاتی ن -2 تبصره

ــورتی -3 تبصره ــرفر دلیلی از ادامه کار   ه اجرایی طرح به  مدیر  که درصـ طرح نماید یکی دیگر از    نظرصـ

ه ب دانشگاه  آوریفنتحقیقات و و در صورت عدم توافق به تشخیص حوزه معاونت    توافقی صورت به دهندگان

 .شداین وظیفه خواهد  دارعهده ،ترتیب نفرات بعدی

ضای      -62 ماده ضائی )اع سایر اع ( که به نحوی در روند اجرای علمیهیأتغیر  و علمیهیأتهمکاران طرح: 

، تحت عنوان باشد می هاآنعهده ه ی طرح بیرانوی بوده و بخشی از عملیات اجرا  هایمسئولیت  دارعهدهطرح 

 .باشندمید همکاران بر اساس نظر طرح دهندگان تعدا. شوندمیهمکار طرح خوانده 

ــیص امتیازات مادی و معنوی به همکاران طرح  -1 تبصره ــورتبهتخص ــورت  ص توافقی با طرح دهندگان ص

 .گیردمی
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موظف اجرایی  نماید، مدیر نظرصرفیا طرح دهندگان از ادامه کار  یکی از همکاران و کهدرصورتی -63 ماده

 مطلع نماید.کتبی  صورتبهاست مدیر امور پژوهشی دانشگاه را 

صویب    -64 ماده صورت ت شی/ معاونت تحقیقات و     در  سط مدیریت پژوه ح و طر آوریفنطرح تحقیقاتی تو

ــی       تغییر در مفاد و محتوا  هرگونه دهندگان،    ــورای پژوهشـ ــویب تنها با تائید شـ  پذیر امکان طرح  کننده تصـ

 .باشدمی

ضو  دهنده طرح  عنوانبههر محقق  -65 ماده ست ن    علمیهیأتدر حالتی که ع شی ا  عنوانبه تواندمیآموز

مدیر اجرایی طرح عضــو  کههنگامی .عهده داشــته باشــد ه طرح تحقیقاتی را ب پنجبیش از  انفرادی مجری

سرپرستی و هدایت    عنوانبهطرح تحقیقاتی را  هفتهمزمان تا  صورت به تواندمیپژوهشی است    علمیهیأت

ــجویی و طرح پایان نامه      نماید.   ــلی، پژوهش در آموزش، طرح های تحقیقاتی دانشـ طرح های تحقیقاتی اصـ

طرح در حال  5اید تعداد طرح های تحقیقاتی بیشــتر از همگی در این قالب کلی هســتند و در هر صــورت نب

ــو هیأت علمی طرح     ــد. در مواردی که عضـ توانند تعداد   نامه ندارند می    های تحقیقاتی غیر از پایان    اجرا باشـ

آموزشی و پژوهشی،    PhDهای دانشجویی بخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی          نامهپایان

باشد. در موارد  نامه قابل افزایش میپایان 5تا سقف   فوق تخصصی و فلوشیپ     های دستیاری تخصصی،    دوره

 طرح باشد. 7هیات علمی پژوهشی در هر صورت تعداد طرح تحقیقاتی در حال اجرا نباید بیشتر از 

لغ که مب شوند میارائه  نامهپایان صورت بهکه  شود میگفته  هاییطرحبه  نامهپایانطرح در قالب  -1 تبصره

صوب     سقف م ستاد راهنما آن را در قالب طرح تحقیقاتی ارائه     نامهپایانآن بیش از  ست و ا  در این .کندمیا

 باشد. نامهآیین، نحوه دفاع و سایر موارد باید بر طبق این نامهپایانشرایط تمام امور مربو  به 

ــورتی -2 تبصره ــند میزان  یک نفربیش از  طرح دهندگان کهدرص از مزایای مادی و معنوی  مندیبهرهباش

شترک   صورت به شد میم شارکت طرح دهندگان ، مگر ابا شخص و   ینکه از قبل میزان م ه کتبی ب صورت بهم

 ارسال گردد. مدیریت پژوهشی
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علمی، پزشــکان عمومی و کارشــناســان ارشــد غیر  هیأتغیر  یهاتخصــصمتخصــصــین و فوق  -66 ماده

به ترتیب  طرح دهنده عنوانبههمزمان  توانندمیو کارشــناســان با رابطه اســتخدامی با دانشــگاه  علمیهیأت

 .(65مشارکت معادل ماده ) ه و دو طرح تحقیقاتی فعالیت نمایندسچهار، 

پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه         هایرشته دانشجویان   -67 ماده

دو طرح تحقیقاتی با ســقف  طرح دهنده و مدیر اجرایی عنوانبههمزمان  وانندتمی لرســتانعلوم پزشــکی 

 فعالیت نمایند.  میلیون ریال شصتهزینه کمتر از 

مدیر  انعنوبه توانندمی لرستان کارشناسی و کاردانی دانشگاه علوم پزشکی      هایرشته دانشجویان   -68 ماده

  فعالیت نمایند. میلیون ریال صتشاز اجرایی تنها یک طرح تحقیقاتی با سقف هزینه کمتر 

ضای   -69 ماده سایر     و علمیهیأتاع شگران  شگاه پژوه شتن حداقل یک مقاله   هادان شی   –علمی با دا پژوه

ضای طرح دهنده( ) سی  حداقل و حداقل مدرک  یکی از اع شنا شد به باال     کار سی ار شنا  ازجمله و ترجیحا کار

شگاه شاغل در   شگاه   ازو مبتکران خارج  مخترعان و مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی و   هایدان   شر بهدان

ــرهو  58 رعایت ماده مدیر اجرایی تنها یک طرح طرح دهنده و  عنوانبه توانندمیآن ماده  2و  1 هایتبصـ

 فعالیت نمایند.

ند می علمیهیأت و چه غیر   علمیهیأت چه  هر محقق  -71 ماده طرح  22 درهمکار   عنوانبه همزمان   توا

 باشد.تحقیقاتی مشارکت داشته 

و  همکاران اصــلی طرح دهندگان، اجرایی، مدیر ازجملهکلیه تغییراتی که در عوامل اجرائی طرح  -71 ماده

ــتیغیره در حین اجرای آن رخ  ــیلهبه دهد بایس ــورتبهمدیر اجرایی طرح و  وس ــورای کتبی، به  ص دبیر ش

 یریگتصمیم زبور تغییرات م طرح ارجاع شود. شورای مربوطه در خصوص قبول یا رد    کنندهتصویب پژوهشی  

 کرده و به مدیر اجرایی اطالع خواهند داد.
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 تصویب طرح تحقیقاتيفرایند  -3 بخش

  ، کمیته تحقیقات دانشــجویی،HSR، مراکز تحقیقات، شــورای هادانشــکدهبه شــورای پژوهشــی  -72 ماده

 تأییدمراکز آموزشی درمانی که دارای شورای پژوهشی مورد     واحدهایشورای پژوهشی پژوهش در آموزش و   

شگاه تفویض اختیار           آوریفنمعاونت تحقیقات و  شی دان شورای پژوه شند از طرف  شگاه با ه ک گرددمیدان

را مورد بررسی و تصویب نهایی قرار دهند و نیازی نیست چنین     شده تعیینتحقیقاتی تا سقف مالی   هایطرح

 طرح گردند.مدر شورای پژوهشی دانشگاه  ییهاپروژه

 شورای پژوهشی   زیرگروهبرای شوراهای پژوهشی    شده تعیینز سقف مالی  تحقیقاتی بیش ا هایطرح -1 بند

صویب               شگاه مطرح و ت شی دان شورای پژوه شی مربوطه در  شوراهای پژوه سی اولیه در  شگاه پس از برر دان

 .گردندمی

رد بازبینی قرار ســقف مالی تفویض شــده در ابتدای هر ســال توســط شــورای پژوهشــی دانشــگاه مو  -2 بند

 .گرددمیکز مربوطه ابالغ و به مرا گیردمی

شگاه ربت بکنند تا     طرح تحقیقاتی خود را در  نویسپیشطرح دهندگان باید  -73 ماده سامانه پژوهشی دان

پروپوزال  (Proposalکار )ویژه این  هایفرمقالب در  ؛ وبررسی اولیه از نظر تکراری نبودن و کلیات انجام بشود

 انجام بشود. بعدی هایپیگیری و پروپوزال با نام در سامانه بارگذاری بشود تا نامبی

تحقیقاتی تحت نظارت کارشناسان حوزه پژوهشی دانشگاه طراحی       هایطرح نویسپیش هایفرم -74 ماده

ــورت  درو مراکز تحقیقاتی  هادانشــکدهتدوین گردیده و در اختیار  و ــامانه به دو ص ای بر پروپوزال با نامس

شن  سان و انجام امور مالی و اداری و  کار سال برای داوران  نامبيپروپوزال ا سامانه برای مجریان   جهت ار در 

ست.    قرار داده شکل ظاهری   هرگونه شده ا سوی   هافرمتغییر در مندرجات، کلیات و  شکده از  و مراکز  هادان

 .صورت پذیرد دانشگاه آوریفنمعاونت تحقیقات و نشگاه باید با نظارت و اجازه تحقیقاتی وابسته به دا

 مراحل ارزیابی طرح تحقیقاتی تا زمان عقد قرارداد -75 ماده

ضوع پروپوزال جز   -1 بند شگاه        هایگروهمرتبط با  هایطرحچنانچه مو شی دان شد مدیریت پژوه شی با آموز
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یراد اتکراری نباشد و   کهدرصورتی  بالفاصله از طریق کارشناسان مربوطه پس از بررسی محتوا و فرمت طرح     

یا دبیر شــورای  هادانشــکدهبه کارشــناس پژوهشــی  آن رارمت نداشــته باشــد حداکثر طی یک هفته باید ف

متخصص آمار حیاتی یا اپیدمیولوژی در طرح تحقیقاتی یا طرح  یک نفروجود پژوهشی مربوطه ارسال نماید. 

ست  الزامی نامهپایان صورت در غیر  ا ستی  طرح  این  شد و به    نظر از بای شده با شورای   تأییدآماری داوری 

است چنانچه متخصص آمار و اپیدمیولوژی به هر دلیلی در جلسه     به ذکرپژوهشی مربوطه رسیده باشد. الزم    

علمی متخصص آمار حیاتی یا اپیدمیولوژی را مبنی   أتیهیکی از اعضای   تأییدیهمذکور حضور نداشته باشد    

مار یا اپیدمیولوژی آدر صــورت وجود متخصــص  باید ضــمیمه نماید.اســت  تأییدبر اینکه طرح از این مورد 

 .باشدمین تأییدنیازی به نامه  همکار طرح عنوانبه

رتبط مدانشکده/ مرکز  برای نظر کارشناسی به   ق کارشناس یا دبیر مربوطه طرح  در مرحله بعد از طری -2 بند

مختلف در  هایگروهای داوران مربوطه در از طریق دانشـــکده یا مرکز مرتبط به بربا موضـــوع طرح ارجاع و 

هفته طرح را کارشــناســی و از نظر محتوایی،  2ظرف مدت  و شــودمیدانشــگاه یا خارج از دانشــگاه ارســال 

 .نمایدمیبررسی و به کارشناس یا دبیر مربوطه عودت  ضرورت، تکراری نبودن و ارزش علمی

صوص     -3 بند شناس یا دبیر مربوطه در مرحله بعد در خ شده به  هاییطرحکار   که در محدوده مبلغ تفویض 

 .نمایندمیمطرح /مرکز باشند در شورای پژوهشی دانشکده دانشکده شورای پژوهشی 

ــویب   -4 بند ــدن مراحل تص ــویب یا انجام داوری، جهت نهایی ش پروپوزال به کمیته مالی جهت  ،پس از تص

ــال و  ــدن مبلغ ریالی طرح ارسـ ــخص شـ از آن در کمیته اخالق در پس از طرح در کمیته مالی و پس  مشـ

تصــویب نهایی نیز در همان شــورا انجام و جهت عقد قرارداد به مدیریت پژوهش دانشــگاه   درنهایتپژوهش 

 .گرددمیارسال 

 که باالتر از سقف مالی تفویض شده به شورای پژوهشی دانشکده باشند توسط        هاییطرحدر خصوص   -5 بند

 .گردندمیپژوهشی دانشگاه ارسال به شورای  بررسیکارشناس یا دبیر مربوطه جهت 

ــویب پروپوزال   -6 بند ــدن مراحل تص ــویب یا انجام داوری، جهت نهایی ش به کمیته مالی جهت  پس از تص
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سال و      شدن مبلغ ریالی طرح ار شخص  پس از طرح در کمیته مالي و پس از آن در کمیته اخالق در  م

صویب نهایی این نوع   درنهایت پژوهش شد. پس از آن        هاطرحت شگاه انجام خواهد  شی دان شورای پژوه در 

 .گردندمیجهت عقد قرارداد به مدیریت پژوهش دانشگاه ارسال 

گروه  اعضای موظف است ضمن هماهنگی با    ادغامی هایگروهیا  گروهرئیس یا دبیر شورای پژوهشی    -7 بند

صت   سی و نظر گروه را  ینتیجه حداکثر دو هفته(ممکن )در اولین فر ضرورت، تکراری   برر از نظر محتوایی، 

 اعالم نماید.به کارشناس پژوهشی دانشکده مربوطه  افزارنرم بررسی و از طریق نبودن و ارزش علمی

ــنهادی دارای ا   های گروهچنانچه از نظر گروه یا     -8 بند ــد باید به         راداتیادغامی طرح پیشـ قابل رفع باشـ

ــکده ارجاع تا در اختیار طرح دهندگان جه           ــناس دانشـ  ت رفع نواقص قرار گیرد و پس از رفع نواقصکارشـ

 در گروه یا گروه ادغامی مطرح گردد. اًمجدد درصورت نیاز

شد جهت     -9 بند شته با صمیم چنانچه طرحی از نظر گروه ایراد ندا صویب و  گیریت شورای مربوطه در   ت به 

 .شودمیدانشکده یا دانشگاه ارجاع داده 

گردند و به تشخیص شورای   بررسی   که باید توسط شورای پژوهشی دانشگاه      هاییطرحدر خصوص   -11 بند

جهت اخذ نظر داور و ارســال  موردنیاز هایپیگیریپژوهشــی دانشــگاه نیاز به داوری دارند، ارســال به داور و 

شکده یا         شی دان شناس پژوه سط کار سال مجدد جوابیه طرح دهندگان تو نظرات داور به طرح دهندگان و ار

ش  شود و      دبیر  شکده باید انجام  شی دان شکده     هاییطرح چنیناینورای پژوه شی آن دان جزو عملکرد پژوه

 محسوب خواهند شد.

 تحقیقاتی دانشجویی هایطرحمراحل تصویب  -76 ماده

شن  -1 بند شد    هایطرحهادی جز چنانچه طرح پی شجویی با صله از طریق     دان شگاه بالفا شی دان مدیریت پژوه

داشته  نکلی ایراد فرمت تکراری نباشد و   کهدرصورتی  طرح ا و فرمتکارشناسان مربوطه پس از بررسی محتو   

ثر طی حداکه تحقیقات دانشجویی باشد باید   باشد و در محدوده مبلغ تفویض شده به شورای پژوهشی کمیت    

به کارشناس پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی یا دبیر شورای پژوهشی کمیته تحقیقات        آن را یک هفته
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 نماید. دانشجویی ارسال

صوص   -2 بند شده به  هاییطرحدر مرحله بعد در خ شی کمیته     که در محدوده مبلغ تفویض  شورای پژوه

 .گرددمی امتیازبندیتحقیقات دانشجویی باشند در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مطرح و 

ــویب پروپوزال   -3 بند ــدن مراحل تص ــویب یا انجام داوری، جهت نهایی ش ت به کمیته مالی جه پس از تص

سال و      شدن مبلغ ریالی طرح ار شخص  پس از طرح در کمیته مالي و پس از آن در کمیته اخالق در  م

صویب  درنهایت پژوهش شورا انجام و جهت عقد قرارداد به مدیریت پژوهش   ت سال    نیز در همان  شگاه ار دان

 .گرددمی

ه تحقیقات که باالتر از ســقف مالی تفویض شــده به شــورای پژوهشــی کمیت  هاییطرحدر خصــوص  -4 بند

شگاه جهت           شی دان سط مدیریت پژوه شند تو شجویی با سی  دان سال        برر شگاه ار شی دان شورای پژوه به 

 .گردندمی

ــویب پروپوزال   -5 بند ــدن مراحل تص ــویب یا انجام داوری، جهت نهایی ش به کمیته مالی جهت  پس از تص

سال و      شدن مبلغ ریالی طرح ار شخص  ته اخالق در پس از طرح در کمیته مالي و پس از آن در کمی م

صویب نهایی این نوع   درنهایت پژوهش شد. پس از آن        هاطرحت شگاه انجام خواهد  شی دان شورای پژوه در 

 .گردندمیجهت عقد قرارداد به مدیریت پژوهش دانشگاه ارسال 

شگاه       هاییطرحدر خصوص   -6 بند شورای پژوهشی دان ی شورا  گردند و به تشخیص بررسی  که باید توسط 

جهت اخذ نظر داور و ارســال  موردنیاز هایپیگیریپژوهشــی دانشــگاه نیاز به داوری دارند، ارســال به داور و 

ــی کمیته     ــناس پژوهش ــط کارش ــال مجدد جوابیه طرح دهندگان توس نظرات داور به طرح دهندگان و ارس

ــجویی باید انج    ــی کمیته تحقیقات دانش ــورای پژوهش ــجویی یا دبیر ش ــود و تحقیقات دانش  نچنیاینام ش

 جزو عملکرد پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی محسوب خواهند شد. هاییطرح

 تحقیقاتی واحد پژوهش در آموزش هایطرحتصویب  مراحل -77 ماده

شنهادی جزو   -1 بند صله       هایطرحچنانچه طرح پی شگاه بالفا شد مدیریت پژوهشی دان پژوهش در آموزش با
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لی کفرمت تکراری بودن و ایراد  کهدرصورتی طرح توا و فرمتاز طریق کارشناسان مربوطه پس از بررسی مح  

حداکثر طی یک رای پژوهشی پژوهش در آموزش باشد   نداشته باشد و در محدوده مبلغ تفویض شده به شو     

به کارشناس پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یا دبیر شورای  آن راهفته باید 

 نماید. زش ارسالپژوهشی پژوهش در آمو

صوص   -2 بند شده به  هاییطرحدر مرحله بعد در خ شی پژوهش     که در محدوده مبلغ تفویض  شورای پژوه

 .شودمی امتیازبندیمطرح و  در آموزش باشند در شورای پژوهشی پژوهش در آموزش

ــویب پروپوزال   -3 بند ــدن مراحل تص ــویب یا انجام داوری، جهت نهایی ش به کمیته مالی جهت  پس از تص

شخص   سال و   م پس از طرح در کمیته مالي و پس از آن در کمیته اخالق در  شدن مبلغ ریالی طرح ار

شورا انجام و جهت عقد قرارداد به مدیریت پ    درنهایت پژوهش صویب نهایی نیز در همان  شگاه  ت ژوهش دان

 .گرددمیارسال 

صوص   -4 بند شی پژوهش       هاییطرحدر خ شورای پژوه شده به  سقف مالی تفویض  در آموزش  که باالتر از 

 .گردندمیی پژوهشی دانشگاه ارسال به شورا بررسیمدیریت پژوهشی دانشگاه جهت  باشند توسط

ــویب پروپوزال   -5 بند ــدن مراحل تص ــویب یا انجام داوری، جهت نهایی ش به کمیته مالی جهت  پس از تص

ــال و  ــدن مبلغ ریالی طرح ارسـ ــخص شـ در پس از طرح در کمیته مالی و پس از آن در کمیته اخالق  مشـ

صویب نهایی این نوع   درنهایتپژوهش  شد. پس از آن         هاطرحت شگاه انجام خواهد  شی دان شورای پژوه در 

 .گردندمیجهت عقد قرارداد به مدیریت پژوهش دانشگاه ارسال 

شگاه       هاییطرحدر خصوص   -6 بند شورای پژوهشی دان شوند   که باید توسط  سی  شخیص برر  شورای  و به ت

جهت اخذ نظر داور و ارســال  موردنیاز هایپیگیریدارند، ارســال به داور و  پژوهشــی دانشــگاه نیاز به داوری

شناس پژوهش در آموزش یا      سط کار سال مجدد جوابیه طرح دهندگان تو نظرات داور به طرح دهندگان و ار

جزو عملکرد پژوهشی مرکز مطالعات و  هاییطرح چنینایندبیر شورای پژوهش در آموزش باید انجام شود و 

 ه آموزش علوم پزشکی محسوب خواهند شد.توسع



 لرستانانشگاه علوم پزشکی دو مقررات تحقيقات و فناوری  آيين نامه

56 

 مراکز تحقیقاتی هایطرحتصویب  مراحل -78 ماده

شنهادی جزو   -1 بند صله از        هایطرحچنانچه طرح پی شگاه بالفا شی دان شد مدیریت پژوه مراکز تحقیقات با

اشته ندتکراری بودن ایراد فرمت و  کهدرصورتیطرح  طریق کارشناسان مربوطه پس از بررسی محتوا و فرمت

شد حداکثر طی یک هفته باید          شی مرکز تحقیقات با شورای پژوه شده به  شد و در محدوده مبلغ تفویض  با

 نماید. ارسال یا دبیر شورای پژوهشی مرکز تحقیقات به کارشناس پژوهش مرکز تحقیقات آن را

ز شــورای پژوهشــی مرک که در محدوده مبلغ تفویض شــده به هاییطرحدر مرحله بعد در خصــوص  -2 بند

 .گرددمی بررسیمطرح و  باشند در شورای پژوهشی مرکز تحقیقات تحقیقات

ــویب پروپوزال   -3 بند ــدن مراحل تص ــویب یا انجام داوری، جهت نهایی ش به کمیته مالی جهت  پس از تص

سال و      شدن مبلغ ریالی طرح ار شخص  پس از طرح در کمیته مالي و پس از آن در کمیته اخالق در  م

صویب نها  درنهایت پژوهش شورا انجام و جهت عقد قرارداد به مدیریت پ ت شگاه  یی نیز در همان  ژوهش دان

 .گرددمیارسال 

که باالتر از سقف مالی تفویض شده به شورای پژوهشی مراکز تحقیقات باشند       هاییطرحدر خصوص   -4 بند

 .گردندمیبه شورای پژوهشی دانشگاه ارسال  بررسیتوسط مدیریت پژوهشی دانشگاه جهت 

ــویب -5 بند ــویب پروپوزال  پس از تص ــدن مراحل تص به کمیته مالی جهت  یا انجام داوری، جهت نهایی ش

ــال و  ــدن مبلغ ریالی طرح ارسـ ــخص شـ پس از طرح در کمیته مالی و پس از آن در کمیته اخالق در  مشـ

صویب نهایی این نوع   درنهایتپژوهش  شد. پس از آن         هاطرحت شگاه انجام خواهد  شی دان شورای پژوه در 

 .گردندمیرداد به مدیریت پژوهش دانشگاه ارسال جهت عقد قرا

شگاه       هاییطرحدر خصوص   -6 بند شورای پژوهشی دان ی شورا  گردند و به تشخیص بررسی  که باید توسط 

جهت اخذ نظر داور و ارســال  موردنیاز هایپیگیریپژوهشــی دانشــگاه نیاز به داوری دارند، ارســال به داور و 

مجدد جوابیه طرح دهندگان توســـط کارشـــناس پژوهشـــی مرکز نظرات داور به طرح دهندگان و ارســـال 

ــود و         ــی مرکز تحقیقات باید انجام شـ ــورای پژوهشـ جزو عملکرد  هایی طرح چنیناینتحقیقات یا دبیر شـ
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 پژوهشی مرکز تحقیقات مربوطه محسوب خواهند شد.

 HSRتحقیقاتی  هایطرحروند تصویب  -79 ماده

شنهادی جزو   -1 بند شد  HSR هایطرحچنانچه طرح پی ستگی به اینکه از کدام یک از   با  یا هاشبکه ابتدا ب

شیار به              هایمعاونت سپس از طریق پژوه شود  صویب  ضرورت طرح ت شورای مربوطه  شد باید در  شگاه با دان

مدیریت پژوهشی دانشگاه ارسال گردد. در مدیریت پژوهشی دانشگاه بالفاصله از طریق کارشناسان مربوطه           

ایراد فرمت و متدولوژی نداشــته باشــد و در محدوده مبلغ  کهدرصــورتی طرح پس از بررســی محتوا و فرمت

 HSRبه دبیر شورای پژوهشی  آن راباشد حداکثر طی یک هفته باید   HSRتفویض شده به شورای پژوهشی    

 نماید. رسالا

 HSRشــورای پژوهشــی که در محدوده مبلغ تفویض شــده به هاییطرحدر مرحله بعد در خصــوص  -2 بند

 .گرددمیبررسی مطرح و  HSRباشند در شورای پژوهشی 

ــویب پروپوزال   -3 بند ــدن مراحل تص ــویب یا انجام داوری، جهت نهایی ش به کمیته مالی جهت  پس از تص

ــال و  ــدن مبلغ ریالی طرح ارسـ ــخص شـ پس از طرح در کمیته مالی و پس از آن در کمیته اخالق در  مشـ

ژوهش دانشــگاه تصــویب نهایی نیز در همان شــورا انجام و جهت عقد قرارداد به مدیریت پ درنهایتپژوهش 

 .گرددمیارسال 

شی        هاییطرحدر خصوص   -4 بند شورای پژوه شده به  سقف مالی تفویض  سط     HSRکه باالتر از  شند تو با

 .گردندمیبه شورای پژوهشی دانشگاه ارسال بررسی مدیریت پژوهشی دانشگاه جهت 

ــویب -5 بند ــویب پروپوزال  پس از تص ــدن مراحل تص به کمیته مالی جهت  یا انجام داوری، جهت نهایی ش

ــال و پس از طرح در کمیته مالی و پس از آن در کمیته اخالق در       ــدن مبلغ ریالی طرح ارسـ ــخص شـ مشـ

صویب نهایی این نوع   درنهایت پژوهش، شد. پس از آن        هاطرحت شگاه انجام خواهد  شی دان شورای پژوه در 

 .گردندمیارداد به مدیریت پژوهش دانشگاه ارسال جهت عقد قر
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شگاه       هاییطرحدر خصوص   -6 بند شورای پژوهشی دان شوند   که باید توسط  سی  شخیص برر  شورای  و به ت

جهت اخذ نظر داور و ارســال  موردنیاز هایپیگیریپژوهشــی دانشــگاه نیاز به داوری دارند، ارســال به داور و 

باید  HSRمجدد جوابیه طرح دهندگان توسط دبیر شورای پژوهشی      نظرات داور به طرح دهندگان و ارسال 

 محسوب خواهند شد. HSRجزو عملکرد پژوهشی  هاییطرح چنیناینانجام شود و 

 در شوراهای مختلف پژوهشی دانشگاه هاطرح بررسیروند  -81 ماده

 یافتهاختصاص مثال گرنت  عنوانبهدارای شرایط ویژه باشد   زالی به تشخیص شورا   پروپو کهدرصورتی  -1 بند

یب و ی نداشته باشد بالفاصله تصو    رو نیاز به داوبه پژوهشگر برتر دانشگاه باشد و یا سایر موارد مشابه باشد        

به کمیته مالی جهت تعیین مبلغ ریالی طرح ارجاع و پس از مشخص شدن مبلغ ریالی در کمیته مالی جهت 

ــویب مبلغ و طرح در کمیته اخالق در پژوهش، ــویب نهایی به  باید مجدد تص ــی  جهت تص ــورای پژوهش ش

 .شودمیمربوطه ارجاع داده 

شورا   کهدرصورتی  -2 بند شد، پروپوزال   ونیاز به دا پروپوزالی به تشخیص  شته با س   هاطرحری دا ان به کارشنا

یا دبیران شوراهای پژوهشی مربوطه ارجاع تا به داوران خبره ارسال نمایند و نظر داوران     هادانشکده پژوهشی  

شورا اخذ نمایند.  شده تعیینه طرح دهندگان در مهلت و جوابی پس از طرح مجدد در  جهت طرح مجدد در 

شــورا و قرائت نظر داوران و طرح دهندگان و در صــورت تصــویب در مرحله بعد به کمیته مالی جهت تعیین 

ــدن مبلغ ریالی در کمیته مالی و طرح در کمیته          ــخص شـ اخالق در مبلغ ریالی طرح ارجاع و پس از مشـ

 پژوهش جهت تصویب نهایی باید مجدد به شورای پژوهشی مربوطه ارجاع داده شود.

صالحات یا رد تمام نتایج را به از      بندیجمعشورا پس از   -3 بند شر  اعمال ا ضا از نظر قبول یا با  نظرات اع

سامانه به اطالع محقق   ساند میطریق  صله به کمیته مالی    ؛ کهر صورت قبول طرح بالفا ه ارجاع داد باید در 

 شود.

شکده شوراهای پژوهشی    -81 ماده شوراهای مصوب موجود در این     هادان سایر   نامهآیین، مراکز تحقیقاتی و 

 از نظر اعضا شورا هستند. بندیجمعطرح با  هابررسینیز موظف به استفاده 
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 و هاگروه، یا هادانشکدهدانشگاه یا شورای پژوهشی  شورای پژوهشی   چنانچهدر روند بررسی طرح   -82 ماده

 از طرح تواندمید نالزم بدانشورای پژوهشی دانشگاه     زیرگروهادغامی و یا سایر شوراهای پژوهشی     هایگروه

 ند.عمل آوره دهندگان برای دفاع و توجیه مطالب مندرج در پروپوزال دعوت ب

ــط  هایطرح -83 ماده ــده توس ــیدارای ایرادات مطرح ش ــورای پژوهش ــی   ش ــورای پژوهش ــگاه یا ش دانش

شورای پژوهشی دانشگاه و یا     زیرگروهادغامی و یا سایر شوراهای پژوهشی     هایگروهو  هاگروه ، یاهادانشکده 

ــط داوران بال  ــده توس ــله از طریقایرادات مطرح ش ــی  فاص ــناس پژوهش به طرح دهندگان ارجاع داده  کارش

حداکثر ظرف یک هفته جوابیه خود را جهت داوران یا شوراهای مربوطه   اندموظفو طرح دهندگان  شوند می

 آماده نمایند.

ص  نمایدمیحداکثر زمانی که یک پروپوزال طرح تحقیقاتی در فرآیندهای مختلف طی  -84 ماده ویب تا به ت

سه ماه   نها شد مییی برسد  شوراهای  . با شده تا       زیرگروهدر  شگاه مدت زمان فرایند طی  شورای پژوهشی دان

ص  سئولیت     ماه 3بیش از نباید ویب نهایی ت شد و م صوص  تأخیر هرگونهبا شورای  بر عهده  در این خ رئیس 

 خواهد بود. مربوطه

ق از طریباید شورای پژوهشی دانشگاه     و کلیه شوراهای پژوهشی تابعه  شورای پژوهشی دانشگاه     -85 ماده

 ، ، رد، تصویب مشروتصویب صورتبه تحقیقاتی هایطرحدر خصوص  نتیجه بررسی و نظر خود رادبیر شورا 

 د.نارجاع به مراجع ذیصالح دیگر و غیره از طریق مکاتبه مستقیم به اطالع طرح دهنده )گان( برسان

 صورتبه را ، فوریت یا اولویت خاصدارای ضرورت باال هایطرح تواندمیشورای پژوهشی دانشگاه  -86 ماده

 .تصویب یا رد نماید اهیک مبررسی نموده و در طی مدت  ژوهشیی پموردی در این شورا

ــورتی -87 ماده ــگاه طلب    ایبودجه جهت اجرای یک طرح تحقیقاتی    طرح دهنده )گان(    که درصـ از دانشـ

ــد ننماید  ــگاه و موافقت کمیته اخالق در پژوهش باش ــورتبه توانمیو فقط نیاز به موافقت دانش  خارج از ص

 رد.شورای پژوهشی دانشگاه قرار گی دستور کاردر  هاآنطرح نوبت معمول 

چنانچه به تشخیص شورای پژوهشی دانشگاه یا شوراهای پژوهشی تحقیقاتی  هایطرحبررسی در  -88 ماده
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افراد از نظرات  توانمیباشــد  کارشــناســی و تخصــصــینظرات نیازمند  شــورای پژوهشــی دانشــگاه زیرگروه

 .وداستفاده نمداور طرح  عنوانبهو متخصص بسته به موضوع طرح تحقیقاتی  نظرصاحب

یا ســایر  داوران بر اســاس موضــوع طرح تحقیقاتی توســط دبیر شــورای پژوهشــی دانشــکده انتخاب  -1 بند

شی تابعه    شگاه انجام      شوراهای پژوه شی دان شورای     هاییطرحو کلیه  شود میشورای پژوه شخیص  که به ت

ستند              شی ه شورای پژوه شکده یا  سته به اینکه مربو  به کدام دان شگاه نیاز به داوری دارند ب شی دان پژوه

  نتخاب داور توسـط دبیر شـورای پژوهشـی آن دانشـکده یا دبیر شـورای پژوهشـی مربوطه باید انجام شـود.       ا

 .کارشناس پژوهشی باید در ابتدا نظر موافق داوران مربوطه را در جهت داوری طرح در زمان مقرر بگیرد

 ظورمنبهم الز هایپیگیریموظف است  یا کارشناس پژوهشی دانشکده     ی پژوهشی مربوطه دبیر شورا  -2 بند

صوص  )داوران(نظرات داور اخذ  سب  طرح با داوری موافقت اولیه در خ سپس مقاله جهت   در زمان مقرر ک و 

شود.   صورتی داوری ارجاع داده  صله در          کهدر شد باید بالفا شده با سط داوران مطرح  سؤاالت یا ایراداتی تو

س  اختیار طرح دهندگان جهت  سط   دهیپا شورا قرار گیرد. جوابیه طرح دهندگان باید تو شی  دبیر  ی پژوه

صوص جوابیه         مربوطه شکده در اختیار داوران قرار گیرد و نظر نهایی داوران در خ شی دان شناس پژوه یا کار

 طرح دهندگان نیز اخذ و در اختیار شورای پژوهشی مربوطه قرار گیرد.

ی ر شورابینمایند باید نظرات داوران توسط د تأییدنجام و داوران طرح تحقیقاتی را قابل ا کهدرصورتی -3 بند

 یا کارشناس پژوهشی دانشکده در اختیار شورای پژوهشی مربوطه قرار گیرد. پژوهشی مربوطه

، شفاف و مشخص اعالم ننمایند   صورت به طی مدت حداکثر دو هفتهنظر خود را  انداور کهدرصورتی  -4 بند

پژوهشی مربوطه موظف است افراد دیگری را جهت داوری جایگزین دبیر شورای پژوهشی دانشکده یا شورای 

 انجام شود. موقعبهنماید تا فرایند داوری 

سؤاالت داوران حداکثر طی مدت یک     اندموظفطرح دهندگان  -5 بند صوص ایرادات و  جوابیه خود را در خ

 .هفته در اختیار کارشناس پژوهشی دانشکده یا دبیر شورای پژوهشی مربوطه قرار دهند

 ن طرح دهندگان یا همکاران طرح انتخاب شود.داور نباید از بی -6 بند
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فرایند ارائه پروپوزال طرح تحقیقاتی توســط طرح دهندگان به مدیریت پژوهشــی از طریق ســیســتم  -7 بند

نباید بیشتر از سه ماه طول بکشد. حداکثر مدت     شده ارائهنهایی در خصوص طرح   گیریتصمیم پژوهشیار تا  

مختلف طی نماید به  هایچرخهباید در  ادغامی هایگروهو گروه یا  هادانشــکدهتبط با زمانی که پروپوزال مر

طرح و اخذ نظر متخصص آمار یک  نظر محتوا، فرمت بررسی اولیه در مدیریت پژوهشی از .باشدمیاین شرح 

ادغامی و اعالم نظر  هایگروهبه کارشناس پژوهشی دانشکده و طرح در شورای پژوهشی گروه یا  ارجاع هفته،

نهایی حداکثر ســه هفته، ارجاع به کارشــناس پژوهشــی دانشــکده و طرح در شــورای پژوهشــی دانشــکده یا 

حداکثر دو هفته، در صــورت نیاز به داوری و ارجاع به داور توســط دبیر شــورای  امتیازبندیدانشــگاه جهت 

ــی مربوطه و اخذ نظر داوران و ارجاع به طرح دهندگان در        ــورت وجود ایراد و اخذ جوابیه طرح    پژوهشـ صـ

نهایی توسط داوران طرح در کمیته مالی و مشخص شدن مبلغ     تأییددهندگان حداکثر سه هفته، در صورت   

طرح در شورای پژوهشی مربوطه  در کمیته اخالق در پژوهش یک هفته، طرح ریالی طرح حداکثر یک هفته،

 جهت تصویب نهایی حداکثر یک هفته.

همزمان با تصــویب نهایی طرح تحقیقاتی در شــورای پژوهشــی دانشــگاه یا شــوراهای پژوهشــی   -89 ماده

مل، کا صورتبهشورای پژوهشی دانشگاه باید اسامی طرح دهندگان  زیرگروهیا شوراهای پژوهشی    هادانشکده 

ز قید شود و اسم مدیر اجرایی پروژه و کد طرح نیز در مصوبه آورده شود و همچنین مدت زمان انجام طرح نی

 توسط اعضای شورای پژوهشی مربوطه ناظر نیز برای طرح مشخص و در مصوبه اسم ناظر ذکر گردد.

نشکده یا شوراهای پژوهشی دا یا شوراهایطرح در شورای پژوهشی دانشگاه، نهایی پس از تصویب  -91 ماده

شی تابعه  شی مربوطه           پژوه شورای پژوه سط دبیر  شگاه، باید تو شی دان ر مکتوب مدی تصور بهشورای پژوه

 اجرایی پروژه جهت عقد قرارداد دعوت گردد.

صورتی  -91 ماده صمیم ، یا طرح دهنده )گان( در روند پیگیریطرح مدیر اجرایی  کهدر صوص   گیریت در خ

بدون دلیل موجه از طریق شورای پژوهشی مربوطه   و الزم را  موقعبهاجرای طرح به هر دلیلی اقدام طرح و یا 

ــمیمو مدت زمان   دریافت ننماید      ــوص طرح  گیریتصـ بیانجامد     به طول  کاری  ماه  3بیش از  ها آندر خصـ

سانند. در این موارد         صورت بهمراتب را  توانندمی شگاه بر شی دان شورای پژوه ستند به اطالع رئیس یا دبیر  م
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 .دهدمی انجامجهت پیگیری و بررسی اقدام الزم را  رأساًشورای پژوهشی 

شکده/            قرارداددر انعقاد  خیرتأبرای جلوگیری از  -1 تبصره شی دان شورای پژوه سمی  صوبات ر ساس م بر ا

ــوراهای که از طرف معاونت تحقیقات و   ــایر ش بلغ تفویض م آوریفنمرکز تحقیقاتی یا کمیته تحقیقات و س

ابل ق معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاهرسمی نماینده  یا دانشگاه  مدیر پژوهشی  به شر  حضور  ریالی دارند 

شد میل قبو شگاه الزم االجرا می        . با ضای معاون تحقیقات و فناوری دان سات پس از تایید و ام صورتجل این 

، دانشکده، مرکز، بیمارستان و سایر شوراهای دارای اختیار     در این شرایط و در سقف تفویض داده شده    باشد.  

شده پس از گرفتن   صورت نیاز(   کد تفویض  شگاه )در  ضای معاون تحقیقات و   کمیته اخالق دان قرارداد با ام

 .باشدمیمنعقد گردیده و قابل اجرا فناوری دانشگاه 
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 پژوهشي هايطرحاجراي  هايهزینهمسائل مربوط به  -4 بخش

ــتورالعمل طرح تحقیقاتی مطابق با     های هزینه برآورد  -92 ماده  هاینمونه ، حجم و تعداد  ها نامه  آیین، ها دسـ

، تجهیزات موردنیاز، مواد مصــرفی هامســافرتی، تعداد و نوع یک طرح تحقیقاتی، تعداد آزمایشــات تخصــصــ

شنهاد طرح دهندگان در کمیته مالی   موردنیاز صوب     هایطرحبه پی شی تعیین و م  هایهزینه .گرددمیپژوه

ــامل   ــتگی به نوع طرح ش ــنلی و مدیر اجرایی پروژه،  الزحمهحقیک طرح تحقیقاتی بس  مواد هایهزینهپرس

شود،       الزحمهحقمصرفی،    هایهزینهخدمات تخصصی که توسط طرح دهندگان و همکاران طرح باید انجام 

شود، هزینه خرید تجهیزات             صی باید انجام  صو سایر مراکز دولتی و خ سط  صی که به ناچار تو ص خدمات تخ

ر سـای  و ویرایش مقاله انگلیسـی دارای ایندکس معتبر  طرح، هزینه مسـافرت، هزینه تایپ و تکثیر و  موردنیاز

 .باشدمی هاهزینه

نان و کارک علمیهیأتدر نظر گرفته شده برای اعضای    التحقیقحقطرح مطابق با پرسنلی   هایهزینه -1 بند

 .گرددمیو پرداخت  تنظیم ذیل و سایر افراد خارج از دانشگاه بر اساس جدولدانشگاه علوم پزشکی لرستان 

صد کل       -1 تبصره سی در سنلی نباید بیش از  شد مگر در   هایهزینههزینه پر  صرفاً که  هاییطرحطرح با

الی شورای مربوطه و کمیته م  تأییددارای ماهیت آماری و اپیدمیولوژی، توصیفی تحلیلی و ابزارسازی باشد با    

 باشد. 92ماده  1بند  2و  1 هایتبصرهبیش از سقف  تواندمیدانشگاه 
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 ر دانشگاه علوم پزشکی لرستانبه ازای ساعت برای افراد غیر شاغل د التحقیقحقمیزان  -2 بند

 هزار ریال 222هر ساعت  علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با درجه استادی هیأتاعضا 

 هزار ریال 222هر ساعت  علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با درجه با دانشیاری هیأتاعضا 

 هزار ریال 182ساعت هر  علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با درجه استادیاری هیأتاعضا 

 هزار ریال 162هر ساعت  علمی مربی هیأتاعضا 

 هزار ریال 92هر ساعت  دارای مدارک فوق تخصصی بالینی و پایه

 هزار ریال 82هر ساعت  دارای مدارک تخصص پایه و بالینی

 هزار ریال 72هر ساعت  متخصصین پره بورد

پزشکان عمومی، داروسازان و دندانپزشکان و افراد با مدرک کارشناسی ارشد 

 علمیهیأتو غیر  علمیهیأت
 هزار ریال 62هر ساعت 

 هزار ریال 52هر ساعت  افراد با مدرک کارشناسی

 هزار ریال 42هر ساعت  افراد با مدرک کاردانی

 هزار ریال 22هر ساعت  افراد با مدرک دیپلم

 ریال هزار 1هر ساعت  مدرک زیر دیپلمافراد با 

 دانشجویان

بر اساس تعداد واحد 

نده شده بر مدارک فوق راگذ

 .شودمیتطبیق داده 

اســت به این  موردنیازپرســنلی  هایهزینهمیزان ســاعاتی که برای انجام طرح تحقیقاتی در قســمت  -3 بند

ساعت،   32ساعت، طراحی پرسشنامه محقق ساخته تا      82، بررسی متون و تدوین پروپوزال تا  باشد میشرح  

، آنالیز یرهامتغو  هانمونهبستگی به تعداد  هاداده، استخراج هانمونهپرسشگری یا تهیه نمونه بستگی به تعداد 

ــتگی به تعداد    ها داده ــتفاده   های روشو  متغیرها بسـ ــد  اجر یت مدیر  ،آماری مورد اسـ ایی پروژه تا ده درصـ

بابت ویرایش مقاله انگلیســی منتج، طرح از  تواندمیهم  سااایرتحت عنوان  ایهزینه، پرســنلی هایهزینه
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صد     شد میتومان  میلیونیکتا  هزار تومانسی شد میکه این هزینه جز تعهدات طرح ن با برای یک مقاله  .با

و یک مقاله اسکوپوس هشتصد  ISI، یک مقاله ISIیک مقاله  هزار تومانتومان، پانصد  هزار اسکوپوس سیصد

 .باشدمیتومان  میلیونیک ISIهزار تومان و برای دو مقاله 

آزمایشات تخصصی که توسط طرح دهندگان باید انجام       الزحمهحقمیزان ساعتی که جهت پرداخت   -4 بند

سته به نوع طرح و حجم     شات   و تعدادشود ب شنها  متغیرآزمای د طرح دهندگان در کمیته مالی بوده و به پی

 .گرددمیتعیین و مصوب 

سته به نوع طرح و حجم و تعدا   -5 بند صرفی ب شات   دمقدار مواد م شنهاد طرح دهندگان   موردنیازآزمای به پی

 .گرددمیدر کمیته مالی تعیین و مصوب 

خصوصی انجام شود، معادل     هزینه آزمایشات تخصصی که به ناچار باید توسط سایر مراکز دولتی و یا      -6 بند

تعرفه بخش دولتی پرداخت خواهد شد مگر در مواردی که آزمایش یا آزمایشات مربوطه توسط بخش دولتی    

صوب             شنهاد طرح دهندگان در کمیته مالی تعیین و م صی به پی ص شات تخ شد. هزینه آزمای قابل انجام نبا

 .گرددمی

هزینه ویزیت  ،کنندمییت دریافت حق ویز جهت انجام طرح انمتخصــصــین طرح دهنده که از بیمار -7 بند

شود در  روتی صورت بهتخصصی که    کامالًشود مگر اینکه یک روش   پرداخت نخواهددر قالب طرح  ن انجام ن

 .شودمین لحاظ ریق کمیته مالی برای آطرح استفاده شود که معادل آن از ط

ــرفیهزینه خرید تجهیزات  -8 بند ــتگاهو  غیرمص ــرمایه هایدس که در طرح  میلیون ریال 52ز باالتر ا ایس

است از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه برای     موردنیازاست و جهت انجام آن طرح تحقیقاتی   شده بینیپیش

اما به ســر جمع اعتبارات  گرددمیطرح خریداری شــده و در ســر جمع اعتبارات طرح مربوطه محاســبه ن  

  .شودمیتحقیقاتی اضافه  هایطرح

به پیشنهاد طرح دهندگان در   موردنیازی هامسافرت هزینه مسافرت بسته به نوع طرح و تعداد و نوع    -9 بند

 .گرددمیکمیته مالی تعیین و مصوب 
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کل طرح به پیشــنهاد طرح دهندگان در  هایهزینهتا ده درصــد  (نشــدهینیبشیپدیگر ) هایهزینه -11 بند

 .گرددمیکمیته مالی تعیین و مصوب 

شی  ان کمیته خرید تجهیزاتکمیته ای تحت عنو -11 بند شی       پژوه شنهاد معاون پژوه ضای آن با پی که اع

دانشگاه و با ابالغ ریاست محترم دانشگاه تعیین و در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تشکیل خواهد شد       

سایل و   تواندمی ستگاه و ی تجهت انجام تحقیقات که به دلیل قیمت باال در قالب طرح تحقیقا موردنیاز هاید

شی  هایگروهسالیانه از   طوربهرا  گنجدنمی صوب    -آموز صوب و غیر م شی و مراکز تحقیقاتی م  دریافت پژوه

ــویب در کمیته فوقکر ــگاه  1را از محل  هاآنمجوز خرید  ده و پس از تص ــد اعتبارات جاری دانش یا از  درص

 صادر نماید. محل اعتبار طرح های تحقیقاتی

طرح داشــته باشــد   هایهزینهدرخواســت افزایش رقم یک یا چند ردیف از  مدیر اجراییچنانچه  -93 ماده

ستی  شنهاد   بای ستند و مدلل خود را پی ضرورت نیاز به افزایش بودجه    ناظر در خ تأییدیههمراه با  م  وصوص 

امور ت به مدیری به کمیته مالی ارسال و پس از تصویب یا رد   طرح تأییدکنندههمراه با موافقت رئیس شورای  

شگاه ار   پژو شی دان ست افزایش اعتبار  موافقت با  .سال گردد ه سوی کمیته مالی  درخوا شرایطی  کهاز   در هر 

 د.جهت تصویب نهایی ارسال گردشورای پژوهشی دانشگاه  به بودجه طرح بیشتر باشد از بیست درصدنباید 

 بودجه برایو مراکز هر ساله سقف تفویضی مشخصی       هادانشکده تحقیقاتی  هایطرحدر خصوص   -94 ماده

صویب   شکده ت شگاه         شود میبرای هر طرح داده  به دان شی دان شورای پژوه سقف باید در  که مبالغ بیش از 

ســقف مجاز برای هر طرح تحقیقاتی در مرکز تحقیقاتی رازی و مرکز  95بررســی و تصــویب گردد. در ســال 

سالمت و  مؤررمیلیون تومان، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی  22هپاتیت  شت تغذیه   بر  مرکز تحقیقات بهدا

ی پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی پانزده میلیون تومان، دانشکده پرستاری و       هادانشکده ده میلیون تومان، 

شکی ده میلیون تومان       شکده پیراپز شت، دان شکده بهدا شورای  مامایی، دان  ،HSR ،شورای   ده میلیون تومان

ــتیبانی، معاونت درمان، معاونت دا ــجویی و فرهنگی، معاونت غذا و دارومعاونت پش ــورای پژوهش در  نش و ش

 .باشدمی کمیته تحقیقات دانشجویی شش میلیون تومانآموزش شش میلیون تومان، 
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پرستاری و فوریت پلدختر باید در دانشکده پرستاری  دانشکده میلیون ریال 62در سقف  هایطرح -1 تبصره

 .مطرح گردد آبادخرمو مامایی 

های پرستاری و مامایی الیگودرز، دانشکده پرستاری    یلیون ریال دانشکده م 62های در سقف  طرح -2 تبصره

 بروجرد و مجتمع عالی سالمت درود در دانشکده پرستاری و مامایی الیگودرز بررسی خواهند شد. 

در صورتیکه دانشکده های اقماری شرایط تشکیل شورای پژوهشی مستقل را داشته باشند پس             -3 تبصره

 نشگاه مجوز ایجاد شورای پژوهشی مستقل برای آنها صادر خواهد شد.از تایید شورای پژوهشی دا
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 تحقیقاتي هايطرحنحوه پرداخت اقساط  -5 بخش

نشــکده یا پژوهشــی دا یا شــوراهایطرح در شــورای پژوهشــی دانشــگاه، نهایی پس از تصــویب  -95 ماده

 نشگاه دادانشکده/ مرکز/   شورای پژوهشی دانشگاه، باید توسط دبیر شورای پژوهشی       شوراهای پژوهشی تابعه  

شگاه یا دانشکده       مکتوب مدیر اجرایی پروژه جهت عقد  صورت بهیا کارشناسان اداره طرح های تحقیقاتی دان

 قرارداد دعوت گردد.

ــاء قرارداد         -1 بند حل پس از امضـ قد قرارداد و مرا حل ع یه مرا یه متن قرارداد و کل له ته ند اداری   ازجم رو

س       شنا سط کار سا  پروژه تو شی پرداخت اق شکده  ان پژوه ستان ، هادان ، کمیته تحقیقات و هامعاونت، هابیمار

تحقیقاتی  هایطرحواحد  مدیریت امور پژوهشـی دانشـگاه   مراکز تحقیقاتی دارای شـورای پژوهشـی زیر نظر  

 .شودمیانجام 

مایندگی از طرح دهندگان           -2 بند به ن و معاون   طرفازیک قرارداد طرح تحقیقاتی بین مدیر اجرایی پروژه 

 .گرددمیدانشگاه به نمایندگی از دانشگاه از طرف دیگر منعقد  آوریفنتحقیقات و 

 را امضاء نماید. ت بر طرح نیز باید قراردادنظار در راستای ناظر طرح -3 بند

سخه تنظیم و  -4 بند سخه از قرارداد طرح تحقیقاتی در  قرارداد طرح تحقیقاتی در چهار ن  اختیار مدیر یک ن

حســابداری همچنین یک نســخه در مدیریت امور پژوهشــی دانشــگاه و یک نســخه در   ،دگیرمیپروژه قرار 

دانشگاه و یک نسخه در نزد دبیر شورای پژوهشی مصوب کننده طرح نگهداری        آوریفنمعاونت تحقیقات و 

 .گرددمیداخلی منعقد  قرارداد به دو شکل قرارداد اصلی و قراردادخواهد شد. 

 هایطرحاصــلی جذب و در حســاب جداگانه   ابق قرارداد منعقدهاعتبارات مصــوب طرح مطکل  -96 ماده

ر د طرح تحقیقاتی در ســه قســط برابر قرارداد منعقده داخلی  اقســا .گرددمی تحقیقاتی دانشــگاه نگهداری

 .گیردمیاختیار مدیر اجرایی پروژه قرار 

ــط اول به میزان  -1 بند ــد کل  42قس ــله پس از عقد قرارداد  هایهزینهدرص ــاء طرح بالفاص که باید به امض

 .باشدمیر رسیده باشد قابل پرداخت ظو نا دانشگاه، مدیر اجرایی طرح آوریفنمعاون تحقیقات و 
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سط معاون تحقیقات و     -1 تبصره ضای قرارداد تو شگاه نامه مبنی بر   آوریفنقبل از ام اد تمامی مف تأییددان

پژوهش دانشگاه بایستی به امضای مدیر امور     یگذارسیاست  اجرایی  نامهآیینقرارداد طرح بر اساس مصوبات   

 .باشدمیپژوهش دانشگاه رسیده باشد و مدیریت پژوهش در این مورد پاسخگو 

 تأییدپروژه توسط طرح دهندگان و  اولیه تهیه گزارش پیشرفت  پس از درصد   42قسط دوم به میزان   -2 بند

معاونت تحقیقات و حسابداری   ریق واحداز ط دانشگاه  آوریفنو معاون تحقیقات و  یپژوهش  امور مدیرناظر، 

 .گرددمیمحاسبه و پرداخت  دانشگاه آوریفن

از طرح برابر محصــول( شــده )چاپتحویل مقاله یا مقاالت پس از درصــد  22قســط ســوم به میزان  -3 بند

دانشــگاه  آوریفنو نیز امضــای مدیر امور پژوهشــی و معاون تحقیقات و  96ماده  طبق منعقدشــدهارداد قر

 .گرددمیمحاسبه و پرداخت 

معاونت حســابداری  از طریق واحدکامل با مدیریت امور پژوهشــی دانشــگاه  حســابتســویهانجام  -1 تبصره

 .باشدمیالزامی  دانشگاه آوریفنتحقیقات و 

ــط طرح دهندگان     پس از  -4 بند  تأیید   داور یا داوران و  تأیید   ،ناظر  تأیید   ،تهیه گزارش نهایی پروژه توسـ

ــ ــورای پژوهش ــناس مربوط، ی مربوطهش ــتندات مالی به کارش ماه  18طرح دهندگان ، هتحویل مدارک و مس

را تحویل مدیریت  اندشــده هاآناز محل طرح که متعهد به چاپ  شــدهچاپفرصــت دارند تا مقاله یا مقاالت 

ــگاه نمایند و این مدت  ــی دانش ــاببهطرح  تأخیر عنوانبهامور پژوهش زمان اتمام طرح و معیار  آیدنمی حس

در خصــوص طرح های تحقیقاتی باالتر از . باشــدمیتحویل گزارش نهایی به دبیر شــورای پژوهشــی مربوطه 

درصد تعهدات مقاله خود را انجام داده باشد شورای     82محقق حداقل  کهدرصورتی میلیون ریال  222سقف  

و  پس از بررسی دقیق درخواست محقق  را مابقی تعهدات نامبرده  درصد  22تا پژوهشی دانشگاه اختیار دارد   

سقف بخشودگی در    حاصل از این پروژه را مورد بخشودگی قرار دهد.   شده چاپکیفی بودن مقاله یا مقاالت 

 میلیون ریال و یا حداقل یک مقاله اسکوپوس یا نیم درجه ایمکت فاکتور باشد. 52هر شرایطی نباید باالتر از 
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ــت گزارش نهایی   -1 تبصره ــاس فرمت مقاالت مجله علمی      محقق الزم اسـ طرح تحقیقاتی خود را بر اسـ

یدی، و کلمات کل یافتهسازمان چکیده )به زبان فارسی   یمی پژوهش پژوهشی دانشگاه و در قالب یک مقاله عل  

گزارش نهایی طرح تحقیقاتی تنظیم  عنوانبه (گیرینتیجه، نتایج، بحث و هاروشاصــل مقاله: مقدمه، مواد و 

سویه نهایی به امور مالی الزامی    ضمیمه نمودن به پرونده طرح تحقیقاتی جهت اعالم ت نماید. این فرمت برای 

 .باشدمی

قاتی در مجالت       -2 تبصره له منتج از طرح تحقی قا که م به چاپ    Scopousو  PubMedو  ISIدر مواردی 

وارد ناظر طرح و تهیه م تأییدرح تحقیقاتی وجود ندارد و فقط با رسیده باشد نیازی به داوری گزارش نهایی ط

 .پذیردمیانجام  با نامبرده حسابتسویه 96 ماده 4بند  1مربو  به تبصره 

ــدهچاپماه طرح دهندگان نتوانند مقاله یا مقاالت  18چنانچه در طی  -5 بند از محل طرح که متعهد به  شـ

سط آخر طرح که      اندشده  هاآنچاپ  شگاه نمایند ق شی دان ست    22را تحویل مدیریت امور پژوه صد ا به  در

  روزبهبعالوه جریمه محاسبه شده    اول و دوم هایقسط مبلغ کل طرح شامل   ضبط خواهد شد و   نفع دانشگاه 

 خواهد شد. کسر هاآناز حقوق 

شگاه ندارد دو برابر مب   -1 تبصره ستخدامی با دان  ه سفت  عنوانبهطرح  قراردادلغ در مواردی که محقق رابطه ا

 هیأتاخذ خواهد شد. در مورد اعضا   از وی  یا سایر نهادهای دولتی  رسمی دانشگاه  پیمانی / با ضمانت نیروی  

ستان       شکی لر شگاه علوم پز سمی و پیمانی دان سفته و چک ن  علمی غیر ر شد یمنیازی به گرفتن تعهدات   با

از دادن تعهدات مقاله یا محصول بایستی یا طرح را به یکی از    از دانشگاه قبل  حساب تسویه منتها در صورت  

علمی رســمی یا پیمانی مرتبط دانشــگاه واگذار نمایند یا دو برابر مبلغ قرارداد چک یا ســفته با  هیأتاعضــا 

ــمانت نیرو ــگاههضـ ــمی دانشـ ــایر نهادهای دولتی ای پیمانی یا رسـ ــورت  ارائه یا سـ نمایند در غیر این صـ

 انجام نخواهد گرفت. هاآن حسابتسویه

مدنظر است و   شده چاپمقاله کامل  اندشده در کلیه مواردی که طرح دهندگان متعهد به چاپ مقاله  -6 بند

 .باشدمیارائه گواهی پذیرش مقاله قابل قبول ن
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 راحل اجراي طرح تحقیقاتيم -6 بخش

، تهیه متن قرارداد و کلیه مراحل قراردادپس از تصــویب طرح و دعوت از مدیر اجرایی جهت عقد  -97 ماده

ــان   ازجملهعقد قرارداد و مراحل پس از امضــاء قرارداد  ــناس روند اداری پرداخت اقســا  پروژه توســط کارش

 .شودمیمدیریت امور پژوهشی دانشگاه انجام دانشکده ها/ مراکز یا پژوهشی 

ــت  امور  مدیریت -98 ماده ــگاه موظف اس ــی دانش ــخهپژوهش ــاء معاون کاز قرارداد طرح را  اینس ه به امض

ر رسیده است در اختیار دبیر شورای پژوهشی مربوطه      ظدانشگاه، مدیر اجرایی طرح و نا  آوریفنتحقیقات و 

در اختیار ناظر  و همچنین یک نســخه از قرارداد طرح تحقیقاتی در اختیار مدیر پروژه، یک نســخه دهد قرار

شی دانشگاه و یک نسخه در بایگانی معاونت تحقیقات . یک نسخه نیز در مدیریت امور پژوهگیردمیطرح قرار 

 دانشگاه و نگهداری خواهد شد. آوریفنو 

سط اول  عقد قرارداد ،اجرائی طرح پس از دریافت ابالغیهمدیر  -99 ماده صوب   و دریافت ق موظف بودجه م

 .باشدمی زیر نظر ناظر مربوطه به شروع عملیات اجرائی طرح

شورای   زیرگروهیا شوراهای پژوهشی    هادانشکده یا شوراهای پژوهشی   دانشگاه  شورای پژوهشی    -111 ماده

بر حسـن اجرا و  تعیین ناظر با تخصـص مرتبط با موضـوع طرح    ازجملهطرق مقتضـی  ه پژوهشـی دانشـگاه ب  

 طرح نظارت خواهد نمود. پیشرفت

ناظر طرح توســط شــورای پژوهشــی مصــوب کننده طرح انتخاب خواهد شــد و حتماً از نظر رشــته    -1 بند

 خصصی باید فیلد تخصصی ناظر با موضوع طرح تحقیقاتی همخوانی داشته باشد.ت

 تحقیقاتی هایطرحوظایف و روند نظارتی ناظر  -111 ماده

ــن انجام طرح      -1 بند نحوه  ازجمله د و بر کلیه انجام طرح   دار عهده ه ب  را ناظر طرح وظیفه نظارت بر حسـ

حظات ، رعایت مالگیرینمونه، حضور در فیلد هاپرسشنامهپرسشگری و تکمیل   ،هانمونه، درستی  گیرینمونه

ایشات مربوطه  و همچنین نظارت بر آزم گیرینمونهدر هنگام  هاآناخالقی توسط طرح دهندگان و همکاران  

 آزمایشات و نحوه ساخت تجهیزات یا داروها و محصوالت مربوطه نظارت دارد. صحت و درستی تأییدو 
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ــرفت پروژه را  طرح تحقیقاتی انجام دهد و ن   بازدیدهای منظم از فیلد     ناظر باید     -2 بند ــورتبه حوه پیشـ  صـ

 به دبیر شورای پژوهشی مربوطه اعالم نماید.فصلی 

ــروع نگردد باید ناظر     موقعبه اگر طرحی  -3 بند ــورتبه شـ مکتوب تذکرات الزم به طرح دهندگان اعالم      صـ

 در اختیار دبیر شورای پژوهشی مربوطه قرار دهد. آن رانماید و رونوشت 

 فصلی گزارش انجام و پیشرفت پروژه را در اختیار ناظر قرار دهند. صورتبههندگان باید طرح د -4 بند

ناظر باید گزارشات پیشرفت پروژه و گزارش نهایی پروژه را مطالعه نماید و نظرات خود را در خصوص     -5 بند

 و یا ایرادات وارد بر طرح در اختیار دبیر شورای پژوهشی مربوطه قرار دهد. تأیید

 اقسا  پیشرفت پروژه را دریافت نماید. تواندمیزارشات فصلی ناظر نداشته باشد نطرحی که گ -6 بند

 .باشدمیو اتمام پروژه، وجود نظرات ناظر در خصوص گزارش نهایی پروژه ضروری  حسابتسویهبرای  -7 بند

خود  هاینظارتبه ناظر حتماً نیاز اســـت ناظر گزارش کاملی از اقدامات و  الزحمهحقجهت پرداخت  -8 بند

خصوص آن طرح در اختیار دبیر شورای پژوهشی مربوطه قرار دهد و مدیریت پژوهشی دانشگاه گزارش  را در

شارکت مثبت وی در اجرای طرح را   شی     کتباًنظارت و م صورت حوزه مدیریت پژوه تائید نماید، در غیر این 

 از پرداخت حق نظارت ناظر امتناع نماید. تواندمیدانشگاه 

ــط طرح دهندگان برابر مقررات         ناظر  الزحمه حقپرداخت   -9 بند همزمان با ارائه گزارش نهایی پروژه توسـ

 .باشدمیمربوطه و انجام شرح وظایف واگذار شده به ناظر قابل پرداخت 

شی مربوطه ناظر طرح و مبلغ         -11 بند شورای پژوه شدن یک طرح تحقیقاتی در  صوب   الزحمهحقهنگام م

این مبلغ . گرددمیآن نیز مشــخص و یک قرارداد جداگانه با ناظر طرح در خصــوص تعهدات ایشــان منعقد  

 .باشدمیمیلیون ریال  3حداکثر بر اساس طرح 

دانشـگاه صـادر    یو فناورامضـاء معاونت تحقیقات  یا مدیریت پژوهشـی و   تأییدو  امضـا  ابالغ ناظر با -11 بند

 .گرددمی
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سنلی طرح     12ناظر تا  الزحمهحق -12 بند صد هزینه پر شد میدر شرایطی   با ناظر در  الزحمهحقو در هیچ 

 میلیون ریال تجاوز نخواهد نمود.  3طول یکسال در مورد یک طرح از 

جداگانه از محل اعتبار  صورت بهو  شود میناظر از سر جمع طرح تحقیقاتی مربوطه کم ن  الزحمهحق -13 بند

 .شودمیتحقیقاتی دانشگاه پرداخت 

ضای   -14 بند صین             علمیهیأتناظر طرح از میان اع ص صین بالینی، متخ ص صین، فوق تخ ص شگاه و متخ دان

 علمیهیأتپزشکان عمومی و دارندگان مدارک کارشناسی ارشد و باالتر غیر  ها،دندانپزشکی، فارماکولوژیست

 انتخاب خواهد شد.

 باشد. پنج طرح تحقیقاتيناظر بیش از  تواندمین یک نفرهمزمان  -15 بند

شکده یا مرکز و کمیته مالی         -16 بند شی دان شورای پژوه ساس نظر  کمک به محققین  منظوربهو  هاآنبر ا

 3222222مبالغی از  Scopusو  ISI WOS، PubMedدانشگاه جهت چاپ مقاالت در مجالت نمایه شده در  

ــی در نظر گرفته       عنوانبه  الی ر 12222222ریال تا    ــودمیهزینه ویرایش مقاالت به زبان انگلیسـ  که به   شـ

ضافه     هایهزینه سنلی ا سوب ن  گرددمیپر سقف مبلغ برای مقاالت  شود میاما جزو تعهدات مقاله فرد مح  .

سکوپوس  پنج تا ده میلیون از  ISI WOSیا  PubMedریال و برای مقاالت  سه میلیون ریال تا پنج میلیون  ا

به  رفاًص هشت میلیون ریال و مبالغ باالی. سقف مبلغ باید بر اساس تعداد مقاالت تعهدی باشد  باشد می الیر

شتر دارند ت  PubMedو  ISI WOS که تعهد دو مقاله هاییطرح شورا مجوز   .گیردمیلق عو بی کل مبلغی که 

شد میتومان  میلیونیک صرفاً دارد با هر تعداد مقاله  شتر از      با صیص بی شورا اجازه تخ مان را تو میلیونیک. 

 یقاتی ندارد.برای ویرایش در هر طرح تحق

شوند دانشگاه  SJRبر اساس سایت رسمی  Q1محققین موفق به چاپ مقاله در مجالت  کهدرصورتی -17 بند

شگاه و امور         52 شی دان سط مدیریت پژوه ستندات قانونی تو صد از هزینه چاپ مقاله فرد را پس از ارائه م در

ارائه برگه درخواســت وجه از ســوی د. دانشــگاه پرداخت خواهد شــ آوریفنبا نامه معاونت تحقیقات و  مالی

 دریافت مبلغ فوق   تأییدیه   اعتباری قانونی و    های کارت مرتبط یا   های بانک  مجله، فیش پرداختی از طریق  
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سکن          شر کننده مجله و ا شرکت منت سردبیر یا مدیر اجرایی آن مجله یا  سط  بودن مجله در  Q1 تأییدیهتو

 .باشدمیطرح تحقیقاتی ن هایهزینهز این هزینه ج .باشدمیالزامی  SJRسایت رسمی 

سخه از         -18 بند سخه از پروپوزال طرح تحقیقاتی و یک ن ست یک ن شگاه موظف ا شی دان مدیریت امور پژوه

 با مدیر اجرایی پروژه در اختیار ناظر قرار دهد. منعقدشده قرارداد

 .از بین طرح دهندگان یا همکاران طرح انتخاب شود تواندمیناظر ن -19 بند

بی کت صورتبهرا  مراتب، مدیر اجرایی باید دور نباشد یک طرح تحقیقاتی مقرای اجچنانچه ادامه  -112 ماده

چنین مواردی چنانچه به مدیر  در اعالم نماید.طرح جهت تعیین تکلیف  کنندهتصـویب شـورای پژوهشـی   به 

شده باشد مشمول       ریمه نخواهد شد. ولی چنانچه مبالغی به مدیر  جاجرایی مبلغی در قالب اقسا  پرداخت ن

ساس مبالغ دریافتی و مدت زمانی         شد و مبلغ جریمه بر ا شد مشمول جریمه خواهد  شده با اجرایی پرداخت 

که مبلغ دریافتی نزد مدیر اجرایی بوده و قوانین جاری کشور توسط شورای پژوهشی مربوطه مشخص و باید      

 دانشگاه واریز گردد. حساببهمبلغ دریافتی توسط مدیر اجرایی همراه با اصل 

صورتی  -113 ماده )که در متن طرح به عللی نتواند عملیات اجرای طرح را در موعد مقرر  مدیر اجرایی کهدر

ــت و همچنین در قرارداد مربوطه نیز به تاری  زمان اتمام طرح             پروپوزال تحت عنوان جدول گانت آمده اسـ

 اهد شد.ویک درصد کل مبلغ طرح جریمه خ تأخیراء هر ماه به ازبه پایان برساند ( اشاره شده است

شده در قرارداد     -1 بند شروع عملیات اجرایی طرح، تاری  ذکر  سط اول  زمان  ست و مدت  و نامه پرداخت ق ا

زمان انجام طرح که توسط طرح دهندگان در متن پروپوزال در قسمت جدول گانت آمده است از زمان امضاء 

بدیهی است که زمان بررسی    .گرددمیمتن قرارداد نیز زمان اتمام طرح نیز ذکر و در  گرددمیقرارداد شروع  

و نامه دستور پرداخت با   باشد میکه نیازی به خرید وسایل و مواد ندارد مالک شروع ن  متون و تهیه پروپوزال 

 .باشدمیتطابق بر جدول گانت پروپوزال 

شروع قراردا  -1 تبصره شرایطی    در مواردی که مدت زمان زیادی از تاری   سط اول تحت هر  د تا پرداخت ق

و این مدت زمان به تاری   شــودمیمالک شــروع قرارداد زمان پرداخت قســط اول محســوب  کشــدمیطول 
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دانشــگاه  آوریفنکه با امضــای مدیر پژوهشــی و معاون تحقیقات و  شــودمیخاتمه طرح تحقیقاتی اضــافه 

و بندها و  96نهایی پس از احراز شرایط موجود در ماده  بالمانع بوده و مبلغ اقسا  شامل قسط     حساب تسویه 

 .باشدمی پذیرامکانآن ماده  هایتبصره

بالینی و یا مواد و وسایل   هاینمونهبه دلیل مشکالت در تهیه برخی   کهدرصورتی در برخی موارد  -2 تبصره

شگاهی اجرای طرح با   شی   تأییدبا نامه مدیر اجرایی طرح،  شود میمواجه  تأخیرآزمای ناظر و مدیر امور پژوه

ضای معاون تحقیقات و       صوص با ام شکالت موجود در این خ شگاه پرداخت   آوریفنهمراه با ذکر دقیق م دان

 .باشدمیاقسا  از سوی حسابداری معاونت تحقیقات بالمانع 

ــاس جدول  -114 ماده  تأییدطرح که به  بندیزمانمدیر اجرایی طرح مطابق مواد مندرج در قرارداد و بر اس

مندرج در ارائه گزارشات   بندیزماننیز و است   رسیده یا شورای پژوهشی مربوطه   ورای پژوهشی دانشگاه   ش 

 ارسال دارد.ناظر طرح  بهموظف است گزارش پیشرفت علمی و اجرایی طرح را متن قرارداد، 

ــتای اجرای طرح تحقیقاتی        منظور از ارائه گزارش،  -1 بند ــده در راسـ تهیه مواد،   ازجمله اقدامات انجام شـ

 هاهداد، ساخت محصوالت مورد نظر، آنالیز   هاتکنیک اندازیراهپرسشگری، تهیه نمونه، انجام آزمایشات الزم،    

ستای انجام یک طرح تحقیقاتی     ست که در را شد می موردنیازو کلیه فرایندهایی ا ر که باید در اختیار ناظ با

از نظر  یدالیل. اگر طرح بنا به گیردمیپژوهشی مربوطه قرار   در اختیار دبیر شورای  ناظر تأییدقرار گیرد و با 

ــاره  هایگزارش در بایســتی ییمدیر اجرا ،دیحالت راکد درآه اجرائی ب خود به مشــکالت و نیازهای طرح اش

 نماید.

شی مربوطه، در         تأییدپس از  -2 بند شورای پژوه سط ناظر طرح و ارجاع به دبیر  شرفت کاری تو گزارش پی

ــمی گزارش مدیر اجرایی طرح و   مرحله بعد دبیر ــی مربوطه طی نامه رس ــورای پژوهش ناظر را به  تأییدیهش

 مدیریت پژوهشی دانشگاه ارسال تا اقسا  بعدی طرح بر طبق قرارداد به مدیر اجرایی طرح پرداخت گردد.

طرح تحقیقاتی که توسط  هایگزارشمدیریت امور پژوهشی دانشگاه موظف است پس از دریافت  -115 ماده

 .مفاد قرارداد منعقده اقدام نماید بر اساسطرح اقسا  مانده نسبت به اختصاص  شده است أییدتناظر 
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شی   شورای ، وجود ناظرعالوه بر  -116 ماده صوب کننده طرح پژوه صالح بداند از   در مواردی تواندمی م که 

ــایر   ــای هیئت و یا س ــاحباعض ــرو  به  نظرانص ــیابی  نجزو همکاران طرح  کهآنمش ــند، جهت ارزش باش

 پیشرفت و روند اجرای طرح نظرخواهی نماید. هایگزارش

شورای    -117 ماده ست قبل از اتمام قرارداد گزارش نهایی طرح را در اختیار دبیر  مدیر اجرایی طرح موظف ا

پژوهشی مربوطه قرار دهد و تاری  تحویل گزارش نهایی مبنای کار قرار خواهد گرفت و مدت زمانی که جهت 

شی مربوطه    شورای پژوه شد     طرح در  صرف خواهد  طرح در نظر  تأخیر عنوانبهبا اخذ نظر ناظر و یا داوران 

 گرفته نخواهد شد.
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 تحقیقاتي هايطرحمقررات مربوط به چاپ مقاله از محل  -7 بخش

سویه برای  -118 ماده ساب ت سط نهایی طرح تحقیقاتی )  هایطرح ح ( و عمل به %22تحقیقاتی و دریافت ق

. در دباشمیمحقق نیازمند ارائه مقاله بر اساس بندهای زیر   قراردادو نیز مفاد  تعهدنامهتعهدات بر اساس فرم  

عهدات ارائه ت محقق بایستی نویسنده اول و یا نویسنده مسئول باشد.       شرایط مربو  به مقاالت ضروری حتماً  

  بر اساس جدول زیر و تبصره های وابسته به آن می باشد:

 نامه پژوهشی دانشگاهآیین 018ب طرح تحقیقاتی موضوع ماده حساجدول مربوط به مقاالت موردنیاز برای تسویه

 بودجه طرح تعداد مقاالت موردنیاز

 0-5 پژوهشی-یا یک مقاله علمی ISIهای ایندکس شده در حداقل دو خالصه مقاله در همایش

 Scopus 00-5حداقل یک مقاله 

 Scopus 05-00بعالوه یک مقاله  PubMedیا  ISI Web of Scienceحداقل یک مقاله 

 PubMed 00-05یا  ISI Web of Scienceحداقل دو مقاله 

 Scopus 05-00بعالوه یک مقاله  PubMedیا  ISI Web of Scienceحداقل دو مقاله 

 PubMed 00-05یا  ISI Web of Scienceحداقل سه مقاله 

 Scopus 05-00بعالوه یک مقاله  PubMedیا  ISI Web of Scienceحداقل سه مقاله 

 PubMed 00-05یا ISI Web of Scienceحداقل چهار مقاله 

 Scopus 05-00بعالوه یک مقاله  PubMedیا  ISI Web of Scienceحداقل چهار مقاله 

 PubMed 50-05یا  ISI Web of Scienceحداقل پنج مقاله 

 Scopus 55-50بعالوه یک مقاله  PubMedیا  ISI Web of Scienceحداقل پنج مقاله 

 PubMed 00-55یا  ISI Web of Scienceحداقل شش مقاله 

 Scopus 05-00بعالوه یک مقاله  PubMedیا  ISI Web of Scienceحداقل شش مقاله 

 PubMed 00-05یا  ISI Web of Scienceحداقل هفت مقاله 

 Scopus 05-00بعالوه یک مقاله  PubMedیا  ISI Web of Scienceحداقل هفت مقاله 

 PubMed 00-05یا  ISI Web of Scienceحداقل هشت مقاله 

 ISI Web of Scienceمیلیون تومان باالتر یک مقاله  00-05و به ازای هر  PubMedیا  ISIمیلیون تومان باالتر یک مقاله  5-00میلیون تومان به ازای هر  00های تحقیقاتی باالی طرح

 بایستی محاسبه شود. Scopusبعالوه یک مقاله  PubMedیا 
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هر ده میلیون  به ازایبا اضــافه شــدن هر پنج میلیون تومان یک مقاله اســکوپوس و مین اســاس بر ه -1 بند

مثال مبالغ بیشــتر از چهارصــد میلیون  عنوانبهکه  کندمیکفایت  PubMedیا  ISIاضــافه شــدن یک مقاله 

 باشدمینظر  PubMedمقاله با ایمپکت کمتر از یک  ISIبدیهی منظور از  .ریال نیز در جدول ذیل آمده است

 آمده است. 112ماده و در محاسبه ایمپکت در 

رح باقیمانده ط درصد  22شر  قبول مقاله جهت پرداخت   128در کلیه موارد بندهای یک تا نه ماده  -2 بند

 هشدچاپمقاله یا مقاالت  هرگونه( دانشگاه علوم پزشکی لرستان بوده و Affiliationعلمی ) آدرساستفاده از 

 از محل طرح فقط مختص به نشان مزبور خواهد بود.

علمی دانشــگاه علوم پزشــکی لرســتان بایســتی برای مقاالت فارســی و مقاالت انگلیســی   آدرس -1 تبصره

مورد قبول واقع  آدرسو مقاالت خارج از این  باشد میالزامی  آدرساین  . رعایت دقیقباشد میذیل  صورت به

 . این قسمت شکل مجدد تایپ شود.شودمین

ست   به ذکرالزم  -2 تبصره شرح ذیل قابل   ینمایهنوع مقاله و نوع  معیاردارای دو امتیاز هر مقاله ا نامه به 

سبه   شد میمحا ضیح اینکه منظور از مقاله   .با ضریب   ISIتو ست که معادل یک   تأریرمقاله با  کمتر از یک ا

له    قا ــد  می Pubmedم له   باشـ قا عادل   short communication/ brief rport. هر م له    دومیک م قا و  ISIم

Research letter / case report   مقاله  سومیکمعادلISI باشدمی. 

 آوریفن سازیبومی، اکتشاف، اختراع ربت شده و نوآوری -3 تبصره

تشاف  و اک اختراع() ینوآورارائه گواهی مبنی بر  تواندمیبخشی یا تمامی محصول نهایی یک طرح تحقیقاتی   

شد و منظور از آن اختراع، اکتشاف،      آوریفن سازی بومییا  شی از اجرای طرح تحقیقاتی با  هایسازی بومینا

انجام شده و توسط مراجع معتبر    و ارائه تکنولوژی جدیدی است که بر مبنای طرح مصوب دانشگاه    آوریفن

 و دارای صالحیت به ربت رسیده باشد.

و گواهی ربت در   با ایمپکت بین یک تا دو     ISIیک مقاله     عنوانبه به گواهی ربت اختراع در مراجع داخلی   

محصول، این  تأیید. مرجع اولیه برای گیردمیتعلق  امتیاز ISIمقاله معادل تا چهار  تواندمی المللیبینمراجع 
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ــگاه و مرجع نهایی برای تعیین میزان امتیاز، کمیته   ــویر برث ربت اختراع و یا پتنت به نام دانش  آورینفتص

 .باشدمیدانشگاه و معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 

 استفاده از نتایج طرح تحقیقاتی توسط مشتریان خارج از دانشگاه -4 تبصره

صول نهایی یک طرح تحقیقاتی     شی یا تمامی مح ستفاده از نتایج طرح   عنوانبه تواندمیبخ گواهی مبنی بر ا

شگاه           شتریان خارج از دان شود. م شگاه ارائه  شتریان خارج از دان سط م  صنعت و مراجع  تواندمیتحقیقاتی تو

ــد. مرجع برای  ــنعت  تأییددولتی باش ــول، کمیته اجرایی ارتبا  با ص قاله م کی اندازهبهو حداکثر  این محص

 .گیردمیتعلق امتیاز ایمپکت دو تا سه 

ــوینده،   -5 تبصره ــکی و مواد ش ــنایع دارویی، غذایی، تجهیزات پزش ــده و یا در ص تولید در مقیاس انبوه ش

مواد شــوینده، آرایشــی و بهداشــتی از نتایج آن جهت ارائه بهتر خدمات و محصــوالت  آرایشــی و بهداشــتی:

ستفاده گردد. مر  سب      تأییداجع برای ا صنعت و حداکثر امتیاز قابل ک صول، کمیته اجرایی ارتبا  با   این مح

 .باشدمییک مقاله با ایمپکت چهار  اندازهبه

اســتفاده از نتایج طرح در مدیریت خدمات بهداشــتی، درمانی، آموزشــی و پژوهشــی یا در جهت  -6 تبصره

 بهبود سبک زندگی افراد جامعه

یج آن در مدیریت خدمات بهداشــتی، درمانی، آموزشــی و پژوهشــی یا در جهت تحقیقاتی که از نتا هایطرح

شد. مرجع برای         شده با ستفاده  سبک زندگی افراد جامعه ا ستفاده از نتایج، مراجع معتبر و یا   تأییدبهبود  ا

شگاه ( در معاونت پژوهشی دانkteدانش )بوده و در خصوص میزان امتیاز آن مدیریت انتقال  برداربهرهسازمان 

 .ودنیم در نظر گرفته شو معادل یک مقاله با ایمپکت دو تا دو  تواندمیتصمیم خواهد گرفت و حداکثر امتیاز 

صوص   -1 ست نتایج طرح در یکی از     هایپروتکلدر خ ضروری ا شر     -علمی هایمجلهدرمانی  شی منت پژوه

 شده باشد.

 باشد. بهداشتوزارت  تأییدتمامی موارد فوق باید مورد  -2

ــکی  Affiliation) آدرسمقاله با    عالوه بر چاپ   اند موظفطرح دهندگان    -119 ماده ــگاه علوم پزشـ ( دانشـ
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ستان  شکر و قدردانی مقاالت     لر سمت ت شگاه علوم  ( Acknowledgments)در ق در مواردی که از بودجه دان

ست به جمله         شده ا ستفاده  ستان ا شکی لر شکی    پز شگاه علوم پز س اینکه از منابع تحقیقاتی دان جهت  نتالر

ست  شاره     انجام آن ا ست ا شده ا شماره طرح مذکور را نیز ذکر      نمایند.فاده  ست محقق  ست که بهتر ا بدیهی ا

 نماید.

 

 باشدمیذیل  صورتبه هاگروهبرای 

Department of ………, School (Faculty)…………, Lorestan University of Medical Sciences, 

Khorramabad, Iran. 

چاپ  4یا  2 ،3 (Impac factor) تأریربا ضریب   ایمجلهتحقیقاتی در  منتج از طرحچنانچه مقاله  -111 ماده

 طورکلیبهبرای طرح دهندگان محسوب خواهد شد.    PubMedیا  ISIمقاله  4یا  3، 2گردد به ترتیب معادل 

سبه  در نظر گرفته و  Pubmedیا  ISIامتیاز یک مقاله برابر با  ،1باالتر از  تأریرازای هر یک درجه ضریب   محا

 هانمایهیا ســـایر اســـکوپوس بجای یک مقاله  توانمیهم  ایمپکتدرجه  5/2به ازای هر  چنینهم .گرددمی

ر  مقاله که ش  هاییطرحاز مقاالت انگلیسی برای تسویه    توانمی طورکلیبهاستفاده کرد.   حساب تسویه برای 
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ستفاده کرد.       شرکت در کنگره دارند ا سی یا  سی  فار  ایمپکتبا  PubMedیا  ISIدر این حالت هر مقاله انگلی

باالی  ایمپکتدرجه  5/2محاسبه کرد. به ازای هر   اسکوپوس بجای دو مقاله فارسی   توانمییک و زیر یک را 

سی   سکوپوس  یک هم یک مقاله فار ساب  ا شد میقابل احت صورتی  .با یا  ISIسه مقاله   مثالًتعهد فرد  کهدر

PubMed   شد صورتی با شد معادل     5/1مقاله در مجالت ایمپکت یک فردی  کهدر سانده با یک مقاله بچاپ ر

ISI  یعنی در مقاالت انگلیسی مالک بیشتر   ؛ شود میدر نظر گرفته اسکوپوس  مقاله و یکIF  با  مجله است و

 مختلف استفاده نمود. هایطرحجهت تسویه  توانمیهای باالی یک  IFتبدیل 

ــی معادلچاپ مقاله در مجال -1 تبصره ــگاه انگلیسـ ــی معادل علمی پاب مد ت بدون نمایه دانشـ -و فارسـ

ــود.  ــی یافته در نظر گرفته ش ــماره اول مجله پرداخت  ن امتیاز فقطای پژوهش ــودمیبه چهار ش و هرگونه  ش

 ســردبیر ووی مدیر مســئول ســحداقل اســکوپوس از  هاینمایهپرداخت دیگر منو  به نمایه کردن مجله در 

 .که در اینصورت برابر نمایه فوق امتیاز لحاظ خواهد شد باشدمیمجله 
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 طرح تحقیقاتي نحوه نگارش و ارائه گزارش نهایي -8 بخش

شتن   نظرصرف  .شود پژوهشی ارسال    هایطرحسامانه  باید در گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  -111 ماده از دا

ته تا مقاله یاففرمتی مشــابه را در یا نداشــتن مقاله محققین بایســتی بعد پایان زمان طرح این گزارش نهایی 

ــفحه  ــویهتحویل نمایند اما حداکثر پانزده ص ــابتس ــوم منو  به ارائه مقاله   حس ــط س نهایی و دریافت قس

 ماهه بعد از پایان طرح و تحویل گزارش نهایی است. 18یا سایر تعهدات در فاصله زمانی  شدهچاپ
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 تحقیقاتي هايطرح نحوه تصویب گزارش نهایي -9 بخش

گزارش  صورت بهرا  آمدهدست بهکلیه نتایج  ،موظف است در پایان اجرای طرح  طرح ئیمدیر اجرا -112 ماده

شرایطی که   ست     نهایی مطابق با  شده ا شخص  سناد    به مرتب نموده و طبق بخش م ضمایم و ا  مرتبطهمراه 

و تاری  تحویل  قرار دهددبیر شــورای پژوهشــی مصــوب کننده طرح پایانی در اختیار  حســابتســویهجهت 

گزارش نهایی به دبیر شورای پژوهشی مربوطه مبنا قرار خواهد گرفت و چنانچه دیرتر از موعد مقرر ذکر شده 

 در نظر گرفته خواهد شد. تأخیر عنوانبهدر قرارداد باشد 

ط باید توس  اندگردیدهکه توسط شورای پژوهشی دانشگاه مصوب نهایی        هاییطرحگزارش نهایی  -113 ماده

ساس       مدیر اجر شگاه بر ا شگاه قرار گیرند و مدیر امور پژوهشی دان ایی پروژه در اختیار مدیر امور پژوهشی دان

پژوهشی کدام دانشکده یا شورای پژوهشی کدام دانشکده به شورای  هایگروهارتبا  موضوعی و اینکه قبالً از 

 . همچنین گزارشگیرندمیقرار  در اختیار دبیر شورای پژوهشی آن دانشکده    اندشده پژوهشی دانشگاه ارسال    

شی     هایطرحنهایی  شورای پژوه سط     و HSRمرتبط با مراکز تحقیقات،  شجویی نیز تو کمیته تحقیقات دان

 .گیردمیمدیر امور پژوهشی دانشگاه جهت انجام داوری در اختیار دبیر شورای پژوهشی مربوطه قرار 

شی مربوطه،    -114 ماده شورای پژوه . در مرحله بعد دهدمیگزارش نهایی را در اختیار ناظر طرح قرار  دبیر 

توســط ناظر ایراداتی بر گزارش نهایی و نتایج  کهدرصــورتیو  شــودمیتوســط ناظر خوانده  گزارش نهایی

بکار رفته در جریان تحقیق مطرح شود باید توسط دبیر شورای پژوهشی       هایروشاز طرح و یا  آمدهدست به

 ختیار طرح دهندگان جهت رفع نواقص قرار گیرد.مربوطه در ا

ــورتی -115 ماده ناظر    که درصـ ــط  یا مقاالتی      تأیید  گزارش نهایی توسـ له  تایج طرح    گردد و مقا از محل ن

شد،  شده چاپ سال به داور ن  با شد مینیازی به ار شی مربوطه در        با شورای پژوه سط دبیر  صله تو و باید بالفا

 جلسه شورای پژوهشی مطرح گردد.

مقاله یا مقاالتی از محل نتایج طرح چاپ  گردد ولی هنوز تأییدارش نهایی توسط ناظر چنانچه گز -116 ماده

نشــده باشــد. باید توســط دبیر شــورای پژوهشــی مربوطه برای آن حداقل یک داور داخل دانشــگاه یا خارج  
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قت وافشورای پژوهشی مربوطه مطرح و در صورت مداور، گزارش نهایی در  تأییددانشگاه تعیین گردد. پس از 

ــمی مراتب به اطالع مدیر امور     ــی طی نامه رس ــورای پژوهش ــط دبیر ش با گزارش نهایی و اتمام پروژه، توس

 .شودمیپژوهشی دانشگاه رسانده 

گواهی موافقت کلیه طرح دهندگان و همکاران طرح مبنی بر اینکه و  گزارش نهاییارسال پس از  -117 ماده

سویه  هاآنهیچ طلبی از مدیر اجرایی پروژه ندارند و با  ساب ت ست و  ح سویه انجام  گردیده ا ساب ت ا کامل ب ح

 22. ولی پرداخت قســط آخر که میزان آن گرددمیمدیریت امور پژوهشــی دانشــگاه طرح خاتمه یافته اعالم 

بر اساس تعهدات مدیر اجرایی پروژه که در متن قرارداد  شدهچاپپس از ارائه مقاله یا مقاالت  باشدمیدرصد  

 .گرددمیده است پرداخت نیز ذکر ش

ــدهچاپماه از تحویل گزارش نهایی طرح دهندگان نتوانند مقاله یا مقاالت  18چنانچه پس از  -118 ماده  ش

ــد   22از محل نتایج طرح چاپ نمایند،  ــبط خواهد ش ــگاه ض ــد باقیمانده طرح به نفع دانش و کل مبلغ  درص

سط  شد در موارد      هایق سر خواهد  ساب نامبرده ک علمی برابر تعهدات چک یا  هیأتغیر  اول و دوم نیز از ح

شته   هاآنسفته   حی امتیاز الزم را کسب ننماید معادل ریالی طرح از آن  رط کهدرصورتی  شود میبه اجرا گذا

 کسر خواهد گردید. 
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صویب   -11 بخش شکي،     هاينامهپایانتحقیقاتي از محل  هايطرحچگونگي روند ت شجویان پز دان

 تخصصي و فوق تخصصي پزشکي هايرشته(، PhD)کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي 

شجویی که   هاینامهپایان -119 ماده ستی ابتدا به فرمت     هایهزینه نیازمند بههمه دان ستند بای تحقیقاتی ه

دانشجویی در گروه تخصصی و شورای پژوهشی یا شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده      هاینامهپایانپروپوزال 

شد و       ) سی ار شنا شجویان کار صو  (PhDدان ضرورت انجام      ت صویب عنوان و  شوند. پس از ت در  نامهپایانیب 

ــوراهای فوق ــرورت و  هاینامهپایان ش ــرفهنیازمند هزینه با توجه به ض در وقت به دلیل مدت زمان  جوییص

مشخص ماندگاری این دانشجویان در دانشگاه و جلوگیری از افزایش سنوات تحصیلی و تسهیل در فرایندهای 

 یند.آطرح تحقیقاتی در صورتبهزیر  هایمادهبایستی بر اساس  هاطرحاجرایی تصویب این 

 عنوانهبدانشجویی شامل ریاست دانشکده  هاینامهپایانشورای تحصیالت تکمیلی متولی تصویب  -1 تبصره

شکده         شی دان شی و پژوه شورا، معاون آموز شورا  عنوانبهرئیس  صوب     هایگروهو مدیران  دبیر  شی م آموز

صیالت تکمیلی، نمایند      شجوی تح شکده دارای دان شی و  هایمعاونت هدان شگ  آوریفنتحقیقات و  آموز اه دان

شند می صویب   با سریع در ت ضور دو داور  هانامهپایانداوری پروپوزال این  نامهپایاناین  . همچنین برای ت  با ح

و حضور   گیردمیصورت   گروه و یک داور داخلیکی از داوران خارج از دانشگاه باشد(    ترجیحاًاز گروه ) خارج

در جلســه  و متخصــص آمار، اپیدمیولوژی حداقل یک اســتاد راهنما و مشــاور دانشــجو  به همراهاین داوران 

 .باشدمیدانشجویان تحصیالت تکمیلی الزامی  هاینامهپایانرای تحصیالت تکمیلی متولی تصویب شو

 شــر به شــودمیعلمی دانشــگاه علوم پزشــکی لرســتان اجازه داده  هیأتبه اســاتید و اعضــای  -2 تبصره

شگاه در مقاالت   آدرسن قرارداد سندگان     نفر اول  عنوانبهدان سایر نوی سئول و یا  سب یا م  نامهپایاننوع  برح

ر آموزشی عالی دولتی و غی مؤسساتو  هادانشگاهدانشجویی سایر  هاینامهپایانهنما یا مشاور ابتوانند استاد ر

شاور مورد نظر       خروج  بگیرند. در این مورد ورود و به عهدهدولتی را  ستاد راهنما یا م سمی ا شجو با نامه ر دان

 هایآزمایشــگاهی دانشــگاه و اســتفاده از وســایل موجود در یا معاون آموزشــ آوریفنبه معاونت تحقیقات و 

 مختلف دانشگاه ندارد. هایکمیتهو نیازی به طرح در شوراها یا  باشدمیدانشگاه بالمانع 
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صورتی  -3 تبصره شاوره    کهدر ساتید راهنما یا م شند که اعتبار طرح تحقیقاتی خارج   اینامهپایانیکی از ا با

ستان      شکی لر شگاه علوم پز شجو     تأمیناز دان ست و دان سطه بهگردیده ا ضا     وا شاوره یا راهنمایی یکی از اع م

ستفاده از تجهیزات و     هیأت شگاه نیاز به ا شگاه علمی دان ستان را دارد      هاییآزمای شکی لر شگاه علوم پز   ،دان

شگاه یا موسسه     دا کهدرصورتی  ر ذکوم نامهپایانرسمی تضمین نماید که در نتایج حاصل از      صورت به مبدأن

شد نیازی به               عنوانبه شده با ستان معرفی  شکی لر شگاه علوم پز شن دان سئول با افیلی سنده م نفر اول یا نوی

شجو ن  (bench)پرداخت هزینه بابت هزینه میزکار  شد میدان صورت . در غیر با شجو یا همکار   با این  ستی دان ی

ستان       نامهپایان شکی لر شگاه علوم پز ستخدم دان ضور در   م شگاه بابت هر ترم ح ش  هایآزمای گاه تحقیقاتی دان

می عل هیأتنام عضو ن قرارداداریز نماید. در این صورت با دانشگاه و حساببهو پانصد هزار ریال  ونیلیچهار م

دانشــگاه تحت نظارت  هایآزمایشــگاهاز  توانندمی نامهپایانمنتج از یا مقاالت قاله در لیســت نویســندگان م

 استفاده نماید. دانشگاهتحقیقاتی مدیریت آزمایشگاه استاد مربوطه و 

ــجویان   های نامه  پایان   -121 ماده ــوی طرح     در قالب طرح تحقیقاتی(   )دانشـ ــقف ریالی تفویض از سـ تا سـ

تصویب در   و دانشکده یا مرکز تحقیقات  نامهپایانپس از تصویب در کمیته   تحقیقاتی دانشکده /مرکز مربوطه 

ــگاه با رعایت کلیه ــکده یا مرکز    کمیته مالی دانش ــی دانش ــورای پژوهش ــویب نهایی در ش مقررات جهت تص

ستاد راهنمای اول قرارداد منعقد      تحقیقات مربوطه مطرح صویب با ا صله   گرددمیشده و پس از ت  82و بالفا

شان پرداخت    سویه درصد باقیمانده پس از   22و  گرددمیدرصد بودجه طرح به ای صویب گزارش   حساب ت و ت

صورتی . گرددمیپرداخت  شده چاپقاله نهایی و ارائه م ضی     نامهپایاناعتبار  کهدر سقف تفوی / طرح بیش از 

شکده  شد   /دان سی        یا باید مرکز با شگاه برر شی دان شورای پژوه ضور و      در  صورت ح  مدیر تأییدشود یا در 

گاه دانشــ آوریفننهایی معاون تحقیقات و  تأییدپس از بودجه تحقیقاتی پژوهشــی دانشــگاه در جلســه دفاع 

 پرداختقسط نهایی بیست درصد پس از چاپ مقاله    قابل پرداخت است و  قسط اول هشتاد درصد     صورت به

 د شد.هخوا

ــته   آوریفنبا توجه به ابالغیه معاونت تحقیقات و  -1 تبصره دانشــگاه تمام دانشــجویان دکتری عمومی رش

 پژوهشی داشته   –جالت حداقل علمی یا نامه پذیرش مقاله در م شده چاپارائه مقاله  که قبل از دفاعپزشکی  



 لرستانانشگاه علوم پزشکی دو مقررات تحقيقات و فناوری  آيين نامه

87 

ایرادات داوران  صرفاً . این دانشجویان  گرددمیلحاظ  هاآنبرای  22دفاع معاف هستند و نمره  باشند از جلسه   

 را باید اصالح و نامه رفع ایرادات را در مدت زمان معین ارائه نمایند.

دفاع ملزم به ارائه مقاله  جهتآموزشی، پژوهشی و رزیدنتی    Ph.D ،دانشجویان کارشناسی ارشد      -2 تبصره

شگاه هستند و تعداد تعهدات مقاله          یا نامه مبنی بر  ساس مصوبات شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دان ا

پژوهشی به عهده مجری طرح   نامهآیینتعهدات مالی  و بندهای 128بر اساس ماده   نامهپایانمنتج از طرح / 

 .باشدمی و تعهدات دانشجو بر اساس مصوبات شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه باشدمی

درصد منو  به چاپ مقاله یا مقاالت باشد استاد     22در مواردی که پرداخت قسط آخر به میزان   -121 ماده

به برابر قرارداد امضــاء شــده   شــدهچاپ ماه مهلت دارد نســبت به ارائه مقاله یا مقاالت 18راهنما حداکثر 

شگاه اقدام نماید در غیر     شی دان صورت مدیریت امور پژوه شان پرداخت     22 این  صد باقیمانده طرح به ای در

ــتاد راهنما در مهلت مقرر به تعهدات خود   ــد. در این موارد که اس ــد و طرح خاتمه یافته خواهد ش نخواهد ش

 برخورد خواهد شد. 118برابر با ماده عمل ننماید 

ــوص  -122 ماده ــجویی  هاینامهپایانحل از م هایطرحدر خص تحت عنوان تدوین  ایهزینه گونههیچدانش

 هالزحمحقو  گرددمیتهیه گزارش نهایی پرداخت نانجام آزمایشــات و یا پرســشــگری،  گیرینمونهپروپوزال، 

 .باشدمیدانشجو قابل پرداخت ن

با توافق معاونت آموزشــی و معاونت تحقیقات دانشــگاه هزینه طرح یا  نامهپایاندر خصــوص طرح  -1 تبصره

فقط در صـــورتی تعلق خواهد گرفت که برای اســـاتید  التحقیقحقواحد برای اســـاتید لحاظ خواهد شـــد. 

 .گیردمیتعلق ن التحقیقحق این صورتنشود و سقف موظف را پرکرده باشند. در غیر  سازیمعادل

شجو با    هانامهپایانمحل نتایج از  شده چاپدر مقاالت  -123 ماده ستاد راهنما و دان شگاه   آدرسباید نام ا دان

 باشد. نامهآییناین  129بر اساس ماده  دقیقاًبایستی  آدرسقید گردد.  لرستانعلوم پزشکی 
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 دانشگاه کمیته تحقیقات دانشجویي دانشجویي در يهاپروژهروند تصویب  -11 بخش

پس از طرح و تصویب  شصت میلیون ریال   تحقیقاتی دانشجویان تا سقف    هایطرحدر خصوص   -124 ماده

ــجویی با رعایت کلیه مقررات مربو  به       مبلغ ریالی  ــی کمیته تحقیقات دانشـ ــورای پژوهشـ  هایطرحدر شـ

 ی تحقیقاتی دانشــگاههاپروژهو همانند مقررات مربو  به ســایر  گرددمیتحقیقاتی با دانشــجو قرارداد منعقد 

سا  طرح  سویه پس از  درصد  22. پرداخت قسط آخر به میزان  گرددمیپرداخت  اق صویب   حساب ت انجام و ت

 .گرددمیپرداخت تعهدات 

تحقیقاتی دانشجویان بیشتر از سقف مبلغ تفویض شده به شورای پژوهشی  هایطرح در خصوص -125 ماده

شگاه        شی دان سط مدیریت پژوه شجویی تو صویب  کمیته تحقیقات دان شی دا   ت شورای پژوه شگاه ار به  سال  ن

به کمیته مالی  صـویب یا انجام داوری، جهت نهایی شـدن مراحل تصـویب پروپوزال   و آنجا پس از ت گردندمی

سال و      شدن مبلغ ریالی طرح ار شخص  صویب نهایی این نوع   درنهایتجهت م شی     هاطرحت شورای پژوه در 

یکی از اعضــاء  تحقیقاتی با هایطرحدانشــگاه انجام خواهد شــد. پس از آن با رعایت کلیه مقررات مربو  به 

ــگاه که  علمیهیأت ــجو ه عنوانبهدانشـ ــدهقرارداد  نمایدمیمکاری طرح دهنده با دانشـ و همانند  منعقدشـ

سایر   سا  طرح پرداخت    هاپروژهمقررات مربو  به  شگاه اق سط آخر به  گرددمیی تحقیقاتی دان . پرداخت ق

صد  22میزان  سویه پس از  در ساب ت صویب   ح گزارش نهایی و انجام تعهدات مربو  به چاپ مقاله همانند و ت

 .گرددمیپرداخت  نامهآییناین  128بر اساس ماده  های تحقیقاتیهسایر پروژ

شجو   -126 ماده ضای     پذیرامکانی شرط بهعقد قرارداد با دان ست که یکی از اع طرح  عنوانبه علمیهیأتا

شد و     شجو با ضو   التحقیقحقدهنده همراه دان شجو پرداخت     علمیهیأتع سط دان نیز از محل طرح باید تو

 گردد.

شجویی هاپروژهاز محل نتایج  شده چاپدر مقاالت  -127 ماده شجو و نام عضو    ی دان  علمیهیأتباید نام دان

شجو همکاری   طرح دهنده با عنوانبهکه  شکی    دا آدرسبا  نمایدمیدان شگاه علوم پز ستان ن بر )قید گردد  لر

 (.نامهآییناین  129اساس ماده 
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ضاي     چگونگي -12 بخش سهیالت به اع شگران   علميهیأتپرداخت ت در  کنندهشرکت و پژوه

 خارج از کشور الملليبین هايکنگره

سالیانه به اعضای      -128 ماده شگاه  شگاه یا      علمیهیأتدان شگاه و مخترعین و مبتکران دان و پژوهشگران دان

شجویان مقطع     شگاه و دان شجویان     PhDخارج دان ستیاری و دان ستعدادهای ضو  عو د شان یا   ا کمیته درخ

سایر     شجویی و  شگر که مقاله    تحقیقات دان شجویان پژوه شور  المللیبین هایکنگرهدر  هاآندان با  خارج از ک

طبق  پذیرفته شده باشد تا سقف معینی   لرستان  دانشگاه علوم پزشکی   یکی از مراکز تحقیقاتی مرتبط  آدرس

 .نمایدمیمواردی که در ذیل خواهد آمد برای شرکت در آن کنگره تسهیالت مالی پرداخت 

اعم از پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی     لرستان دانشگاه علوم پزشکی    علمیهیأتکلیه اعضای   -1 بند

 .گیرندمیقرار  نامهآیینیا بازنشسته در شمول این 

ــا   -1 تبصره ــایر موارد نظیر اعضـ ــریب    متعهد خدمت    علمیهیأت سـ لحاظ نمودن میزان تعهد   با   Kیا ضـ

ــرایط فرد اعزامی در   ماندهباقی ــایر ش ــگاه  و س ــی دانش ــورا پژوهش ــتن اعتبار  ش ــتن یا نداش ــب داش بر حس

ــی     بشــود. گیریتصــمیم بدیهی اســت تمام مراحل قانونی شــامل موافقت گروه مربوطه، شــورای پژوهش

 .باشدمیمرکز یا دانشگاه و موافقت مراجع قانونی دانشگاه نظیر مدیریت حراست الزامی دانشکده/

شور، خارج از ک المللیبین هایکنگرهشرایط استفاده پژوهشگران دانشگاه از تسهیالت شرکت در     -129 ماده

صه مقاالت کنگره در     صورت ایندکس نبودن خال شتن حداقل یک مقاله   ISIدر   عنوانبه Pubmedیا  ISIدا

سنده   سئول نفر اول یا نوی شکی    آدرسبا  م شگاه علوم پز ستان دان ش  سال گذشته  یک در  لر تن و همچنین دا

در  تواندیمفرد متقاضی   باریک در این موارد فقط. باشد می استخدامی با دانشگاه علوم پزشکی لرستان     رابطه

در این شرایط فقط نصف هزینه های مربو  به تسهیالت بعنوان  کنگره شرکت نماید.طول مدت استخدام در  

 کمک هزینه پرداخت خواهد گردید.

خارج  یالمللبین هایکنگرهشرایط استفاده مخترعین و مبتکران دانشگاه از تسهیالت شرکت در       -131 ماده

اع خود اختراع یا ابد و نباید قبالً باشد می لرستان از کشور، ارائه اختراع یا ابداع خود به دانشگاه علوم پزشکی    
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را به سازمان یا دانشگاه یا سایر مراکز علمی داخل یا خارج کشور ارائه نموده باشند. همچنین الزم است قبالً        

ش         تأییدابداع یا اختراع خود را به  شی دان شورای پژوه شور و همچنین  صالح ک شند   مراجع ذی سانده با  .گاه ر

 اشد.حداکثر مدت استفاده هر دو سال یکبار می ب

استعدادهای درخشان از تسهیالت کمیته تحقیقات دانشجویی و شرایط استفاده دانشجویان عضو    -131 ماده

شتن حداقل یک    المللیبین هایکنگرهشرکت در   شور دا سکوپوس  خارج از ک  منتج از طرح تحقیقاتی مقاله ا

 نمایه شدن مقاله ارائه شده   و یک سال ارزشیابی(  ) یالدیمسال گذشته   در طی  کمیته تحقیقات دانشجویی 

شد   ISIدر  شگاه         هاینامهآیینهمچنین  .می با ستعداد درخشان دان شورای ا صوب  شد میم حداکثر مدت  .با

 استفاده یکبار در طول تحصیل می باشد. 

شجویان مقطع  د -132 ماده ستیاری  PhDان شگاه        و باالتر  و د شی دان شورای پژوه شخیص  و حداکثر به ت

صیل خود   باریک شرکت در    در طول تح سهیالت  ستفاده نمایند.    المللیبین هایکنگرهاز ت شور ا  خارج از ک

 و Meating abstractیا  Proceedingبصورت   ISIشر  استفاده از تسهیالت نمایه شدن مقاله ارائه شده در       

شده در     شده در مجالت نمایه  سنده   PubMedیا  Scopus ،ISIدارا بودن حداقل یک مقاله نمایه  بعنوان نوی

 اول یا مسئول در سال گذشته می باشد. 

و  هانآخارج از کشور فقط به کسانی که مقاله    المللیبین هایکنگرهشرکت در   کامل تسهیالت  -133 ماده

و  ،و آدرس صحیح مرکز تحقیقاتی مرتبط را داشته باشند    کنگره مربوطه مرتبط با رشته تحصیلی آنان باشد   

صورت   ISIمقاله آنها در  شد     Meating abstractیا  Proceedingب شده با . تعیین این گرددمیپرداخت چاپ 

 . باشدمیشورای پژوهشی دانشگاه  تأییدو  /مرکزارتبا  با شورای پژوهشی دانشکده

ــورتبهی که هایکنگره -134 ماده ــور انجام  ایمنطقه ص ــارکت چند کش ــوندمیو با مش   هایکنگرهجزو  ش

 .گیردمیتعلق ن هاآنتسهیالتی برای شرکت در محسوب نشده و  المللیبین

 للیالمبین هایکنگرهی که در داخل کشور تحت عنوان  هایکنگرهاین تسهیالت برای شرکت در    -135 ماده

 .شودمیپرداخت ن گرددمیبرگزار 
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سایر      (نفر اول یا ارائه کننده مقاله) یک نفربا هر مقاله فقط  -136 ماده سهیالت دارد و به  ستفاده از ت حق ا

 .گیردمینفرات بعدی مقاله هستند مبلغی تعلق ن عنوانبه کهآن یا پژوهشگر علمیهیأتاعضای 

چنانچه یک نفر در یک کنگره چندین مقاله داشته باشد تنها برای یک مقاله تسهیالت پرداخت     -137 ماده

  .گیردمیو به سایر مقاالت پاداش یا تسهیالتی تعلق ن شودمی

ضا  -138 ماده شگاه       علمیهیأت یاع سته دان ش شی          دربازن شورای پژوه شرایط و موافقت  شتن  صورت دا

 از تسهیالت استفاده نمایند. توانندمی باریک هر پنج سالدانشگاه 

 Procedingصورت  ها بهشرطی که مقاله ارائه شده آن  به هاهمایشتعداد دفعات مجاز شرکت در   -139 ماده

شد  نمایه برداری ISI Web of Scienceدر نمایه  Meeting Abstractیا  صحیح مرکز تحقیقاتی   با و آدرس 

 مرتبط دانشگاه را داشته باشد به شر تامین اعتبارات الزم:

 علمی  هر دو سال یکباراعضا هیأت -1 بند

هستند  ISI WOSدر  12در اسکوپوس و  15پژوهشگران برتر دانشگاه که دارای اچ ایندکس حداقل   -2 بند

 می باشند سالی یکبار ISI WOSا ی PubMedمقاله منتشر شده در نمایه های  32و یا حداقل دارای 

 بار در سال تحنه و ارزشیابی )بورد( حداکثر یکمم هایهیأتاعضای  -3 بند

ــا  -4 بند ــنو     علمیهیأت اعضـ و نیز  اند گردیده ره رازی یا خوارزمی  او محققینی که موفق به اخذ جایزه جشـ

 بار در سال  تا حداکثر یک گردندمیاساتید نمونه که هر سال توسط وزارت متبوع انتخاب و معرفی 

قبل از اعزام، خالصـه مقاله پذیرفته شـده در کنگره به زبان انگلیسـی، نامه     بایسـت میمتقاضـی   -141 ماده

م منبع که در فر)استفاده از تسهیالت   ، موافقت گروه مربوطه وتقاضای شرکت   شده تکمیلپذیرش مقاله، فرم 

ستخراج   صات کامل کنگره     ، نحوه ارائه مقالههادادها شخ شده  ز ازجملهو م مان و مکان و عنوان کنگره ذکر 

به دبیر شورای پژوهشی دانشکده مربوطه و در خصوص پژوهشگران،        علمیهیأتدر خصوص اعضای    (است 

مخترعان و مبتکران داخل یا خارج دانشگاه یا دانشجویان عضو استعدادهای درخشان و دانشجویان پژوهشگر        

در شورای پژوهشی    هادرخواست ، علمیهیأتخصوص اعضای    ارائه نماید. درکده به مدیر امور پژوهشی دانش  
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شکده  صویب نهایی ارجاع         / مرکزدان شگاه جهت ت شی دان شورای پژوه صورت موافقت به  مربوطه مطرح و در 

. در خصــوص پژوهشــگران، مخترعان و مبتکران داخل یا خارج دانشــگاه یا دانشــجویان عضــو شــوندمیداده 

شجویا      شان و دان ستعدادهای درخ شگر  ا ست ن پژوه شگاه مطرح        هادرخوا شی دان شورای پژوه ستقیم در  م

 .گردندمی

 گیردمیتسهیالت به مقاالتی تعلق  -141 ماده

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان بوده مرکز تحقیقاتی مرتبط با افیلیشنکه  -1 بند

ــورتبهخالصــه مقاله  -2 بند ــده  Meeting Abstractیا  proceding ص  ISI Web ofدر مجالت نمایه ش

Science 

 باشدیممیالدی سال بر تنی توجه به ارزشیابی سالیانه وزارت بهداشت در زمینه پژوهش که مببا  -142 ماده

 .باشدمینیز سال میالدی مبنای استفاده از تسهیالت 

، پژوهشگران، مخترعین و مبتکران با رابطه  علمیهیأتتسهیالتی که از طرف دانشگاه به اعضای     -143 ماده

ستخدامی  شرکت در    ا ضی  شور  المللیبین هایکنگرهمتقا شر  رعایت ماده های   خارج از ک  142تا  128به 

شامل ارز روزانه، هزینه خرید بلیط هواپیما در حد کالس عادی )اکونومیک( رفت و برگشت  گرددمیپرداخت 

صدور ویزا، هزینه     تریننزدیکشهر محل برگزاری کنگره یا   از تهران به شهر به محل برگزاری کنگره، هزینه 

)هشتاد  82222222تا سقف یا مقاالت و پاداش مقاله  نامربتمسافرتی، حق   نامهبیمهخروج از کشور، هزینه  

 میلیون ریال( پس از تامین اعتبارات الزم پرداخت خواهد شد.

ــدور نامربتارائه فاکتور معتبر برای موارد حق  -1 بند ــافرتی و عوارر خروج از  نامهبیمهویزا، ، هزینه ص مس

 .باشدمیکشور الزامی 

 .باشندمیاعتبار قابل اجرا  تأمینتمامی موارد فوق در صورت وجود  -1 تبصره

شکیل         -2 تبصره شگاه ت شورای پژوهشی دان در مواردی که به دلیل برخی مشکالت نظیر محدودیت زمانی 

ت تصویب شرک   شر  بهدر همایش بگذرد  نشود و یا تا تشکیل شورای پژوهشی ممکن باشد از زمان شرکت       
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پژوهش  مدیریت تأییدخارجی در شورای پژوهشی دانشکده یا مرکز تحقیقاتی با     المللیبینمحقق در کنگره 

ضای معاون تحقیقات و    شگاه و ام سهیالت برای محقق      آوریفندان ستفاده از ت شگاه در یک نامه جداگانه ا دان

 .باشدمیبالمانع 

شنهاد معاونت تحقیقات و         -3 تبصره ساله به پی سهیالت اعطایی هر  صویب     آوریفنسقف ت شگاه و ت دان

 .باشدمیدانشگاه قابل افزایش  رئیسههیأت

ضای   مأموریت -144 ماده شگاه که مقاله     علمیهیأتکلیه اع شگران دان خارج از  هایکنگرهدر  هاآنو پژوه

  العادهفوقروز بدون دریافت  12حداکثر  ایندنممیکشــور پذیرفته شــده اســت و از تســهیالت مالی اســتفاده 

سئول   روزانه خواهد بود. مأموریت شکده یا مرکز و مقام موافقت کننده معاونت     تأییدکنندهمقام م ست دان ریا

 دانشگاه خواهد بود. آوریفنتحقیقات و 

رابطه اســـتخدامی با دانشـــگاه  تســـهیالتی که از طرف دانشـــگاه به مخترعین و مبتکران بدون -145 ماده

 و پس از تصویب شورای پژوهشی دانشگاه می باشد. 143بر اساس ماده  شودمیرداخت پ

شی            -146 ماده شورای پژوه ضی تهیه و در اختیار  سط متقا سفر تو سفر در پایان  ست گزارش علمی  الزم ا

 دانشگاه قرار گیرد.

پژوهشیار اقدام نموده و   افزارنرمخود در  CVالزم است متقاضی در پایان سفر نسبت به تکمیل      -147 ماده

صویر از  صه مقاله       یک ت صویر از خال شرکت و یک ت شگاه    شده چاپگواهی  شی دان  و به مدیریت امور پژوه

 همچنین یک تصویر از گواهی شرکت و خالصه مقاله نیز در اختیار کارشناس پژوهشی دانشکده قرار دهد.
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ضاي     نامهآیین -13 بخش سهیالت به اع در  کنندهشرکت شگران  و پژوه علميهیأتپرداخت ت

 داخل کشور هايکنگره

، پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه برای شرکت در همایش      علمیهیأتتشویق اعضای    منظوربه -148 ماده

شگاه به     هایکنگرهو  شور، دان شرایط ذیل اعطا     کنندگانارائهداخل ک سهیالتی با  مقاله و مدعوین همایش ت

 .نمایدمی

پس  دانموظفسخنرانی یا پوستر پذیرفته شده است      صورت به هاآنکه مقاالت  علمیهیأتمتقاضیان   -1 بند

شکده نمایند        شی دان شورای پژوه ست خود را تحویل دبیر  از اخذ موافقت مدیر گروه، مدارک همراه با درخوا

 تا در شورای پژوهشی دانشکده مطرح گردد.

 اشد.ب لرستانعلوم پزشکی دانشگاه یکی از مراکز تحقیقاتی مرتبط  آدرسمقاله ارائه شده باید با  -2 بند

ست از  -3 بند ا و ی اندشده داخلی یا خارجی ارائه  هایپذیرش مقاالتی که قبالً در کنگره مدیر گروه موظف ا

 تکراری هستند خودداری نماید.

با          منظوربه  -4 بند قت  بل از مواف مدیر گروه ق جاری گروه مربوطه،  ــگیری از بروز اختالل در امورات  پیشـ

 مسئولین دام الزم در خصوص مشخص شدن جانشین معمول و هماهنگی با      ، اقعلمیهیأتدرخواست عضو   

 ذیربط اقدام خواهد نمود.

شگاه که مقاالت   -5 بند ست باید پس از اخذ        صورت به هاآنکارکنان دان شده ا ستر پذیرفته  سخنرانی یا پو

ــگاه در اختیار مدیر ا  ــی دانش ــورای پژوهش ــت خود را جهت طرح در ش مور موافقت معاونت مربوطه درخواس

 پژوهشی دانشگاه قرار دهند.

سخنرانی یا پوستر پذیرفته شده است باید درخواست خود را        صورت به هاآندانشجویانی که مقاالت   -6 بند

شی     شورای پژوه صویب جهت طرح در  شی   کمیته تحقیقات قرار دهند تا پس از ت در اختیار مدیر امور پژوه

د و در صورت موافقت شورای پژوهشی دانشگاه، با     قرار دهن جهت طرح در شورای پژوهشی دانشگاه    دانشگاه 

ضور در کنگره           شجویان در طول ح شد که غیبت دان شجو مکاتبه خواهد  شکده محل تحصیل دان  انعنوبهدان
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 موجه تلقی گردد.

 .گرددمیتسهیالت بر اساس نحوه شرکت در همایش و به شرح ذیل پرداخت  -149 ماده

ارائه مختلف دانشــگاه  هایمعاونت کارمندهایو محققین دانشــگاه شــامل  علمیهیأت اعضــای برای -1 بند

با پرداخت  مأموریتحکم نرانی یا پوســتر پذیرفته شــده اســت ســخ صــورتبه هاآنکننده مقاله که مقاالت 

ــت مأموریت العادهفوق از طرف باالترین مقام مافوق آن  به تعداد روزهای کنگره و یک روز برای رفت و برگش

شت )هواپیما، اتوبوس یا قطار( یا   هاآن نامربتحق و همچنین  گرددمیصادر   حوزه و بهای بلیط رفت و برگ

ستی     سواری غیر دولتی و غیر درب سیله نقلیه عمومی ) شد  (بهای و ه ب صرفاً تمام موارد فوق . پرداخت خواهد 

ایندکس  Meating abstractیا  Proceedingبصورت   ISIمقاالتی تخصیص خواهد یافت که خالصه مقاله در   

 روزانه صادر خواهد شد. العادهفوقبدون دریافت  مأموریتفقط  این صورتشده باشد در غیر 

ی که از شــرطبهدرخشــان  اســتعدادهایبرای دانشــجویان عضــو کمیته تحقیقات دانشــجویی و مرکز  -2 بند

یند در اجهت ارائه مقاله استفاده نم  لرستان کمیته تحقیقات دانشجویی مرکزی دانشگاه علوم پزشکی     آدرس

ی که از طرف برگزارکنندگان شرطبهبه تعداد روزهای همایش اسکان )و  نامربتمورد مقاالت سخنرانی هزینه 

ــرکت در کنگره    ــکان تعلق نگیرد( ش ــجویی یا محل اس هواپیما، قطار یا اتوبوس( تعلق )کنگره خوابگاه دانش

 رستانلکمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی   آدرس شر  بهنیز  . در مورد مقاالت پوستر گیردمی

ــکان ) و  نام ربت هزینه   ــرطبه به تعداد روزهای همایش     اسـ ی که از طرف برگزارکنندگان کنگره خوابگاه     شـ

ورد در م .گیردمیتعلق قطار یا اتوبوس( فقط )شــرکت در کنگره  دانشــجویی یا محل اســکان تعلق نگیرد( 

صرفا ب      سهیالت  شجویان ت سالیانه کمیته های      دان شی  شیابی پژوه ه همایش هایی تعلق می گیرد که در ارز

سهیالت تعلق            صورت ت شد در غیر این شگاه با شنواره رازی دارای امتیاز برای دان شجویی و یا ج تحقیقات دان

 نخواهد گرفت.

 در صورت شرکت دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی      برای دانشگاه  داشتن امتیاز  در صورت  -3 بند

ــجویی با   های همایش و  ها کنگرهمختلف داخلی و نیز  های کنگرهو  ها همایش در  تعداد و مدت    تأیید  دانشـ
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زمان شــرکت این دانشــجویان در ســمینارهای مختلف در شــورای پژوهشــی کمیته تحقیقات دانشــجویی و 

اسکان   و (دربستی  تصور بهقطار یا اتوبوس )، مسافرت  نامربتمربو  به  هایهزینهشورای پژوهشی دانشگاه    

شگاه قابل پرداخت خواهد بود.       شی دان شورای پژوه صویب  سب امتیاز در   با ت شیابی البته منو  به ک  هایارز

 د بود.همدیریت پژوهشی دانشگاه قابل پرداخت خوا تأییددانشگاه که با 
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ست    -14 بخش شویقي   هايسیا شگاه در زمینه چاپ مقاله، ارائه مقال ت ، چاپ و هاکنگرهه در دان

 و کتب پروپوزال کتاب، داوري مقاالت، ترجمه

ضا محترم     شده چاپ به مقاالت پاداش چاپ مقاالت :پاداش چاپ مقاالت -151 ماده سط اع علمی،  هیأتتو

( دانشگاه علوم پزشکی Affillation) آدرسبا  که گیردمیتعلق  محققین، پرسنل و دانشجویان و پژوهشگرانی

ــتان ــند لرس ــاس ) باش ــتفاده از امتیازات آن در   و (129ماده بر اس ــگاه مهلت الزم جهت اس از طرفی دانش

فاده از امتیازات یک مقاله یا یک خالصه  تساالنه پژوهشی دانشگاه داشته باشد و چنانچه مهلت اس        بندیرتبه

شی به           بندیرتبهمقاله در  شد پادا شته با شگاه گذ شی دان شویقی ب . گیردمیآن تعلق نپژوه ه مالک دادن ت

فقط داشتن   Scopousو  ISI Web of Science ،Pubmedمقاالت نمایه نشده در مجالت   خصوص بهمقاالت 

ی . لذا در صورت باشد میوزارت متبوع  آوریفنامتیاز برای دانشگاه در ارزشیابی پژوهشی معاونت تحقیقات و    

سایر     سی و  شگاه        گیردمیپاداش تعلق  هانمایهبه مقاالت فار سالیانه وزارت برای دان شیابی  ساس ارز که بر ا

 :باشدمیزیر  بندهایمبلغ پاداش بر اساس امتیاز کسب کرده باشد. 

شریات   شده چاپ (Original Article)به مقاالت  -1 بند  ISI، PubMed هاینامهنمایهکه در  المللیبیندر ن

تشویقی مقاله به نویسنده اول یا مسئول با    . گیردمیتعلق  التشویقی ریال حق  222/17/ 222 مبلغ  شوند یم

که نویسنده اول یا مسئول از دانشگاه     . در مواردیگیردمیصحیح دانشگاه علوم پزشکی لرستان تعلق      آدرس

ستان ن    شکی لر شد میعلوم پز شویقی   با شویقی(     52)ت صد کل مبلغ ت سندگان از    در سایر نوی به اولین نفر 

شکی     شگاه علوم پز ستان تعل دان سیم    گیردمیق لر شویقی از نظر اخالقی و قانونی متعهد به تق . فرد گیرنده ت

 .باشدمیپاداش مقاله دریافت شده بین سایر نویسندگان 

  مبلغ Scopus درنمایه شـــده  المللیبیندر نشـــریات  شـــدهچاپ (Original Article) به مقاالت -2 بند

مقاله مورد نظر بر اســاس ارزشــیابی ســالیانه وزارت متبوع  کهدرصــورتی .گیردمیریال تعلق  222/222/12

 .گیردمیپاداشی تعلق ن این صورتدارای امتیاز برای دانشگاه بوده باشد. در غیر 

اطالعاتی  هایبانک دیگرکه در  المللیبیندر نشـــریات  شـــدهچاپ (Original Article) به مقاالت -3 بند
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  ،Chemical Abstract، Embase، Cinahl ،Biological Abstract، Current Content، Pcycoinfoمعتبر 

IPA، ESI، Cochran     شند صورتی ، گیردمیتعلق پاداش  ریال 222/222/7شده با مقاله مورد نظر بر  کهدر

علق ت پاداشی  این صورت غیر اساس ارزشیابی سالیانه وزارت متبوع دارای امتیاز برای دانشگاه بوده باشد. در       

 .گیردمین

االتر ب  Impact Factor (IF) تأریرضریب   مجالت دارایدر  شده چاپ (Original Article) التبه مقا -4 بند

ــویقی در بندهای  مبلغ  پنج IFباالتر از یک تا  IF 1/2هر  به ازاء 151 ماده 3تا  1از یک عالوه بر مبالغ تش

 .شودمیریال به سقف تشویقی مقاله افزوده  222/522

ــوص -5 بند ــریب   با  (Original Article) مقاالت  در خصـ مبلغ  باالتر  1/2به ازای هر   5بیش از  تأریر ضـ

 .شودمیریال به سقف تشویقی مقاله افزوده  222/222/1

ــی زبان که   (Original Article) به مقاالت   -6 بند ــی داخلی انگلیسـ   تأیید  مورد  در مجالت علمی پژوهشـ

ریال  222/222/5مبلغ  شوند میچاپ  کمسیون نشریات تخصصی وزارت بهداشت یا وزارت علوم و تحقیقات     

مقاله مورد نظر بر اساس ارزشیابی سالیانه وزارت متبوع دارای امتیاز برای     کهدرصورتی  گیردمیتعلق پاداش 

 .گیردمیامتیازی تعلق ن این صورتدانشگاه بوده باشد. در غیر 

سی    شده چاپ (Original Article) به مقاالت -7 بند شی داخلی فار  تأییدمورد  زبان در مجالت علمی پژوه

کمسیون نشریات تخصصی وزارت بهداشت یا وزارت علوم و تحقیقات به غیر از مجالت دانشگاه علوم پزشکی        

مقاله مورد نظر بر اساس ارزشیابی سالیانه  کهدرصورتی .گیردمیتعلق پاداش ریال  222/222/4مبلغ  لرستان

 .گیردمیامتیازی تعلق ن این صورتوزارت متبوع دارای امتیاز برای دانشگاه بوده باشد. در غیر 

شی   شده چاپ (Original Article) به مقاالت -8 بند شکی    در مجالت علمی پژوه شگاه علوم پز ستان دان   لر

مقاله مورد نظر بر اساس ارزشیابی سالیانه وزارت     کهدرصورتی  .گیردمیتعلق پاداش ریال  222/222/3 مبلغ

 .گیردمیامتیازی تعلق ن این صورتمتبوع دارای امتیاز برای دانشگاه بوده باشد. در غیر 
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چاپ نماید نصف  1Qمحقق نتایج حاصل از طرح تحقیقاتی خود یا دانشگاه را در مجالت  کهدرصورتی  -9 بند

 از بودجه طرح تحقیقاتی مذکور قابل پرداخت هست.مبلغ هزینه توسط دانشگاه خارج 

گاه، دانش آدرسکامل در ابتدا با اولویت نفر اول با  طوربهپاداش مقاله بر اساس بندهای باال مشخص و  -11 بند

سئول با    سنده م سندگان با         آدرسدر اولویت دوم نوی سایر نوی ست  سوم اولین نفر از لی شگاه و در اولویت  دان

شگاه علوم پز  آدرس ستان    دان شد میشکی لر صورتی . با شد       کهدر سندگان با سایر نوی ضی  ه میزان ب فرد متقا

نویســنده اول مقاله دانشــجوی دانشــگاه علوم  کهدرصــورتی. گرددمیاز مبلغ کل محاســبه و پرداخت  52%

شگاه علوم پزشکی لرستان باشد تشویقی مقاله به        هیأتپزشکی لرستان و نویسنده مسئول عضو        علمی دان

رسمی مبنی بر موافقت با پرداخت   اینامهنویسنده مسئول پرداخت خواهد شد مگر اینکه نویسنده مسئول       

 دانشگاه ارسال نماید. آوریفنتشویقی مقاله به دانشجو را به معاونت تحقیقات و 

انشــگاه در نمایه های معتبر ملی و بین المللی معاونت به منظور حمایت از ایندکس شــدن مجالت د -11 بند

عنوان آوری دانشگاه علوم پزشکی مجاز است به محققین خارج از دانشگاه علوم پزشکی که به      تحقیقات و فن

شگاه مقاله به چاپ می    سنده اول در مجالت نوپای دان سقف    نوی سانند، حداکثر تا  ضا هیأت   %52ر پاداش اع

شگاه را پر  سئله تا قبل از علمی علمی دان شماره     -داخت نماید. این م شدن مجله و حداکثر تا چهار  شی  پژوه

  .اول قابل اجرا است

به منظور حمایت از ایندکس شــدن مجالت دانشــگاه در نمایه های معتبر ملی و بین المللی معاونت  -12 بند

کی ن دانشگاه علوم پزش  آوری دانشگاه علوم پزشکی مجاز است به محققین، اساتید و دانشجویا     تحقیقات و فن

ستان که به  شگاه مقاله به چاپ می     لر سئول در مجالت نوپای دان سنده اول یا م سانند، حداکثر ت عنوان نوی ا ر

-این مسئله تا قبل از علمی پرداخت نماید. PubMedمعادل مقاالت نمایه شده در  پاداش چهار شمارهسقف  

  .بل اجرا استپژوهشی شدن مجله و حداکثر تا چهار شماره اول قا

شند یعنی عالوه بر    آدرسبه مقاالتی که دو  -1 تبصره شته با شکی    آدرسدا شگاه علوم پز ستان دان مرکز  ،لر

 .گیردمیهیچ پاداشی تعلق ن ذکر کنند اول آدرس عنوانبهعلمی دیگری را نیز 
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شگاه که با مراکز تحقیقاتی  هیأتدر مورد اعضای محترم   -2 تبصره شگاه علوم پزشکی   مرتبط علمی دان  دان

ستان  شند و در مقاله    لر شته با شگاه علوم   آدرس Original Article هم همکاری فعال دا مرکز تحقیقاتی دان

شکی   ستان پز ستفاده نمایند مبلغ   اول آدرس عنوانبه لر شویقی در نظر     222/222/2ا سقف مبلغ ت ریال به 

نجاه وم پزشکی لرستان نباشد پ   نویسنده اول یا مسئول از دانشگاه عل    کهدرصورتی  .شود میگرفته شده افزوده  

 .گرددمیپاداش به پاداش اولیه اضافه  عنوانبههزار تومان 

تألیف حق -3 تبصره ــده در مورد مقاالت غیر از   های ال  Shortدر مورد مقاالت   Original Articleذکر شـ

Communication  یاNotes     سقف مبالغ   %72یا مقاالت کوتاه با سایر عناوین که مشابه دو مورد فوق باشند

نامه به  و موارد مشابه با Letter to editorو  Case reportدر مورد مقاالت  و Editorial 52%تشویقی مقاالت 

 .گیردمیتعلق  Original Articleمبالغ تشویقی مقاالت  %32نیز  سردبیر با سایر عناوین

برابر با  دقیقاًمبلغ پاداش  Reviewیا  Systematic Reviewبه شکل متاآنالیز یا  مقاالت  مورد در -4 تبصره

 .شودمیمحاسبه و پرداخت  Original Article  مقاالت

 چکیدهو دســترســی به  کندمیکفایت ن هانامهنمایهدر فهرســت نشــریات  مجله مربوطهذکر نام  -5 تبصره

 .استمی االز نامهنمایهدر  یا عنوان مقاله مقاله

سنده، مقاله         د -6 تبصره سط نوی ستندات ایندکس مقاله تو سال م صورت عدم ار شده  مربوطه ر  ایندکس ن

 .شودمیتلقی 

 لیف مقاالتأالتحقتقاضای دریافت  روند -151 ماده

ضای حق  -1 بند ضای   بهلیف باید أالتتقا سنده      ام سئول یا نوی سنده م ضو  نوی ا علمی، کارمند ی هیأتاول )ع

علمی دانشگاه فقط نویسنده  هیأتعضو  در مقاله کهدرصورتیباشد.  (لرستاندانشجوی دانشگاه علوم پزشکی 

شد و همزمان این دو نفر عضو       سنده مسئول با شگاه علوم پزشکی    هیأتاول یا نوی شند  نب لرستان علمی دان ا

علمی دانشگاه که نویسنده مسئول یا نویسنده اول است        هیأتمکاتبه جهت دریافت تشویقی از سوی عضو    

نویسنده اول مقاله دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی لرستان و نویسنده مسئول          کهتیدرصور . گیردمیصورت  
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علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان باشد تشویقی مقاله به نویسنده مسئول پرداخت خواهد شد           هیأتعضو  

عاونت مرسمی مبنی بر موافقت با پرداخت تشویقی مقاله به دانشجو را به     اینامهمگر اینکه نویسنده مسئول   

 دانشگاه ارسال نماید. آوریفنتحقیقات و 

ضو دانشگاه علوم پزشکی    عیا نویسنده اول   (Corresponding Author) مکاتباتمسئول   کهدرصورتی  -2 بند

 درصد 52یت داشته باشد، پاداش عضودانشگاه در مقاله  آدرسبا ذکر مقاله  مؤلفیننباشد اما یکی از  لرستان

 .گرددمیمحاسبه و پرداخت  مقاله

صوص حق    -3 بند سندگان مقاالت باید فرم مخ صویر برای هر مقاله تکمیل و به همراه  لیف راأالتنوی مقاله،  ت

اطالعاتی نمایه  هایبانکمجله که نشـان دهنده   homepage مشـخصـات مجله )مجله یا قسـمتی از    تصـویر 

ساب بانکی خود    (کننده مجله شماره ح شد  و  شگاه ارائ    با شی دان صورت ایجاد   ه کنند.به مدیریت پژوه در 

ســیســتم الکترونیکی تشــویق مقاالت در ســایت دانشــگاه محققین ملزم به ارســال مســتندات خود از طریق 

 الکترونیکی هستند.

ست و به نامه   رؤیتدر مورد تمام مقاالت مالک  -1 تبصره عنوان مقاله، یا چکیده مقاله در نمایه مورد نظر ا

شویقی تعلق ن  صو . گیردمیپذیرش مقاالت ت شاهده مقاله   کهرتیدر ود در خ شده چاپمحقق کپی مبنی بر م

شده در نظر گرفته       ساس مقاالت نمایه ن شویقی به وی بر ا قق و مح شود مینمایه مورد نظر را ارائه ننماید ت

صاً    سئول   شخ شد میدر این مورد م شگاه   آوریفنمعاونت تحقیقات و  .با سالی حداقل چهار بار   صورت بهدان

 اقدام خواهد کرد. یبه حسابدارنسبت به تنظیم سند تشویقی مقاالت و ارائه آن 

 یا ترجمه کتاب تألیفمربو  به پاداش  -152 ماده

مجوز ان لرست شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی       نامهآیینکه بر اساس   ایترجمهیا  تألیفیکتب  -1 بند

شر پیدا کرده  ست   از  اندچاپ و ن شگاه برخوردار    ت هایسیا ی که امتیاز الزم را از شرط به شوند میشویقی دان

  و تتشویقی تعلق نخواهد گرف این صورتارزشیابی پژوهشی سالیانه وزارت متبوع کسب کرده باشند. در غیر 

شویقی تمام کتب پس از   شگاه       سازی معادلت شده دان شر  شویقی )امتیازات مربوطه با مقاالت منت  معادل ت
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( توســط شــورای انتشــارات دانشــگاه محاســبه و به  Scopusیا  ISI WOS ،PubMed هاینمایهمقاالت در 

دانشگاه پس از بررسی صحت کسب  آوریفن. معاونت تحقیقات و گرددمیاعالم  آوریفنمعاونت تحقیقات و 

 .دهدمیارجاع  به حسابداریامتیاز در ارزشیابی پژوهشی دانشگاه موارد را جهت پرداخت 

 مصوب شورای انتشارات دانشگاه باشد. نامهآییند بایستی بر اساس ار، شکل کتاب و سایر مواندازه -1 تبصره

ضای   -2 بند صل  مؤلفعلمی که  هیأتبه اع ص    هایکتاب ازی ف ص شند   المللیبین( text) یتخ به ازای هر با

صل   شگاه مبنی بر ماهیت و ارزش       ریال  222/222/12سقف  تا  تألیفف شارات دان شورای انت سته به نظریه  ب

 .گیردمیتعلق علمی آن کتاب مرجع پاداش 

شگاه علوم پزشکی لرستان پرداخت      آدرسلیف به اولین نویسنده با  أالتحق -3 بند  کهتیدرصور . گرددمیدان

می عل هیأتعضو/اعضای    نویسنده اول دانشجو باشد پرداخت به نویسنده اول منو  به اجازه کتبی و رسمی      

دگان همه نویسن  کهدرصورتی . باشد میدانشگاه علوم پزشکی لرستان     آدرسموجود در لیست نویسندگان با   

شگاه تعلق دان آدرسعلمی یا پرسنل دانشگاه علوم پزشکی لرستان باشند پاداش به اولین نفر با  هیأتاعضای 

 .باشدیماز نظر اخالقی و قانونی ملزم به توزیع مناسب پاداش مابین سایر افراد  کنندهدریافت. فرد گیردمی

 تشویق و حمایت از ربت اختراع و اکتشاف منتج از طرح پژوهشی مصوب دانشگاه -153 ماده

ات و تحقیقطرف معاونت تشویقی دانشگاه با نظر شورای پژوهشی دانشگاه از       هایسیاست  در راستای   -1 بند

افاتی موفق به ربت اختراع و یا اکتش لرستاندانشگاه علوم پزشکی   آدرسنی که با به محققی دانشگاه  آوریفن

 تقدیرنامه اهدا خواهد شد. اندشدهتحقیقاتی خود با نام دانشگاه  هایطرحاز 

ــویق منظوربه -2 بند ــوع بند  تشـ ریال با  222/222/12تا ســـقف  نامهآییناین  153ماده  1محققین موضـ

شگاه        شی دان شورای پژوه صویب  شده   ت شاف ربت  شو  صالح ذیدر باالترین مراجع  به هر اختراع یا اکت   رک

 .گیردمیپاداش تعلق  هادانشگاه آوریفناخذ امتیاز در ارزشیابی  شر به

  نامهآییناین  153ماده  1بند محققین موضـــوع  علمی و هایتالشارج نهادن به زحمات و  منظوربه -3 بند

شگاه در هفته پژوهش     عنوانبهجداگانه از این افراد  صورت به سته دان شگران برج هد خوا به عملتقدیر  پژوه
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 آمد.

ــوع بند  منظوربه -4 بند ــویق محققین موض در  این افرادطرح تحقیقاتی بعدی  نامهآییناین  153ماده  1تش

شی     شکده شورای پژوه شگاه  هادان شی و معاونت   تأییدو فقط با  مراحل داوری طی بدون و دان مدیریت پژوه

 دانشگاه قابل انجام خواهد بود. آوریفنتحقیقات و 

شت یا ربت پتنت     -5 بند سب مجوز داروی جدید از وزارت بهدا شد   المللیبینک اگر منتج از طرح مربوطه با

ست. از آن به بعد  میلی 22 هایطرحبجای کلیه تعهدات برای  شد    ون قابل قبول ا شورای مرکز ر باید با مجوز 

 دانشگاه باشد.

 داوری مقاالت مجله علمی دانشگاه مربو  به هایپاداش -154 ماده

علمی  هیأتعلمی دانشگاه و همچنین اعضای  هیأتاعضای محترم  جانبههمهشرکت فعال و  منظوربه -1 بند

سایر   شگاه و محققین  شور در داوری   هادان ستاری  و مراکز علمی و تحقیقاتی ک مقاالت مجله یا مجالت و ویرا

ستاری توسط سردبیر        لرستان پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی     -علمی پس از ارسال مستندات داوری یا ویرا

شگاه  ساس جدول زیر مبالغی   مجالت دان ستاری  پاداش داوری  عنوانبهبر ا  .شود میمقاالت پرداخت و ویرا

ــتندات مربو  به انجام داوری  ــئولیت تنظیم و ارائه مس ــگاه   نیدر امس خصــوص با مدیریت پژوهشــی دانش

منظم و دقیق انجام پذیرد. در این خصوص نامه   کامالً به صورتی  باریکماه  3ی هر بایست  این کارو  باشد می

ضای نهایی به معاونت تحقیقات و      ستی جهت ام ستندات بای سال تا پس از     آوریفنم شگاه ار هت ج تأییددان

 .معاونت تحقیقات ارسال گردد به حسابداریتنظیم سند و پرداخت 

 154ماده  1ت داوري و ویراستاري مقاالت موضوع بند جدول مربوط به محاسبه تشویقي جه

 ویراستاري داوري موضوع

 هزار تومان 25 هزار تومان 15 چکیده مقاالت فارسي

 هزار تومان 45 هزارتومان 31 چکیده مقاالت انگلیسي

 هزار تومان 85 هزارتومان 71 مقاالت فارسي

 هزارتومان 111 مقاالت انگلیسي

هزارتومان بر حسب نوع مقاله ) نیاز به فقط ویرایش داشته  411تا  151

معاون  سردبیر و باشد یا نوشتن مجدد جمالت(، تعداد کلمات و موافقت

 تحقیقات و فناوري دانشگاه
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 و لرســتانعلمی و محققین دانشــگاه علوم پزشــکی  هیأتتشــویق و ترغیب اعضــای محترم  منظوربه -2 بند

سایر   شگاه همچنین  شور برای   هادان  ایهطرحداوری پروپوزال و گزارش پایانی و مراکز علمی و تحقیقاتی ک

شرح جدول زیر مبالغی   ستی هر   گیردمیپاداش داوری تعلق  عنوانبهتحقیقاتی به  توسط   باریکماه 3که بای

ضای معاون تحقیقات و       ستندات کافی تنظیم و با ام شگاه با ارائه م شی دان ش دا آوریفنمدیریت پژوه به گاه ن

 ارسال گردد. معاونت جهت تنظیم سند و پرداخت حسابداری

 154ماده  2تحقیقاتي موضوع بند  هايطرحجدول مربوط به محاسبه تشویقي جهت داوري پروپوزال و گزارش نهایي 

 (هزار تومان)تحصیالت تکمیلي  نامهپایانبراي هر  قابل قبول مبلغ داوري (هزار تومان) / گزارش نهایيبراي هر پروپوزال قابل قبول مبلغ داوري مرتبه علمي

 121 61 مربي

 161 81 استادیار

 181 91 دانشیار

 211 111 استاد

شویقی در مورد تمام   -1 تبصره شی      هاداوریمالک پرداخت ت شورای پژوه سوی  قابل قبول بودن داوری از 

شود تنها به داورانی که         سعی  صوص باید  ست و در این خ پروپوزال یا گزارش نهایی طرح  خوبیبهمربوطه ا

ا در قالب ر هاآنو با شفافیت کامل و ارائه مستندات علمی نکات مثبت یا منفی    اندنمودهتحقیقاتی را مطالعه 

 تشویقی تعلق بگیرد. اندنمودهی مصوب داوری ارائه هافرم

ی واجد یک علم هیأتعلمی، افراد مربوطه بر مبنای اعضــای  هیأتدر خصــوص داوری افراد غیر  -2 تبصره

 .گیرندمیمورد تشویق قرار  ترپایینمدرک تحصیلی 

 علمیهیأتمعادل مربی و کارشــناس ارشــد غیر عضــو  علمیهیأتغیر  PhDافراد دارای مدرک  -3 تبصره

 د.معادل مربی آموزشیار دریافت خواهد نمو
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 هاي تحقیقاتيتشویقي دانشگاه در قالب اعطاي گرنت هايسیاست -15 بخش

ــار مقاالت علمی در   منظوربه -155 ماده ــگاه که در زمینه چاپ و انتشـ ــته دانشـ ــویق محققین برجسـ تشـ

فعالیت دارند به شـــرح جدول زیر مبالغی تشـــویقی در قالب گرنت تحقیقاتی در  PubMedو  ISI هاینمایه

سال به   شد  هاآنطول  سال میالدی گذشته حداقل مشمول یکی از بندهای       اهداء خواهد  صورتی که در  در 

 فرد در سال گذشته میالدی خواهد بود. شدهچاپمقاالت  فقط مالک میالدی . در هر سالیر باشندجدول ز

 آیین نامه پژوهشي دانشگاه 155در هر سال موضوع ماده  علمي دانشگاه هیأتنحوه محاسبه گرنت تشویقي به محققین و اعضاي جدول مربوط به 

 مبلغ گرنت اعطایي موردنیازتعداد مقاالت 

سنده مسئول و یا داراي یک مقاله با    عنوانبه PubMedیا  ISIدر مجالت  شده چاپمقاله  2محققین داراي  -1 بند نفر اول یا نوی

 نفر اول یا نویسنده مسئول عنوانبه 9/2تا  2 تأثیرضریب 

 میلیون ریال در سالصد  

نفر اول یا نویسنده مسئول و یا داراي یک مقاله با    عنوانبه PubMedیا  ISIمجالت  در شده چاپمقاله  3محققین داراي  -2 بند

 نفر اول یا نویسنده مسئول عنوانبه 9/3تا  9/2 تأثیرضریب 

 میلیون ریال در سال و ده صد

نفر اول یا نویسنده مسئول و یا داراي یک مقاله با  عنوانبه PubMedیا  ISIمجالت  در شده چاپمقاله  4محققین داراي  -3 بند

 نفر اول یا نویسنده مسئول عنوانبه 9/4تا  9/3 تأثیرضریب 

 میلیون ریال در سال یستصدوب

نفر اول یا نویسنده مسئول و یا داراي یک مقاله با    عنوانبه PubMedیا  ISIمجالت  در شده چاپمقاله  5محققین داراي  -4 بند

 نفر اول یا نویسنده مسئول عنوانبه 9/5تا  9/4 تأثیرضریب 

 ریال میلیونپنجاه  صد و

نفر اول یا نویسنده مسئول و یا داراي یک مقاله با    عنوانبه PubMedیا  ISIمجالت  در شده چاپمقاله  6محققین داراي  -5 بند

 نفر اول یا نویسنده مسئول عنوانبه 9/6تا  9/5 تأثیرضریب 

 میلیون ریالدویست 

نفر اول یا نویسنده مسئول و یا داراي یک مقاله با    عنوانبه PubMedیا  ISIمجالت  در شده چاپمقاله  7محققین داراي  -6 بند

 نفر اول یا نویسنده مسئول عنوانبه 9/7تا  9/6 تأثیرضریب 

 میلیون ریالدویست و پنجاه 

نفر اول یا نویسنده مسئول و یا داراي یک مقاله با  عنوانبه PubMedیا  ISIمجالت  در شدهچاپمقاله  8محققین داراي  -7 بند

 نفر اول یا نویسنده مسئول عنوانبه 9/8تا  9/7 تأثیرضریب 

 میلیون ریال سیصد

نفر اول یا نویسنده مسئول و یا داراي یک مقاله با  عنوانبه PubMedیا  ISIمجالت  در شده چاپمقاله  9محققین داراي  -8 بند

 نفر اول یا نویسنده مسئول عنوانبه 9/9تا  9/8 تأثیرضریب 

 میلیون ریال سیصد و پنجاه

نفر اول یا نویسنده مسئول و یا داراي یک مقاله با  عنوانبه PubMedیا  ISIمجالت  در شدهچاپمقاله  11محققین داراي  -9 بند

 نفر اول یا نویسنده مسئول عنوانبهبه باالتر  9/9 تأثیرضریب 

میلیون ریال در سااال بر   چهارصاادتا مبلغ 

 اساس نظر شوراي پژوهشي دانشگاه

ضریب   شده چاپمحققین داراي یک یا چند مقاله  -11 بند سئول و   عنوانبه 21و باالتر تا  11 تأثیردر مجالت با  نفر اول یا م

معتبر   هايجشنوارهخوارزمي، رازي و سایر  هايجشنوارهپژوهشگران برتر کشور یا  هايجشنوارهبرتر در  يهارتبهمحققین داراي 

 میلیون ریال در سالتا مبلغ پانصد 
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 کشوري و وزارتي

،  Nauture ،Scienceو مجالت معتبري مانند  21در مجالت با ایمپکت باالي     شاادهچاپ محققین داراي یک یا چند مقاله       -11 بند

JAMA ،Lancet  وNew England Journal 

 تا مبلغ هشتصد میلیون ریال در سال

اهد خوتقسیم   هاآنمساوي بین   طوربهدانشگاه علوم پزشکي لرستان هستند امتیاز در نظر گرفته شده       آدرسر مواردي که نویسنده مسئول و اول دو نفر مجزا با   د -12 بند

صاص امتیاز کامل از بند   مثال امتیاز کامل دارد.  یک نفربراي  صرفا  هر مقاله  بنابراینشد   صورتي  1براي اخت شند          کهدر ستان با شکي لر سئول هر دو از علوم پز سنده اول و م نوی

س  ستفاده نمایند. در غیر    شده چاپمقاله  4تي همزمان بای شد تا هر دو بتوانند از امتیاز این بند ا صورت با سط فرد دوم به      این  ستفاده امتیاز تو صراف یکي از دو نفر جهت ا نامه ان

 .باشدميمعاونت تحقیقات الزامي 

شویقی پس از   هایگرنت -1 تبصره ستی          تأییدت شده و محقق فقط بای شگاه اعطاء  شی دان شورای پژوه در 

یک عنوان پروپوزال طرح تحقیقاتی را تا دو هفته پس از اعطای گرنت به شــورای پژوهشــی دانشــگاه ارســال 

و نیازی  شود مینماید. این طرح تحقیقاتی بدون نیاز به داور در شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب رسانیده      

پروپوزال در شورای پژوهشی دانشگاه تمام     تأییداور یا ارزیابی توسط کمیته مالی ندارد. پس از  به ارسال به د 

تبعیت نموده و محقق موظف به انجام     نامه  آیینمراحل بعدی انجام پروپوزال طرح تحقیقاتی از قوانین این     

 .اشدبمی حسابتسویهی جهت و ارائه مقاالت منتج از طرح تحقیقات بندیزمانبرنامه  جملهمنتمامی تعهدات 
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 هايکارگاهو  سمینارها ، هاکنگرهحمایتي و تشویقي دانشگاه در برگزاري    هايسیاست   -16 بخش

 داخلي و خارجي

ــگاه   -156 ماده ــی دانش ــورای پژوهش ــای   منظوربهش ــتر محققین و اعض ــنایی هر چه بیش علمی  هیأتآش

شگاه  شان دادن    هادان شگاه   هایتوانمندیبا آخرین ایده و موضوعات علمی خاص و همچنین ن در  تواندمیدان

شی       شنهاد مدیریت پژوه سال با پی شگاه طول  سمینارها اقدام به برگزاری   هاکنگره، بخش هادان ، هاکارگاهو 

صوص        المللیبینملی و  هایکنگرهو  سمینارها  شگاه در این خ شی دان شورای پژوه صمیم بنماید که   یریگت

 نهایی را انجام خواهد داد.

ضوع کارگاه،      المللیبینداخلی و  هایکارگاهدر مورد  -157 ماده شگاه ملزم به ارائه مو شی دان مدیریت پژوه

ــرکتتعداد افراد  ــورای کنندهشـ ــین کارگاه، زمان دقیق و مدت زمان الزم برای اجرای کارگاه به شـ ، مدرسـ

ــورا در مورد بر  ــتند تا ش ــگاه هس ــی دانش بارات جاری از محل ا% اعت هاکارگاهورد هزینه برگزاری آن آپژوهش

 اقدام نماید. هاکارگاهبه برگزاری  یافتهاختصاصدانشگاه و یا اعتبارات 

شامل میان    هاکارگاهمربو  به برگزاری  هایهزینهتمام  -1 بند صبح و عصر    هایوعدهشامل هزینه پذیرایی 

مدرسین یا  ) مدرسین کارگاه  الزحمهحقدر کارگاه و همچنین هزینه مربو  به  کنندگانشرکت و ناهار جهت 

شگاه(، تمام     شگاه یا خارج از دان هواپیما، قطار، اتوبوس )مربو  به ایاب و ذهاب  هایهزینهمحققین داخل دان

شگاه و       ستی( مدرسین خارج از دان شین درب شام مدرس/مدرسین      هایهزینهیا ما صبحانه و  مربو  به ناهار، 

 .گرددمیو پرداخت کامل توسط شورای پژوهشی محاسبه  طوربه هاکارگاهخارجی 

 1از موارد مربو  به بند  لرســتانعلمی وابســته به دانشــگاه علوم پزشــکی  هیأتمحققین و اعضــای  -2 بند

ــورتی. در مورد این افراد کنندمیتبعیت  ــبکهکارگاه در یکی از  کهدرص ــتی و درمانی خارج از  هایش بهداش

صورت پذیرد حق    شگاه  شده و هزینه برگزاری  الزم برای کا روزهایبه میزان  مأموریتدان رگاه در نظر گرفته 

در نظر گرفته شده برای محققین مدعو خارج از دانشگاه در شورای     هایهزینهکارگاه توسط این افراد معادل  

 پژوهشی دانشگاه محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.
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 ردگیمیبا توافقی که با مدعوین صورت  هاکارگاهریالی یا ارزی مدعوین جهت برگزاری  هایهزینه -1 تبصره

 .شودمیو سپس طرح و تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه محاسبه و پرداخت 

مربوطه از هنگام خروج از کشور خارجی تا ورود   هایهزینهدر مورد مدعوین خارج از کشور تمام   -2 تبصره

 .شودمیو بالعکس محاسبه و پرداخت  آبادخرمبه تهران و سپس 

شورای       المللیبینملی و  هایکنگرهگزاری در مورد بر -158 ماده ست گروه تخصصی به  در ابتدا باید درخوا

صویب              شگاه برای ت شی دان شورای پژوه صویب به  شده و پس از ت شکده یا مرکز تحقیقاتی ارائه  شی دان پژوه

ساس             شگاه باید بر ا شی دان شورای پژوه صویب در  سال گردد. پس از ت  هزیر امور مربو  ب بندهاینهایی ار

 انجام شود. المللیبینکنگره ملی یا 

پس از تصــویب نهایی برگزاری کنگره گروه تخصــصــی مربوطه بایســتی نســبت به تشــکیل شــورای   -1 بند

کنگره با شرکت اساتید داخلی و خارجی اقدام نماید. در این شورا شرکت تمام مسئولینی که       یگذارسیاست  

ند ریاست محترم دانشگاه، معاونین آموزشی، توسعه و     بهتر کنگره نقش دارند مان هرچهدر برگزاری  به نحوی

 یگذارسیاست. شورای باشدمیدانشگاه الزامی  آوریفندانشجویی و فرهنگی بسته به نظر معاون تحقیقات و 

 خواهد داشت. به عهدهمسئول انتخاب کمیته علمی، کمیته اجرایی و دبیران مربوطه را 

ــان معاون   -2 بند ــگاه و یا با تفویض ایشـ ــت محترم دانشـ با توجه به لزوم برگزاری هرچه بهتر کنگره ریاسـ

 .شوندمیرئیس کنگره انتخاب  عنوانبهدانشگاه  آوریفنتحقیقات و 

ــته داخلی و خارجی در کمیته علمی موظف  -3 بند ــتفاده از محققین برجسـ دبیر علمی کنگره عالوه بر اسـ

ضوع  با مو ایرشته را که دارای ارتبا   لرستان برجسته دانشگاه علوم پزشکی    علمی  هیأتاست تمام اعضای   

عضو کمیته علمی انتخاب و برای تمام اعضای کمیته علمی در اسرع وقت و     عنوانبه برگزاری کنگره هستند 

حداقل یک هفته پس از صـــدور ابالغ دبیر علمی برای وی ابالغ صـــادر کرده و از طریق پســـت پیشـــتاز و 

 ارسال کند. هاآنن سیستم الکترونیکی ایمیل برای همچنی
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سایی تمام نیروهای     -4 بند شنا ستی در   مؤرردبیر اجرایی کنگره موظف به  در امر برگزاری کنگره بوده و بای

صاب   شرح وظایف       عنوانبهطی یک هفته پس از انت صادر کرده و  ضا ابالغ  دبیر اجرایی کنگره برای همه اع

 مشخص نماید. هاآناری و خاتمه کنگره به روشنی برای همه تمام اعضا را تا زمان برگز

با اعضای کمیته اجرایی و همچنین مسئولین امور مالی و    باریکبرگزاری منظم جلسات هر دو هفته   -5 بند

 .باشدمیالزامی  هادانشگاهدانشجویی 

شامل   -6 بند ستر، پمفلت،   هایهزینههزینه برگزاری کنگره  ، روزنامه در حین برگزاری CDچاپ و تکثیر پو

سری،       هایآگهیکنگره،  سرا ستانی یا  از  گانکنندشرکت اب و ذهاب ای هزینهتبلیغاتی روزنامه یا تلویزیون ا

یرایی ، هزینه پذبا هواپیما آبادخرمبا اتوبوس، هزینه انتقال اعضای کمیته علمی از تهران به   آبادخرمتهران به 

در کنگره، هزینه اقامت تمام  کنندگانشـــرکتوعده ناهار برای تمام  4ام، وعده شـــ 4میان وعده،  6حداقل 

ضای   سایر       هزینهکمکو  شب  4علمی در هتل به میزان  هیأتاع شجویان و  سکان دان در  کنندگانشرکت ا

شی در میان       کنگره به شگاه در ارتقای پژوه شتن امتیاز باال برای دان شگاه دلیل دا شورای    هایدان شور در   ک

 .گرددمی مناسب ابالغ رسانیاطالعو به کمیته اجرایی جهت  کلی تصویب صورتبهی دانشگاه پژوهش

ویب کنگره تص  یگذارسیاست  در کنگره در شورای   کنندگانشرکت  نامربتمربو  به  هایهزینهتمام  -7 بند

سال       تأییدو جهت  شگاه ار شورای پژوهشی دان شگاه      تأیید. پس از گرددمینهایی به  شورای پژوهشی دان در 

 واریز شود. لرستاندانشگاه علوم پزشکی  حساببهاین هزینه قابل دریافت بوده و بایستی 

با نظر شورای پژوهشی دانشگاه مجوز برگزاری  تواندمیحداقل هر سال   لرستان دانشگاه علوم پزشکی    -8 بند

یا       مایش ملی  یا ه گاه داخلی،    32، برگزاریالمللیبینیک کنگره  گاه ملی   3برگزاری کار گاه    42، کار کار

  را صادر نماید. المللیبینکارگاه  2و  دانشجویی

ــده برای  -9 بند ــتگی به تعداد افراد  هاکارگاهو  هاکنگرههزینه نهایی در نظر گرفته ش ــرکتبس در  کنندهش

 کنگره دارد.
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یل    -11 بند فه به دل ــر یان برگزاری    جوییصـ مان متول مه      المللیبینملی و  های همایش در ز نا ــتی بر بایسـ

، ارســال و داوری مقاالت و ســایر موارد اجرایی کنگره داشــته باشــند نامربتمشــخصــی را جهت  بندیزمان

 قبل از برگزاری کنگره ساماندهی شده باشد.سه ماه تمام امور مربوطه حداقل  کهطوریبه

سئولین    از طریق هماهنگی با مدی توانندمی سمینارها و  هاکارگاهمتولیان برگزاری  -11 بند شی و م ریت پژوه

و  مواد، تجهیزات صادرکننده و  واردکننده هایشرکت و مراکز تحقیقاتی و  هادانشگاه حقوقی دانشگاه از سایر   

  هایوزارتخانهوزارت بهداشت و  تأییدمرتبط مورد  هایشرکتدارویی و سایر  هایشرکتلوازم آزمایشگاهی و 

 هانآهمراه با لوگوی دانشگاه یا انجمن تخصصی مربوطه از لوگوی    اسپانسر استفاده نموده و     عنوانبه ذیربط

سترها در  ستفاده نمایند. در مورد     ها CDها، ، پمفلتپو صه مقاله کنگره ا شده   هایهزینهو کتابچه خال اخذ 

 شورای پژوهشی دانشگاه گرفته شود. تأییدبایستی 
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 امور مربوط به مراکز رشد -17 بخش

شد:  -159 ماده که با ارائه خدمات حمایتی از  ایحرفهمرکزی اســت تحت مدیریت متخصــصــین   مرکز ر

مختلف  هایزمینهجدید توســط کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در  هایحرفهایجاد و توســعه 

شکل  فناوری منتهی به  صادی  اهداف و اندشده  مت شتیبانی   و دانش بر مبتنی اقت . این کندمیفن دارند، پ

 مات شامل موارد زیر استخد

 اجاره( صورتبهمحل کار ) تأمین -1

 رسانیاطالعخدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و  -2

جدید، پروژه یابی و  هایسرمایه خدمات مدیریتی، حقوقی و اخالق پزشکی، مالی، اعتباری، دسترسی به      -3

 بازاریابی

 تخصصی ویژه و مشاوره هایآموزش -4

 با توسعه، رشد و ارتقای واحدهای فناوریسایر خدمات مرتبط  -5

ست که مرکز رشد را       مؤسس سازمان   -1 بند سازمانی ا اعتبارات آن را از  تأمیننموده و  تأسیس )متقاضی(: 

 .گیردمی به عهدهمجاری دولتی و غیر دولتی 

: واحدهای دارای هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد بوده که با توجه به اساسنامه     آوریفنواحدهای  -2 بند

ای، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال   یا سایر اسناد قانونی در زمینه تحقیقات کاربردی و توسعه   و 

ــی و فعالیت در جهت تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت می            آوریفن ــصـ نمایند. این   ، ارائه خدمات تخصـ

ز تحقیقاتی وابسته  و یا مراک خصوصی، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع     هایشرکت شامل   جملهمنواحدها 

 اجرایی هستند. هایدستگاهیا  هادانشگاهبه 

ــد مقدماتی: دورهد -3 بند ــت که در آن، به افراد و یا  6ای حداکثر وره رش ــتعدی که  هایگروهماهه اس مس

، یکارگروههای الزم برای آشنایی با بازار، شناسایی های نوآورانه صنعتی هستند، مشاوره و آموزش  دارای ایده

. در صورت موفقیت در این دوره مقدماتی و  شود میهای حقوقی مستقل داده  کاری و ایجاد هویتیدهتثبیت ا
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توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد شوند. زمان این       کسب هویت مستقل حقوقی، واحدهای نوپا می  

 ماه قابل افزایش است. 9دوره با تصویب مدیر مرکز رشد تا 

شد مقدماتی )  -4 بند شد مقدماتی        Pre-Incubatorبخش ر ست که در آنجا دوره ر شد ا شی از مرکز ر (: بخ

 .گرددمیبرگزار 

مســتقر در مرکز رشــد به  آوریفنســاله که طی آن واحدهای  3ای اســت حداکثر دوره رشــد: دوره -5 بند

 أتهیشوند. زمان این دوره با تصویب   معیارهای رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می   

 سال قابل افزایش است. 5امنا تا 

 ساختار مرکز رشد: -6 بند
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 سالمت آوریفناهداف مرکز رشد  -161 ماده

 جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی بسترسازی -1

 ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خالقیت نیروهای محقق جوان -2

 آوریفنکمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر  -3

  هایزمینهو فناور فعال در  مداردانشکوچک و متوسط  واحدهایایجاد فضای الزم جهت گسترش و رشد  -4

 آوریفن

 هایفرصــتایجاد  منظوربه آوریفن هایزمینهدانشــگاهی در  آموختگاندانشبســترســازی جهت جذب  -5

 شغلی

 قابل عرضه به بازار آوریفن فرآیندهایتولید و توسعه محصوالت و  -6

 سالمت آوریفنظایف مرکز رشد و -161 ماده

ماده  درفناور مندرج  واحدهای هایفعالیتمســـتقر در مرکز رشـــد با توجه به  واحدهایحمایت مالی از  -1

162 

 مستقر در مرکز رشد واحدهایقانونی جهت تسریع رشد  هایحمایتتالش برای فراهم آوردن  -2

 هاآن سازیتجارینو به محصول و  هایایدهدر راستای تبدیل  واحدها موردنیاز هایمشاورهارائه خدمات و  -3

 و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارایی مرکز رشد واحدهانظارت بر روند رشد  -4

 هاآندر تحقق ایده محوری  آوریفنواحدهای  هایفعالیتنظارت بر  -5

 صورت نیاز فناور متقاضی در بخش رشد مقدماتی در واحدهایاستقرار  -6

 زیر توسط مراکز رشد ممنوع است: هایفعالیتانجام  -1 تبصره

 )مستقر در مرکز رشد( آوریفن واحدهایمشارکت در سهام  -1

 علمی هیأتاستخدام  -2

انعقاد و اجرای قراردادهای پژوهشی به استثنای موارد زیر که باید به تصویب شورای سازمان مؤسس نیز         -3

 برسند:
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 بهبود و توسعه مراکز رشد یینهزمی مطالعاتی در هاپروژه -3-1

 .شوندمیفناور مستقر در مرکز رشد انجام  واحدهاییی که به قصد ارجاع به هاپروژه -3-2

 ارکان مرکز رشد -162 ماده

 سازمان مؤسس -1

 امنا هیأت -2

 رئیس مرکز رشد -3

 شورای مرکز رشد -4

 امنا هیأت -163 ماده

 سازمان مؤسس خواهد بود. یامنا هیأتامنای مراکز رشد همان  هیأت

ــگاه  هیأت -1 تبصره ــورای  آوریفناختیارات خود را در زمینه  تواندمیامنا دانشـ ــگاه  آوریفنبه شـ دانشـ

 تفویض نماید.

 مرکز رشد متشکل از:شورای  -164 ماده

 معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه یا نماینده رسمی ایشان -1

 رئیس مرکز رشد -2

 معاون مرکز رشد )دبیر جلسه( -2

  مرکز ایهفعالیت تخصصی   رشته  با علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان متناسب     هیأتنفر از اعضای  دو  -3

 و قاتتحقی معاونت توسط  حکم صدور  و تأیید با و رشد  مرکز یسمعاون یا مدیر مرکز رشد   پیشنهاد  به رشد 

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه آوریفن

 به شد ر مرکز هایفعالیت تخصصی   رشته  با متناسب  کارآفرینان یا و خبره کارشناسان   محققان، یک نفر -4

کی دانشگاه علوم پزش   آوریفنمعاونت تحقیقات و  توسط  حکم صدور  و تأیید با و رشد  مرکز رئیس پیشنهاد 

 لرستان
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صی    هایشرکت  مدیران از نفر یک -5 صو سب  فناوری زمینه در فعال تعاونی یا خ   زمرک هایفعالیت با متنا

 علوم دانشگاه  آوریفن و تحقیقات معاونت توسط  حکم صدور  و تأیید با و رشد  مرکز رئیس پیشنهاد  به رشد 

 لرستان پزشکی

 مرتبط هایرشته علمی متخصص   هیأتدریافت شده توسط مرکز رشد، اعضای      هایپروپوزالمتناسب با   -6

شنهاد  به شد و با  پی سط  حکم صدور  و تأیید معاون/ مدیر مرکز ر شد   تو شورای  توانندمیرئیس مرکز ر  در 

 مرکز رشد اضافه شوند.

 افرادی حقوقی یا حقیقی را برای شرکت در شورا دعوت نماید. تواندمیضرورت رئیس مرکز رشد  برحسب -7

 حضور معاون تحقیقات دانشگاه یا نماینده رسمی ایشان در جلسه الزامی می باشد. -8

 و اختیارات شورای مرکز رشدوظایف  -165 ماده

 امنا هیأتمرکز رشد جهت ارائه به  آوریفنعلمی و  هایسیاستو  مشیخط یاولیهپیشنهاد و تصویب  -1

 امنا هیأتمرکز رشد به  هایفعالیتپیشنهاد برنامه و بودجه مربو  به  -2

 ناام هیأتمصوب جهت ارائه به  هایشاخصبررسی و تصویب اولیه تراز مالی ساالنه مرکز رشد بر اساس  -3

 اجرایی مرکز رشد هاینامهآیین تأیید -4

 تصویب صالحیت واحدهای فناور جهت استقرار در مرکز رشد -5

 بررسی عملکرد ساالنه مرکز رشد -6

 پیشنهاد انحالل مرکز رشد به رئیس سازمان مؤسس -7

صی             -8 ص سنامه به کمیته تخ سا صالح یا تغییر ا شنهاد ا ریق طاز  آوریفنمعاونت تحقیقات و  آوریفنپی

 رئیس سازمان مؤسس

 در مرکز رشد هاایدهو  هاطرحروند بررسی  -166 ماده

مبتنی بر تولید محصــول به مرکز رشــد  )مبتنی بر فرمت مورد تایید مرکز رشــد( پژوهشــی هایطرح -1 بند

 .شوندمیسالمت دانشگاه ارجاع داده  آوریفن
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ــتی   -2 بند ــاحبان ایده محوری بایس ــاحب/ ص ــد کاربرث )ص  آوریفنپروپوزال( فرم پذیرش اولیه مرکز رش

 تکمیل نمایند.از سایت مرکز رشد دریافت و سالمت 

اولیه توسط واحد جذب و پذیرش مرکز رشد، با حضور صاحب ایده در      تأییدکار برث مربوطه پس از  -3 بند

 .گیردمیشورای مرکز رشد مورد بررسی قرار 

تحت  «هســـته فناور»پروپوزال توســـط شـــورای مرکز رشـــد، صـــاحب ایده با عنوان   تأییدپس از  -4 بند

 .گیردمی، تخصصی، تولید و بازاریابی از جانب مرکز رشد قرار ایمشاورهی، مالی، اراد هایحمایت

شد بر طبق       -5 بند شورای مرکز ر شبرد ایده در  صوب     بندیزمانحمایت / بودجه الزم برای پی شخص م م

شــورای مرکز رشــد بر طبق برنامه شــورای  تأییدو پس از  موردنیازو مســتندات  هاگزارش و با ارائه گرددمی

 .گیردمیقرار  بنیاندانشمرکز رشد در اختیار هسته فناور/شرکت 

شرکت           -6 بند سته فناور /  ستقرار ه ضرورت ا صورت  شد     بنیاندانشدر  ست در مرکز ر  آوریفنموظف ا

به صالحدید رئیس مرکز رشد، مراحل رشد را طی نماید. در     سالمت استقرار یافته و در طی زمان مشخصی     

سته مورد  شرکت          هایه شد  سوی مرکز ر شده از  شخص    بنیاندانشفناور مورد حمایت باید طبق برنامه م

 نمایند. تأسیس

 متشکل از: آوریفنشورای  -167 ماده

 رئیس جلسه عنوانبهرئیس دانشگاه  -1

 دانشگاه آوریفنمعاون تحقیقات و  -2

  مرکز ایهفعالیت تخصصی   رشته  با علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان متناسب     هیأتدو نفر از اعضای   -3

 و صدور حکم توسط رئیس دانشگاه    آوریفن و تحقیقات معاون تأیید با و رشد  رئیس مرکز پیشنهاد  به رشد 

 لرستان پزشکی علوم

صی    هایشرکت  مدیران از نفر یک -4 صو سب  فناوری زمینه در فعال تعاونی یا خ   زمرک هایفعالیت با متنا

 و صدور حکم توسط رئیس دانشگاه    آوریفن و تحقیقات معاون تأیید با و رشد  مرکز رئیس پیشنهاد  به رشد 
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 لرستان پزشکی علوم

 در جهت پیشبرد اهداف مرکز رشد و منطقه مؤرردو نفر از دستگاه اجرایی مرتبط و  -5

 رئیس بودجه دانشگاهمعاون پشتیبانی دانشگاه یا  -6

 رئیس مرکز رشد )دبیر جلسه( -7

 :آوریفنوظایف شورای  -168 ماده

 دانشگاه باشد. آوریفنامنا در زمینه  هیأتخشی از اختیارات ب آوریفنشورای 

 مقررات مالی -169 ماده

 .باشدمی هادانشگاهمالی و معامالتی  نامهآیینمرکز رشد از نظر مقررات مالی مشمول 

تمام قرادادها و نحوه پرداخت اقسا  بر حسب پیشرفت کار  بر اساس قراردادهای تایید شده از سوی        -1 بند

 مرکز رشد فناوری سالمت می باشد. 

ــد حق االمتیاز طرح باید دریافت حق االمتیاز از درآمد -2 بند ــورای  : میزان درص ــویب ش ــد به تص مرکز رش

 می گردد.و مشخص تعیین دانشگاه رسیده باشد که شرایط آن در قرارداد های مرکز رشد 

شرکت      -3 بند سهام  شارکت در  شد، بر مبنای آورده         :م شورای مرکز ر شخیص  شگاه می تواند بنا به ت دان

ه درصد ب  49معنوی و میزان نقش دانشگاه در شکل گیری ایده، توسعه و تولید محصول شرکت متقاضی تا        

 نماید.  در مالکیت شرکت متقاضی مشارکتعنوان سهام دار 

 مالیمنابع  -171 ماده

 منابع مالی مرکز رشد عبارتند از:

 .گرددمی تأمینبودجه ساالنه مرکز رشد که از محل اعتبارات عمومی کشور  -1

 مالی اشخاص حقیقی و حقوقی هایکمک -2

صل از       -3 صی حا صا شد طبق قراردادهای منعقده و دریافت حق   هایفعالیتدرآمدهای اخت  یازاالمتمرکز ر

(royaltyَ) 
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 162 ماده 1دولتی و غیر دولتی با رعایت تبصره  هایسازمانعقد قراردادهای پژوهشی و اجرایی با  -4

 اعتبارات تحقیقاتی مصوب دانشگاه و هیات امنا  -5

 اعتبارات معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت -6
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 تحقیقاتي هايفعالیتمربوط به  امور حقوقي -18 بخش

طرح تحقیقاتی و همچنین دســـتاوردها و نتایج حاصـــل از آن متعلق به  مالکیت مادی و معنوی -171 ماده

شگاه    شگاه بوده و دان از این منافع را به طرح  یهایبخشصالحدید خود و از طریق عقد قرارداد  ه ب تواندمیدان

 دهنده )گان( واگذار نماید.

 هایگزارشنتایج یا  در صــورت انتشــار اندموظفان و ســایر همکاران اجرایی طرح طرح دهندگ -172 ماده

ــمت  Afilliationآدرس )عالوه بر ، هااینجز گزارش و ، مقاله، کتاب اعم ازطرح خود  ــگاه، باید در قس ( دانش

ی پزشــکاینکه جهت انجام این طرح از اعتبارات پژوهشــی دانشــگاه علوم مبنی بر  ایجملهتشــکر و قدردانی 

 شماره طرح قید نمایند. لرستان استفاده شده است با زبانی که آن مقاله منتشر شده است همراه با ذکر

صل نتایج طرح تحقیقاتی   در -173 ماده شگاه    هااینجز  خبر، گزارش و صورت بهمواردی که حا از سوی دان

 .گرددمیقید  ،ترتیبی که در پرونده طرح آمده استه ، فقط اسامی طرح دهندگان بیابدمیانتشار 

ــورتی -1 تبصره ــی برای ذکر نام خود ) کهدرص ــده  جزبهطرح دهندگان ترتیب خاص آنچه در پرونده ذکر ش

ریت مدیبا امضای تمامی طرح دهندگان به حوزه  کتبی و صورتبهاست( تعیین نمایند، ضروری است موضوع 

 .نماینددانشگاه اعالم  پژوهشی

یه امتیازات معنوی و علمی یک طرح بین طر    -174 ماده با       کل همکاری   ها آنح دهندگان و همکارانی که 

  تقســیمصــورت گرفته اســت،  هاآنو توافقی که بین به نســبت همکاری و مشــارکت در انجام کار  اندداشــته

و مرجع داوری  باشد میها و مکتوبات کلیه همکاران طرح دادقرارچنین مواردی تشخیص در   مبنای. شود می

 شورای پژوهشی دانشگاه است.

ــای      امتیازات  -175 ماده ــالیانه اعضـ ی وقتتمام یا کارکنان و یا جهت حق       علمیهیأت ی که جهت ترفیع سـ

ــای   های نامه  آیینبرابر  گیردمیدهندگان تعلق    تحقیقاتی به طرح   های طرحاز محل انجام    علمیهیأت اعضـ

 .گرددمیمربوطه بین طرح دهندگان تقسیم 
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یر تغی هرگونهو یا  گرددمیوارد استثنائی محسوب   از م ذکر نشده یا  نامهآیینمواردی که در این  -176 ماده

ــالح در تمام مواد، بندها و  ــرهیا اص پس از طرح در  آوریفنتحقیقات و با نظر معاون  نامهآییناین  هایتبص

 خواهد شد. گیریتصمیمبا حضور ریاست محترم دانشگاه شورای پژوهشی دانشگاه 

شتمل ب  بخش 18 فحه وص  122 در اجرایی نامهآییناین  -177 ماده صره   98 بند و 551ماده،  177ر م تب

ــویب  3/12/1394در تاری   ــتان  به تص ــکی لرس ــگاه علوم پزش ــت و از تاری    هیات امنای دانش ــیده اس رس

شد می االجراالزم 1/1/1395 ی کنون نامهآیینداخلی مغایر با  هایدستورالعمل و  هانامهآیینکلیه  . همچنینبا

 .گرددمیلغو و بال ارر اعالم 


