
             
 نشگاه علوم پزشکی سبزواربا دا دانشگاه ها و مراكز علمی داخل كشورپایان نامه تحقیقاتی  /اجرای طرحقرارداد فرم                                

 

 

 .................:اترخی ............... شماره

 :...............ویپست

 

--------------------------------------------- --------------------------------------------- ::پایان نامه تحقیقاتیپایان نامه تحقیقاتی//موضوع طرحموضوع طرح  --11ماده ماده 

        ::مجریان طرح مجریان طرح   --22ماده ماده 

مرتبه مرتبه   نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی  دانشکدهدانشکده//دانشگاهدانشگاه

  علمیعلمی
رشته رشته 

  تخصصیتخصصی
تأیید مفاد تفاهم تأیید مفاد تفاهم   نشانی پست الکترونیکنشانی پست الکترونیک  تلفن همراهتلفن همراه  محل خدمتمحل خدمت

  ((امضاءامضاء))نامه نامه 

                بزواربزواردانشگاه علوم پزشکی سدانشگاه علوم پزشکی س

                ((متقاضیمتقاضی))دانشکده دانشکده //دانشگاهدانشگاه

                دانشجودانشجو

  :  :  پایان نامه تحقیقاتیپایان نامه تحقیقاتی//تاریخ تاییدیه علمی طرحتاریخ تاییدیه علمی طرح  --33ماده ماده 

  ((متقاضیمتقاضی))دانشکده دانشکده //دانشگاهدانشگاه  پژوهشیپژوهشی    ، در شورای، در شورای--------------------------::دانشگاه علوم پزشکی سبزواردانشگاه علوم پزشکی سبزوارپژوهشی پژوهشی   شورایشورای  ------------------------پژوهشکدهپژوهشکده//دانشکدهدانشکده  در شورای پژوهشیدر شورای پژوهشی

:: ------------- -------------

پس از کارشناسی و اخذ نظر حداقل دو داور علمی مرتبط و تأیید شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نسببت  پس از کارشناسی و اخذ نظر حداقل دو داور علمی مرتبط و تأیید شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نسببت    پژوهشکدهپژوهشکده//معاونت پژوهشی دانشکدهمعاونت پژوهشی دانشکده  ::توضیحتوضیح

  ..پایان نامه تحقیقاتی اقدام خواهد نمودپایان نامه تحقیقاتی اقدام خواهد نمود//به تأیید علمی طرحبه تأیید علمی طرح

    --------------------------------------------------:  :  محل پژوهشمحل پژوهش  --44ماده ماده 

------------------------------ ------------------------------ ::مدت اجرامدت اجرا  --55ماده ماده 

  ::هزینه و نحوه تامین آنهزینه و نحوه تامین آن  --66ماده ماده 

  ((ریالریال  ----------------------------::به حروف به حروف ))ریال ریال ------------------------::مبلغ کلمبلغ کل  

  افراد متعهدافراد متعهد//، نام فرد، نام فرد((ریالریال  ----------------------------::به حروف به حروف ))ریال ریال ------------------------::حقوقیحقوقی  //افراد حقیقیافراد حقیقی//مبلغ مورد تعهد فردمبلغ مورد تعهد فرد:: ---------------- ----------------

   ((ریالریال  ----------------------------::به حروف به حروف ))ریال ریال ------------------------::  سبزوارسبزوارمبلغ مورد تعهد دانشگاه علوم پزشکی مبلغ مورد تعهد دانشگاه علوم پزشکی  

  ((ریالریال  ----------------------------::به حروف به حروف ))ریال ریال ------------------------( :( :متقاضیمتقاضی))دانشکده دانشکده //مبلغ مورد تعهد دانشگاهمبلغ مورد تعهد دانشگاه  

  . . ژه یا در طول اجرای پروژه ضروری می باشدژه یا در طول اجرای پروژه ضروری می باشدارائه تصویرکلیه مستندات مالی یا صورت جلسه مالی بعد از اجرای پروارائه تصویرکلیه مستندات مالی یا صورت جلسه مالی بعد از اجرای پرو: : 11تبصرهتبصره

  ::قوانین و مقرراتقوانین و مقررات  --77ماده ماده 

های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار   های اجرایی طرحهای اجرایی طرح  نامهنامه  های پژوهشی بین دانشگاهی، تابع مقررات و آیینهای پژوهشی بین دانشگاهی، تابع مقررات و آیین  های تحقیقاتی و پایان نامههای تحقیقاتی و پایان نامه  همه طرحهمه طرح( ( الفالف

  ..باشندباشند  میمی

و رعایت قوانین و مقررات و رعایت قوانین و مقررات     های تحقیقاتی یا پایان نامه های پژوهشی تابع مقررات عمومی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بودههای تحقیقاتی یا پایان نامه های پژوهشی تابع مقررات عمومی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بوده  در طرحدر طرح    همکارانهمکاران    کلیهکلیه    وو    دانشجویاندانشجویان( ( بب

  ..باشدباشد  میمی    دانشگاه الزامیدانشگاه الزامی

شد نویسنده اول شد نویسنده اول بابا  ..............................................................................از دانشگاه از دانشگاه     ((آزمایشگاهآزمایشگاه))و جامعه مورد مطالعه و جامعه مورد مطالعه مشاور مشاور     //اساتید راهنمااساتید راهنما  ،،((پایان نامهپایان نامه))هزینه طرح هزینه طرح % % 5252ر صورتی که حداقل ر صورتی که حداقل دد( ( جج

    ..یا مسئول باید از همان دانشگاه باشدیا مسئول باید از همان دانشگاه باشد

یا دانشجویان آنها متقاضی گذراندن پایان نامه در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار می باشند در ابتدای کار می بایست طی نامه یا دانشجویان آنها متقاضی گذراندن پایان نامه در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار می باشند در ابتدای کار می بایست طی نامه ( ( موسساتموسسات))چنانچه سایر دانشگاهها چنانچه سایر دانشگاهها ( ( دد

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار پس از بررسی های الزم به تأیید یا تعیین استاد راهنما دانشگاه علوم پزشکی سبزوار پس از بررسی های الزم به تأیید یا تعیین استاد راهنما . . نما یا مشاور و یا رشته تخصصی مورد نیاز درخواست شودنما یا مشاور و یا رشته تخصصی مورد نیاز درخواست شودرسمی تام استاد راهرسمی تام استاد راه

  ..خواهد پرداختخواهد پرداخت( ( یا مشاوریا مشاور))

  ::حقوق مادي و معنويحقوق مادي و معنوي  --88ماده ماده 

همه یافته های حاصل از طرح یا همه یافته های حاصل از طرح یا   ..ام شده در محیط پژوهش تعیین می گرددام شده در محیط پژوهش تعیین می گرددحقوق مادی و معنوی مجری طرح تحقیقاتی یا استاد راهنما بر اساس حجم فعالیت انجحقوق مادی و معنوی مجری طرح تحقیقاتی یا استاد راهنما بر اساس حجم فعالیت انج

پایان نامه تحقیقاتی، محیط پایان نامه تحقیقاتی، محیط //از مقاله، گزارش، خبر و غیره، بایستی با در نظر گرفتن سهم دو دانشگاه بر اساس نوع مشارکت در راهنمایی طرحاز مقاله، گزارش، خبر و غیره، بایستی با در نظر گرفتن سهم دو دانشگاه بر اساس نوع مشارکت در راهنمایی طرح  پایان نامه تحقیقاتی اعمپایان نامه تحقیقاتی اعم

ژوهشی دانشگاه ژوهشی دانشگاه شوند که یک نسخه از گزارش نهایی یا مقاله چاپ شده را در اختیار معاونت پشوند که یک نسخه از گزارش نهایی یا مقاله چاپ شده را در اختیار معاونت پ  طرفین متعهد میطرفین متعهد می. . پژوهش و میزان مشارکت مالی طرفین لحاظ گرددپژوهش و میزان مشارکت مالی طرفین لحاظ گردد

  ..قرار دهندقرار دهند( ( متقاضیمتقاضی))دانشکده دانشکده //علوم پزشکی سبزوار و دانشگاهعلوم پزشکی سبزوار و دانشگاه

های آموزشی های آموزشی   های آموزشی، درمانی سایر اعضاء هیأت علمی گروههای آموزشی، درمانی سایر اعضاء هیأت علمی گروه  جمع آوری شده از فعالیتجمع آوری شده از فعالیت/ / های پدید آمدههای پدید آمده  چنانچه نتیجه تحقیق مبتنی بر آثار و یا دادهچنانچه نتیجه تحقیق مبتنی بر آثار و یا داده    ::11تبصره تبصره 

منتج از تحقیق مذکور از واحدهایی که تسهیالت الزم را به منظور انجام تحقیق منتج از تحقیق مذکور از واحدهایی که تسهیالت الزم را به منظور انجام تحقیق   قسمت تقدیر و تشکر مقاالتقسمت تقدیر و تشکر مقاالتکلفند در کلفند در پایان نامه مپایان نامه م/ / باشد، مجریان طرح تحقیقاتیباشد، مجریان طرح تحقیقاتی

  . . یا اعضاء هیأت علمی مذکور، نام برده و تقدیر نمایندیا اعضاء هیأت علمی مذکور، نام برده و تقدیر نمایند/ / اند واند و  فراهم نمودهفراهم نموده

در رابطه با پایان نامه ها راهنمای اول یا دوم در رابطه با پایان نامه ها راهنمای اول یا دوم انجام می گیرد، انجام می گیرد،   بزواربزوارسسدر مواردی که کار اصلی در محیط پژوهش واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی در مواردی که کار اصلی در محیط پژوهش واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی : : 55تبصره تبصره 

  ..باشد باشد   دانشگاه علوم پزشکی سبزواردانشگاه علوم پزشکی سبزواراز از   ((مسئول مقالهمسئول مقالهیا یا   نویسنده اولنویسنده اول))

تحقیقاتی دانشگاه تحقیقاتی دانشگاه   پایان نامه مکلفند در خصوص تأمین حقوق مادی مترتب بر انجام فعالیت مذکور بر اساس آیین نامه طرح هایپایان نامه مکلفند در خصوص تأمین حقوق مادی مترتب بر انجام فعالیت مذکور بر اساس آیین نامه طرح های/ / مجریان طرح تحقیقاتیمجریان طرح تحقیقاتی: : 33تبصره تبصره 

  ..عمل نمایندعمل نمایند  پرسنل درگیرپرسنل درگیربرای برای   علوم پزشکی سبزوارعلوم پزشکی سبزوار
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 .................:اترخی ............... شماره

 :...............ویپست

 

  ..در صورت وقوع هرگونه خسارت از طرف دانشجو  به اموال و تجهیزات دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ، وی موظف به جبران خسارات وارده می باشددر صورت وقوع هرگونه خسارت از طرف دانشجو  به اموال و تجهیزات دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ، وی موظف به جبران خسارات وارده می باشد  ::44تبصره تبصره 

پایان پایان //ان نامه از طرف افراد حقیقی یا حقوقی خارج از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار جهت انجام این طرحان نامه از طرف افراد حقیقی یا حقوقی خارج از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار جهت انجام این طرحپایپای//چنانچه وسیله یا تجهیزاتی از محل اعتبار طرحچنانچه وسیله یا تجهیزاتی از محل اعتبار طرح  ::22تبصره تبصره 

  ..نامه خریداری گردد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نسبت به تملک آن وسیله یا تجهیزات ادعایی نخواهد داشتنامه خریداری گردد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نسبت به تملک آن وسیله یا تجهیزات ادعایی نخواهد داشت

  

  :  :  مالحظاتمالحظات  --99ماده ماده 

( ( متقاضیمتقاضی))دانشکده دانشکده //ریاست دانشگاهریاست دانشگاه//ای بین معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و معاونت پژوهشیای بین معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و معاونت پژوهشی  ههقصور از مواد ذکر شده در این تفاهم نامه در جلسقصور از مواد ذکر شده در این تفاهم نامه در جلس

  ..اساتید راهنما اجرا خواهد گردیداساتید راهنما اجرا خواهد گردید/ / پیگیری و موارد مورد توافق در مورد مجریانپیگیری و موارد مورد توافق در مورد مجریان

  ..باشدباشد  ها دارای اعتبار یکسان و واحد میها دارای اعتبار یکسان و واحد می  ه و کلیه نسخهه و کلیه نسخهتنظیم گردیدتنظیم گردید.................... .................... نسخه در تاریخ نسخه در تاریخ   55تبصره و در تبصره و در   66ماده، ماده،   99نامه درنامه در  این تفاهماین تفاهم

  
  ((متقاضیمتقاضی))دانشکده دانشکده //ریاست  دانشگاهریاست  دانشگاه//معاون پژوهشیمعاون پژوهشی                                                                    سبزوارسبزوارمعاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 

  امضاءامضاء  //نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی                                                                                                                                            امضاءامضاء/ / نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی

 

  ........................................امور مالی دانشگاه امور مالی دانشگاه 

  

  پزشکی سبزوارپزشکی سبزوار  علومعلومامور مالی دانشگاه امور مالی دانشگاه 

 


