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 سبزوار یو درمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه

 تحقیقات و فناوریمعاونت 

 

  آيین نامه شوراهای پژوهشی و طرحهای تحقیقاتی
  

  

 :فهرست مندرجات  

 

  (: شوراهای پژوهشی )تعريف، تركیب، وظايف، مقرراتاول بخش     

              شوراي پژوهشي دانشگاه  

  مرکزهشوراي پژوهشي دانشكد/   

  دانشگاه/ مراکز حيطه بررسي طرحهاي تحقيقاتي و عملكرد شوراهاي پژوهشي  در دانشكده ها ،  

  : موارد اجرائی طرحهادوم بخش

  تعاريف اصلي  

  چرخه تصويب يك طرح تحقيقاتي 

  چرخه اجراي يك طرح تحقيقاتي  

  ضوابط اجرائي طرح تحقيقاتي  

  مراکز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه 

  امور حقوقي و انتفاع از نتايج طرح  

 

و ي آگاهانـه يمنظور كسب آگاهي از طريق جسـتجوه طرح پرسش بپژوهش عبارت است از  "؛ تعريف سازمان بهداشت جهانيبر اساس 

  "پذيرد. هدف كشف وتفسير آگاهي تازه انجام ميبا  انجام آزمايش كوشش، كه در آن كاوش وبا همراه ، بر پايه روش علمي

 کشف حقايق و گسترش مرزهاي دانش و نهاده شده است و صنعتي بنا توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و محور جامعه بر اساس پيشرفت هر پايه و که آنجا از

  يد نخواهد داشت.محلي از ترد، براين اهميت توجه به مقوله پژوهش، بنااست مبناي پژوهش استوار ي طبيعي برشناخت پديده ها

در راستاي اولويتهاي تحقيقاتي آن  و ، هنگامي به بار خواهد نشست که در سيري اصولي و برنامه ريزي شدهورهاي در حال توسعه  مانند ايرانپژوهش در کش نهال

براي انجام و مقررات خاص  داشتن ضوابطو با توجه به اينكه دانشگاه ها نمادي از فرهنگ، تفكر و پيشرفت پژوهشي علمي هر جامعه محسوب مي گردند  جامعه باشد

بخشنامه  استفاده از قوانين و با سبزوارطرحهاي تحقيقاتي دردانشگاه علوم پزشكي  جرائياين اساس آئين نامه ا بر است لذا يضروردر اين موسسات امري ش پژوه

 .تدوين شده است توصيه هاي اهل فن تهيه و همچنين تجارب و هاي موجود و

 

 : پردازد دو موضوع عمده مي آيين نامه دركل به اين
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  تشكيالت و مقررات شوراهاي پژوهشي -1

 قوانين و مقررات اجرائي طرحهاي تحقيقاتي -2

  

تدوين برنامه هاي پژوهشي و فراهم آوردن امكانات الزم جهت تصوويب و  به منظور تهيه وو مراکز تحقيقاتي دانشكده ها ، پژوهشي در دانشگاه شوراهاي

 :است قيقاتي تشكيل مي شوند که شامل موارد زيراجراي طرحهاي تح

 

 : شوراهای پژوهشیاول بخش

 

 :و دانشگاه /مركزشوراهاي پژوهشي دانشكده -1 ماده

علمي دانشوگاه را هيئت  غير طرحهاي تحقيقاتي پيشنهاد شده بوسيله اعضاي هيئت علمي وپايان نامه ها و  دانشكده/ مرکزشوراي پژوهشي  -1-1 بند

و درصورت تصويب به شوراي پژوهشوي دانشوگاه ارجواع   .و هزينه ها بررسي و تائيد يا رد مي نمايند متدلوژي تحقيق جنبه هاي علمي و از بطور دقيق

 مي دهد.

ي، اولويوت بنوديهاي کشووري و دانشوگاهرا بطور دقيوق از ديودگاه ارجاع شده طرحهاي تحقيقاتي پايان نامه ها و شوراي پژوهشي دانشگاه  - 1-2 بند

تصوميم  بررسوي و ،اخالقي که بصورت مووردي پويش خواهود آمود هاي علمي و نظر پرسش همچنين در صورت لزوم از متدولوژي تحقيق و ،هزينه ها

جهوت بررسوي  ،طرحهاي تحقيقاتي را که داراي مالحظات اخالقي باشدي دانشگاه کليه پايان نامه ها و شوراي پژوهشو پس از تصويب  نمايد مي گيري

 .ارجاع خواهد داد ،به کميته اخالق در پژوهش دانشگاه تصويب وحضات اخالقي مال

 

 پژوهشی دانشگاه شورای

 

    : شوراي پژوهشي دانشگاه تعريف – 2ماده  

 ن ودانشگاه )مطوابق شورح ويوايفر در آن شوورا تودوي بنائي پژوهش ها و امور زير شوراي پژوهشي دانشگاه عاليترين مرجعي است که کليه خط مشي

 .تبين ميگردد

   :هشي دانشگاهي پژوتركيب شورا - 3 ماده

  :باشد مي شوراي پژوهشي دانشگاه طبق اساسنامه مديريت دانشگاه ها ) مصوب ستاد انقالب فرهنگي ر مرکب ازاعضاي زير

 معاون پژوهشي دانشگاه  

  مدير امور پژوهشي دانشگاه  

  با موافقت معاونت پژوهشي  نمايندگان دانشكده ها معاونين پژوهشي ياروسا و   

 روساي مراکزتحقيقاتي وابسته به دانشگاه که مورد تاييد شوراي گسترش دانشگاهها ميباشند  

 نفر پيشنهادي توسوط معاونوت پژوهشوي دانشوگاه بوسويله  صاحب فعاليتهاي پژوهشي ارزنده که از ميان چهار  دو نفر از اعضاي هيئت علمي

 ند.شواي پژوهشي دانشگاه انتخاب مي رياست دانشگاه به عضويت شور

 رئيس مرکز توسعه آموزش پزشكي دانشگاه به عنوان نماينده معاونت آموزشي دانشگاه 
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 بعنوان جانشين محسوب مي گردد. دانشكده يپژوهش و يرئيس دانشكده يا معاون آموزش ي،در صورت عدم وجود معاون پژوهش :1تبصره

جواي رئويس مرکوز شورکت ه تي با معرفي کتبي رئيس مرکز و توافق معاون پژوهشي دانشگاه مي تواند در جلسات شوراي پژوهشي دانشوگاه بو: معاون پژوهشي مرکز تحقيقا2 تبصره

 .نقطه نظرات مرکز باشد نموده و بيانگر

نچه فردي از شرکت در شورا منصرف شود، فرد جانشوين طبوق و چنا : ابالغ کليه اعضاي شوراي پژوهشي دانشگاه توسط رياست دانشگاه و براي مدت يكسال صادر خواهد شد3 تبصره

 موازين باال جايگزين خواهد شد.

 

   مصوب ستاد انقالب فرهنگي ر -طبق اساسنامه مديريت دانشگاه ها ):  وظايف شوراي پژوهشي دانشگاه - 4 ماده

  ات رئيسه دانشگاهاجراي مصوبات و تصميمات هي براي ايجاد زمينهدانشگاه و همكاري با معاون پژوهشي  

 ،و اولويتهاي پژوهشي دانشگاه ها خط مشي تعيين اهداف 

  چگونگي استفاده از نتايج تحقيقات براي ارتقاي کيفيت آموزشيپيشنهاد 

 تدوين و باز نگري آئين نامه هاي مختلف پژوهشي براي پيشنهاد به مراجع ذيربط، تهيه  

 دده شگاه يا معاون پژوهشي به شورا ارجاع ميبررسي و ايهار نظر درباره مسائلي که شوراي دان 

 صويب نهايي طرحهاي پژوهشي دانشگاه 

 وشتن مقاالت تحقيقي و ايجاد امكانات و تسهيالت الزم براي تسريع در چاپ ن ترجمه کتب و رغيب و تشويق اعضاي هيئت علمي به تاليف وت

 نشر آثار علمي و

 مبناي ضوابط مصوب به شوراي دانشگاه هشي برپژو پيشنهاد آئين نامه نحوه تدوين کتب علمي و 

 سنجش قابليت فارغ التحصيالن دانشگاه براي کار در جامعه از طريق اجراي طرحهاي تحقيقاتي ويژه ارزيابي ميزان توانمندي علمي و  

 پيشنهاد خط مشي کلي کاربرد نتايج تحقيقات براي پيشبرد جنبه هاي علمي و فني کشور تعيين و 

 فرصتهاي مطالعاتي اعضاي هيئت علمي برنامه ريزي  

 خط مشي پژوهشي دانشگاه پيشنهاد اهداف و 

 طراحي و برگزاري همايشها و کارگاه هاي مورد نياز در راستاي دستيابي به اهداف پژوهش دانشگاه 

 تصميم سازي در خصوص شرکت پژوهشگران دانشگاه در مجامع علمي داخل و خارج 

  جمله مختلف پژوهشي به شوراي دانشگاه ازارائه پيشنهاد در زمينه هاي :  

 رفع موانع تحقيق در دانشگاه بهبود شرايط و 

 دانشگاه هماهنگ ساختن زمان تعليم و تحقيق در  

 تعيين نحوه همكاري با مراکز تحقيقاتي داخل وخارج دانشگاه مشارکت با بخش خصوصي در اجراي طرحهاي پژوهشي و  

 استان و چگونگي همكاري دانشوگاه و مراکوز  به سازمانهاي مختلف براي برآوردن نيازهاي کشور ، منطقه و بررسي نحوه ارائه خدمات پژوهشي

 صنعتي

 

 

  :وظايف دبير شوراي پژوهشي



4 

 تنظيم برنامه کاري شورا با نظرمعاون پژوهشي دانشگاه ، مدير امور پژوهش و اعضاي شورا  

  برگزاري جلسات شوراو هماهنگي  

 ات و تهيه صورتجلسه هاشرکت در کليه جلس 

 صالحديد شورا به وي واگذار مي شوده که ب پيگيري کليه اموري 

 

 :تشكيل شوراي پژوهشي دانشگاه و مقررات ضوابط – 5ماده

  د.ده شوراي پژوهشي دانشگاه حداقل هردو هفته يكبار در محل معاونت پژوهشي دانشگاه تشكيل جلسه مي: 5-1 بند

در غيواب ايشوان مودير اموور  و با معاون پژوهشي دانشوگاه اسوت ،هشي دانشگاه در کليه جلسات عادي و فوق العاده شورارياست شوراي پژو: 5-2 بند

  شد.با پژوهشي دانشگاه عهده دار اداره جلسات مي

 .ي حاضر اتخاذ مي گرددتصميمات با اکثريت آراي اعضا نصف بعالوه يك اعضا رسميت مي يابد و جلسات شوراي پژوهشي دانشگاه با حضور :5-3 بند

در اولين جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه از سوي معاون پژوهشي دانشگاه يك نفر بعنوان دبير جلسوات انتخواب و بوه اعضواي شوورا معرفوي : 5-4 بند

  .خواهد شد. اينفرد نبايد الزاما از اعضاي شورا باشد

 .ستي جلسات را براي مدت محدودي به فرد ديگري از اعضاي شورا واگذار کند: در موارد خاص معاون پژوهشي دانشگاه مي تواند سرپر 4 تبصره

  .صالحديد معاونت پژوهشي دانشگاه، جلسات فوق العاده شوراي پژوهشي دانشگاه، تشكيل خواهد شد : در مواردي که الزم باشد با 5 تبصره

 

 ها و مراكز تحقیقاتی پژوهشی دانشکده شورای

 

 /مركز:ژوهشي دانشكدهتعريف شوراي پ - 6 ماده

  شده است.تشكيل  ،شودر به آن محول مي 8 اجراي ويايفي که متعاقبا )درماده پيگيري و مرجعي است که به منظور شوراي پژوهشي دانشكده/مرکز

  دانشكده/مركز: ي پژوهشيتركيب اعضا شورا - 7 ماده

 مرکزرئيس دانشكده/ 

 ه/مرکزمعاون پژوهشي دانشكد  

 تحقيقاتي اعضاي هيات موسس.براي مراکز و  رئيس دانشكدهاز گروه هاي آموزشي و پژوهشي به انتخاب يك  هر گاننمايند  

 مرکزدهدانشك رئيسنظر به پيشنهاد  ز اعضاي هيئت علمي صاحبا دو نفر/ 

 يا آمارزيستي مشاور اپيدميولوژي و 

 .تكميلي الزامي است و تحصيالت هاي ماژور: حضور نماينده گروه  6تبصره  

بوق مووازين و چنانچه فردي از شرکت در شورا منصرف شود، فرد جانشين ط صادر ميشودو براي مدت يكسال : ابالغ اعضاي شوراي پژوهشي دانشكده بوسيله رئيس دانشكده 7 تبصره

 .باال جايگزين خواهد شد

   /مركز:و  پژوهشي دانشكدهوظايف شوراي آموزشي  - 8 ماده

بوه  طورح هواي مصووب شودهارائه  ونها با اولويتهاي دانشگاه آو تطابق شوراي پژوهشي شده به  هاي پژوهشي ارسالب طرحتصوي بررسي و - 8-1 بند

  حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه
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 پژوهشي دانشگاه هاي باتوجه به خط مشي ،/مرکزتدوين سياستهاي پژوهشي دانشكده -8-2 بند

 به معاونت پژوهشي دانشگاه /مرکزو عالقه در اعضاي هئيت علمي دانشكده مطالعه و پيشنهاد راهكارهاي ايجاد انگيزه -8-3 بند

 همكاري با معاونت پژوهشي دانشگاه در راستاي تدوين اولويتهاي پژوهشي دانشگاه  -8-4 بند

 تشويق انجام پژوهشهاي بين گروهي و بستر سازي الزم جهت هماهنگي اينگونه پژوهشها -8-5 بند

طريوق   طرح به ارائه نتايج پژوهشهاي پايان يافته به موسسات ذيوربط جهوت کواربرد آن در عرصوه هواي مختلوف علموي ازتشويق مجريان  -8-6 بند

 معاونت پژوهشي دانشگاه

 تنظيم گزارش ساليانه فعاليتهاي پژوهشي دانشكده و ارائه آن به معاونت پژوهشي دانشگاه -8-7 بند

عات تحقيقاتي با توجه به اولويتهاي دانشگاه، جهت اخوذ واحود پايوان ناموه در مقواطع کارشناسوي تصويب موضو تعيين و ارائه خط مشي و -8-8 بند

 دکتراي عمومي ارشد، 

  کنگره ها و کارگاه هاي پيشنهادي از گروههاي مختلف دانشكده ،ايهار نظر در مورد سمينارها بررسي و -8-9 بند

، دعوت بعمل در جلسات شورا بدون داشتن حق رايشرکت  خصصين ذيصالح براي مشورت وتواند از مت مي دانشكده/مرکزشوراي پژوهشي  -8-11بند

 آورد

يوا افوراد  ايهار نظر طرحهاي تحقيقاتي را بوه کميسويونهاي تخصصوي شوورا و ، بررسي و تواند با تائيد معاون پژوهشي دانشكده : شوراي پژوهشي دانشكده درصورت لزوم مي8 تبصره

 .هدصاحب نظر ديگر ارجاع د

 .ايهار نظر قرار دهد حداکثر يرف مدت دو ماه مورد بررسي و راي پژوهشي ارسال شده به آن شورا مويف است طرحها /مرکز: شوراي پژوهشي دانشكده 9 تبصره

    /مركز:ضوابط تشكيل شوراي پژوهشي دانشكدهمقررات و  – 9 ماده

گذرانوده  دوره هواي روش تحقيوق مقودماتي و تكميلوي را تحقيقاتي فعاليت داشوته وزمينه هاي  اعضاي شوراي پژوهشي دانشكده بايد در - 9-1 بند

 .باشند

به صالحديد معاون پژوهشي دانشكده جلسوات فووق  در صورت لزوم و شوراي پژوهشي دانشكده حداقل هر دو هفته يكبار تشكيل ميشود و -9-2بند 

 .شدبرگزار خواهد  العاده نيز

 جلسووووات شووووورا حووووداقل يكموووواه يكبووووار تشووووكيل  ،گووووروه آموووووزش فعووووال هسووووتند 5يووووا کمتووووراز   5ايي کووووه داراي : در مووووورد دانشووووكده هوووو11تبصووووره

 .خواهد شد

  .رسميت مي يابد نصف بعالوه يك اعضا جلسات شوراي پژوهشي دانشكده با حضور - 9-3 بند

معرفوي  شووراي پژوهشوي دانشوكده انتخواب و بعنوان دبيرباشد ،  فردي را که ترجيحا از اعضاي همين شورا مي، معاون پژوهشي دانشكده - 9-4د بن

 .خواهد کرد

 .ستا به عنوان رئيس جلسه، الزامي /مرکزبراي تشكيل شورا حضور رئيس يا معاون پژوهشي دانشكده - 9-5 بند

 بايگاني گردد. و جلسه اي به امضا شرکت کنندگان حاضر در جلسه رسيده  بايد طي صورت مصوبات شوراي پژوهشي دانشكده -9-6 بند
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 : موارد اجرائی طرحهادوم بخش

 

 تعاريف اصلي

 
 :طرح تحقيقاتي - 11 ماده

، تهيه ري ) مانند تهيه و تدوين اطالعاتشود که منجر به توليد علم و فنآو دو گفته مي يا هر يا عمليات اجرائي و به مجموعه مطالعات و طرح تحقيقاتي

روشي جديد در زمينه هواي  زي، راه انداائه خدمات بصورت سخت و نرم افزاربصورت سخت افزار، ار سازي، توليد ابزارنرم افزار، بانك اطالعاتي، مجموعه 

 مختلوووووووف علموووووووي و از ايووووووون قبيووووووولر و بطوووووووور کلوووووووي ارائوووووووه راه حووووووول بوووووووراي معضوووووووالت موجوووووووود

  شد.با مي 

 تفويض اختيار به شوراهاي وابسته: -11 ماده

 آن شورا درحيطه تفويض اختيار شده اقودام نمووده و د،ي تفويض اختيار کرده باشاه به شوراي پژوهشي دانشكده در موارديكه شوراي پژوهشي دانشگا 

در  نظارت داشته و ينمايد. در اين حالت شورا و معاون پژوهشي دانشگاه بر حسن اجراي موارد تفويض نتايج را کتباً به معاون پژوهشي دانشگاه اعالم مي

  .موضوع تفويض اختيار را مورد تجديد نظر قراردهند توانند صورت لزوم مي

   :واجدين شرايط اجراي طرح تحقيقاتي - 12 ماده

 .انجام طرحهاي تحقيقاتي اقدام نمايند يا گروهي براي ارائه و توانند بطور فردي و دانشگاه ميعلمي اعضاي هيئت 

 باشند درصوورتي موي غل و يا بازنشسته دانشگاه و افراديكه در دانشگاه شاغل نميدانشگاه يا اعضاي غير هيات علمي شا اعضاي هيئت علمي بازنشسته 

دانشوگاه  ژوهشويتوانند طرح تحقيقاتي ارائه دهند که طرح پيشنهادي ايشان به تاييد معاون پژوهشي دانشكده يا مرکز تحقيقواتي مربوطوه و شووراي پ

 .رسيده باشد

  :طرح دهندگان - 13 ماده

يا غير هيئت علمي وابسته به يكي از گروه هاي آموزشي پژوهشي و يوا مراکوز تحقيقواتي و بيمارسوتانها يوا موسسوات وابسوته بوه اعضاي هيئت علمي  

 .در رابطه با اجراي کل طرح يا بخشي از آن دارند ميمسئوليت مستقي باشند که طرح تحقيقاتي با همفكري ايشان تهيه شده و دانشگاه مي

   طرح : مسئول اجرائي مجري مسئول يا – 14 ماده

که جزو همكاران طرح بوده و با توافق جمعي طرح دهندگان و طبق ضووابط اجوراي طرحهواي تحقيقواتي دانشوگاه در موورد  گردد به فردي اطالق مي

وقي و اداري در گروه تحقيق را هماهنگ ساخته و مسوليت اجراي طرح از نظر موالي، حقوشو موضوع طرح )که تحت عنوان طرح تحقيقاتي مشخص مي

  در پروپوزال طرح مشخص گردد. اجرايي مسئولبعهده ايشان است. براي به اجرا درآوردن طرح الزم است 

در  بين مجموعه همكاران طرح انتخاب شده و بواسطه اين انتخاب از سوي معاونت پژوهشي دانشگاه براي وي مزيت و امتياز علمي يوا رتبوه خاصوي اجرايي طرح از مسئول: 11 تبصره

  د.پژوهشي شناخته ميشو معاونتطرح صرفا مسئول اجرايي و طرف مذاکره و عامل هماهنگ کننده محققين طرح با  مسئول اجرائينظر گرفته نخواهد شد و 

 اهد بود .اجرايي طرح خو مسئول، تربيت اسامي مجريان طرح مالک عمل جهت تعيين در پروپوزالاجرايي طرح  مسئول: در صورت عدم معرفي 12تبصره 

 .اجرايي داشته باشدمسئول تواند بيش از يك  نمي)به جز طرح هاي تحقيقاتي بين دانشگاهير : از نظر معاونت پژوهشي دانشگاه هر طرح تحقيقاتي 13 تبصره

ول بنا بوه اعوالم طورح دهنودگان و در صوورت عودم توافوق هر دليلي از ادامه کار صرف نظر نمايد يكي ديگر از مجريان طرح در درجه اه طرح ب مسئول اجرائي: درصورتيكه 14 تبصره

   .دشايشان به تشخيص حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه عهده دار اين وييفه خواهد 
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 همكاران طرح :مجريان/  – 15 ماده

باشود، تحوت عنووان  ده آنها مويي که به نحوي در روند اجراي طرح عهده دار مسئوليتهاي ثانوي بوده و بخشي از عمليات اجرائي طرح بعهيساير اعضا 

 د.شون همكار طرح خوانده ميمجري يا 

 جابجایی اعضاء گروه تحقیقاتی: – 16 ماده

کتبوا موديريت اموور پژوهشوي  مسوئول اجرايوييا طرح دهندگان به هر دليلي از ادامه کار صرف نظور نمايود،  همكاران ومجريان/ درصورتيكه يكي از  

، و مودير پژوهشوي نمايود معرفي موي ،وي خواهد بود هکه عهده دار وييف رانموده و در صورتيكه الزم بداند فرد ديگري را مطلع  دانشكده/مرکز مربوطه

 دانشكده در صورت تائيد تغييرات در شوراي مربوطه مراتب را کتبا به شوراي دانشگاه اعالم مي نمايد.

 

 چرخه تصويب

 
 :انشكده/مركزبه شوراي پژوهشي د ارسال طرح تحقيقاتي -17 ماده

جهوت و  نماينود ثبوتدر سوامانه پژوهوان تهيه و  (Proposal) طرح دهندگان بايد پيشنويس طرح تحقيقاتي خود را در قالب فرمهاي ويژه اين کار 

  د و روند تصويب طرح را از سامانه مذکور پيگيري نمايند.ارائه دهن از طريق اين سامانه به کارشناسان پژوهشي دانشكده/ مرکز مربوطهپيگيريهاي بعدي 

 

تحوت نظوارت کارشناسوان حووزه معاونوت پژوهشوي دانشوگاه بر اساس مصوبات شوراي دانشگاه و منطبق بر فرمت سامانه پژوهوان : فرمهاي پيشنويس طرحهاي تحقيقاتي 15 تبصره

در مندرجات، کليات و شوكل يواهري ايون فرمهوا از سووي دانشوكده هوا و مراکوز  يگيرد. هر گونه تغيير قيقاتي قرار ميتدوين گرديده و در اختيار دانشكده ها و مراکز تح طراحي و

  .به دانشگاه بايد با نظارت و کسب اجازه از حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه صورت پذيرد تهتحقيقاتي وابس

 

 :در دانشكده/مركز دريافت و داوري طرح تحقيقاتي -18 ماده

)از قبيل ثبت موضوع و تاريخ ارائه طورح ، تشوكيل پرونوده ، بررسوي تكوراري نبوودن موضووع طرح مربوطه پس از بررسيهاي اوليه  شناس پژوهشيکار

و پوس از پژوهشي دانشكده/مرکز ارجاع نمايود به مدير  تخصصي تعيين داوران را جهت بررسي و ر آنتطابق هزینه و تعهد، بر اساا  اووییاو و .....و

 ص شدن داوران روند داوري را تكميل نموده و نتيجه نهايي را به اطالع مدير پژوهشي دانشكده/مرکز برساند.مشخ

 

 بررسي طرح تحقيقاتي در شوراي دانشكده/مركز: – 19 ماده 

اوري طورح را بوه مشوخص نمووده و جهوت تكميول رونود دطرح ارجواعي را داوران مويف است در اولين فرصت ممكن  مدير پژوهشي دانشكده/ مرکز

در اولين فرصت ممكن طرح ارجاعي را در دستور کار شوراي پژوهشي ژوهشي دانشكده/مرکز ارجاع نمايد و همچنين در صورت تائيد داوران کارشناس پ

را که طورح دهنودگان  همچنين ايشان مويف مي باشد هرگونه درخواست و يا تغيير . قرار داده و نسبت به بررسي و تصميم گيري براي آن اقدام نمايد

 بصورت کتبي به شوراي دانشكده ارائه نموده اند را به اطالع شوراي دانشكده/ مرکز برساند.
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 جاع طرح به شوراي پژوهشي دانشگاهار -21 ماده

بصورت تصويب يا رد به  را کتبا و دانشكده/مرکزشوراي پژوهشي مويف است در اولين فرصت ممكن نتيجه بررسي و نظر  پژوهشي دانشكده/مرکزمدير  

اعوالم شوده از طورف مجريوان و  کتبوي و تغييرات و درخواسوتهاي )از طريق سامانه پژوهانر همچنين طرح هاي مصوب شده .طرح دهنده اعالم نمايد

 جهت بررسي و تصويب نهايي به شوراي پژوهشي دانشگاه ارجاع نمايد.)از طريق اتماسيونر را  همكاران طرح ها

و يوا طورح  داورانتواند جهت توجيه سواالت خود ارتباط الزم را بصوورت کتبوي و يوا شوفاهي بوا  ر روند بررسي طرح درصورتيكه شوراي پژوهشي دانشكده الزم بداند مي: د16 تبصره

  .برقرار نمايد و يا طي جلساتي از توجيهات و نظرات ايشان اطالع حاصل نمايد دهندگان

  .تواند از طرح دهندگان براي دفاع و توجيه مطالب مندرج در پروپوزال براي شرکت در آن شورا دعوت بعمل آورد مي، ي دانشكده الزم بداند: درصورتيكه شوراي پژوهش17 تبصره

 

 بررسي طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه: -21 ماده

سوي دانشكده يا مرکز تحقيقاتي آنورا در برناموه کواري از  )در سامانه پژوهانر طرح پروپوزالحوزه معاونت پژوهشي دانشگاه پس از دريافت  -21-1 بند

طورح  وراي پژوهشي دانشگاه مويف است در اولوين فرصوت ممكون . شکارشناسان خود قرار داده تا جهت بررسي شوراي پژوهشي دانشگاه آماده گردد

  .داده و به آن رسيدگي نمايد دستور کار خود قرار ارسالي را در

دانشگاه بايد نتيجه بررسي و نظر خود را بصورت تصويب، رد، تصويب مشروط، ارجاع به مراجوع ذيصوالح ديگور و غيوره از شوراي پژوهشي  -21-2 بند

د و طرح مربوطه را جهت بررسي مالحضات اخالقي به کميته برسان/ مرکز مربوطه پژوهشي دانشكده ريمد به اطالع طرح دهندگان سامانه پژوهانطريق 

  اخالق ارجاع نمايد.

 

 ضوابط اجرايي طرح تحقيقاتي
 

کارشناسي و آماده نمودن طرحهاي دريافتي بوراي شووراي پژوهشوي دانشوگاه و ،توجه به شرح ويايف حوزه مديريت امور پژوهشي دانشگاه با -22ماده

 کليوووه اموووور اداري موووالي و اجرائوووي طرحهووواي تحقيقووواتي زيووور نظووور معووواون پژوهشوووي دانشوووگاه بوسووويله ايووون واحووود انجوووام 

  .ذيردپ مي

براي بررسي طرحهاي تحقيقاتي پيشنهاد شده که نيازمند نظرخواهي کارشناسي و تخصصي باشند، شوراي پژوهشوي دانشوكده يوا دانشوگاه  -23 ماده

اي موضوع را به گروه هاي تخصصي و يا افراد صاحبنظر جهت داوري ارجواع دهود و از نظورات ايشوان بور و از طريق معاون پژوهشي ميتواند بصالحديد

  .گيريهاي خود استفاده نمايد ميمتص

  .: دبير شورا مويف است پيگيريهاي الزم جهت اخذ پاسخ از داور )يا داورانر و ارائه آن به شورا را انجام دهد 18 تبصره

  .ت ساير صاحبنظران استفاده نمايدتواند از نظرا شورا مي ، : در صورتيكه داور نظر خود را يرف مدت يكماه بصورت شفاف و مشخص اعالم ننمايند 19 تبصره

 

از طريوق ، نظر صدور ابالغيوه يوا عقود قوراردادپيگيري روند اداري طرح از و کميته اخالق،  ويب طرح در شوراي پژوهشي دانشگاهپس از تص -24 ماده

 سامانه پژوهان به طرح دهندگان اعالم مي گردد. 
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اجراي طرح به هر دليلي اقدام بموقع و الزم  اطالع رساني جهت عقد قرارداد وتصويب در روند  يا طرح دهندگان مسئول اجرائيرتيكه در صو -25 ماده

ميتواند موضوع را کتبا و با ارائه داليل مثبت و منطقوي بوه مرجوع بواالتر اعوالم نمووده و مرجوع بواالتر  ،را مستنداً از سوي مقام مربوطه دريافت ننمايد

 .و بررسي اقدام الزم را آغاز نمايدراساً جهت پيگيري  واند)بعدير ميت

 .  خارج از دانشكده معاون پژوهشي دانشگاه ميباشد و /مرکزپژوهشي آن دانشكده مدير /مرکز: مرجع ذيصالح براي اين منظور در دانشكده21 تبصره

 

رح به نحوي که در پيشنويس آن آمده و مورد مسئول اجرائي طرح پس از دريافت ابالغيه و يا عقد قرارداد مويف به شروع عمليات اجرائي ط -26 ماده

  .باشد ، ميي پژوهشي دانشگاه قرار گرفته استتاييد شورا

 ره قورانسخه اي از ابالغيه و يا قرارداد طرح را جهت اطالع و پيگيريهاي الزم بعدي در اختيار معاونت پژوهشي دانشكده يا مرکز تحقيقاتي مربوط  معاونت پژوهشي دانشگاه: 21 تبصره

  .دادخواهد 

 

و  در مطالعات کارآزمايي بوالينير IRCTاخذ کد اخالق )و کد ماه پس از تاريخ  3طرح به هر دليلي يرف مدت مسئول اجرائي صورتيكه  در -27 ماده

 /مرکزپژوهشوي دانشوكده مدير، طرح مزبور توسط معاونت پژوهش دانشگاه و با نظر خواهي از دون عذر موجه طرح را شروع ننمايديا عقد قرارداد طرح ب

د. همچنين در صورتيكه در اين مدت وجووهي ورآ خواهد عمله ادامه اجراي آن تصميم گيري ب يامربوطه مورد بررسي قرار گرفته و در خصوص تعليق 

يجه تصوميمات فووق بصوورت قرار گرفته باشد، بوسيله همين مرجع مورد تصميم گيري قرارخواهد گرفت. نت مسئول اجرائياز اعتبارات طرح در اختيار 

 .اجرايي طرح و معاون پژوهشي دانشكده اعالم خواهد شد مسئولکتبي از طريق معاونت پژوهشي دانشگاه )طرف قراردادر به 

مويوف اسوت  مسئول اجرائياي باشد، طرح منوط به احراز شرايط ويژه  و يا پايان آن مشخص گرديده و يا اجرايا پايان چنانچه در پيشنويس طرح زمان خاصي براي شروع  :22 تبصره

  .مطابق آن شرايط و يا در زمان مشخص شده عمل نمايد

طورح در اختيوار تصوميم گيرنودگان  مسوئول مدارک و شواهد الزم و يا ادله مربوط به شروع و يا عدم شروع کار و ساير موارد مورد نظر در اين رابطه بايد از سووي مجوري :23 تبصره

  .ر گيردموضوع اين ماده قرا

 

اجرايي طرح مويف است مطابق مواد مندرج در قرارداد و يا بر اساس جدول زمانبندي طرح که در شروع به تاييد شووراي پژوهشوي  مسئول -28 ماده

  .نمايدسال دانشگاه رسيده و زمانبندي ارائه گزارشات در آن مشخص شده ، گزارش پيشرفت علمي و اجرايي طرح را براي معاونت پژوهشي دانشگاه ار

طرح است. مثال اگر طرح بنا به هردليلي از نظور اجرائوي بوراي مودتي بحالوت راکود  مسئول، داشتن ارتباط مناسب و مداوم با زارشها از نظرحوزه معاونت پژوهشيمفهوم گ :24 تبصره

عالوه بر ارسال نامه کتبي در ارتبواط بوا مووارد موذکور بوه شووراي  بايد ئياجرا ئولمس و يا در ترکيب اعضا طرح دهنده و يا پروپوزال اجرايي طرح هرگونه تغييري حاصل شود، ديدرآ

حووزه  با اجرايي طرح سئولمکتبي در قالب گزارشهاي دوره اي ازسوي  تباطاين داشتن ارنيازهاي طرح اشاره نمايد. بنابر به مشكالت و نيز درگزارشهاي خود پژوهشي دانشكده/ مرکز،

  .عيد مقرر شده در قرارداد يا متن پيشنويس طرح الزامي استمعاونت پژوهشي در موا

طرح به عللي نتواند عمليات اجراي طرح را در موعد مقرر به پايوان برسواند و از سووي ديگرخواسوتار اداموه اجوراي آن باشود، بايود درخواسوت  مسئول اجراييدر صورتيكه : 25 تبصره

 36دانشگاه ارائه نمايد توا در ايون خصووص مطوابق شورايط مواده  يقب افتادگي از زمانبندي اوليه تنظيم نموده و به معاونت  پژوهشافزايش مدت زمان اجراي طرح را بهمراه داليل ع

  .تصميم گيري الزم بعمل آيد
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ايش يك يا چند قلم از اقالم بودجه را بصورتي کوه رقوم رافز 2ر جابجائي آنها درمجموعه بودجه مصوب و يا   1 :تغيير برخي از اقالم بودجه بصورت  مسئول اجراييچنانچه  :26تبصره 

تصوميم گيوري نهوايي در خصووص تائيود افوزايش پژوهشي دانشگاه ارائه نمايد.  تذکر دليل براي بررسي به حوزه معاون کلي آن افزايش يابد ، درخواست نمايد، بايد پيشنهاد خود را با

  خواهد بود .بودجه و ميزان آن بر عهده شوراي پژوهشي دانشگاه 

 

از  ياعتبارات مصوب طرح مطابق قرارداد منعقد شده بين مدير اجرايي طرح و پس از تاييد کارشناسان يوا نوايرين حووزه موديريت پژوهشو  -29ماده 

  .طريق واحد حسابداري معاونت پژوهشي دانشگاه دراختيار مدير اجرايي قرار ميگيرد

هوا و  ح بايد مطابق با حق التحقيق در نظر گرفته شده براي اعضاي هيئت علمي و غير علمي و آئين ناموههزينه هاي کارمندي )پرسنلير طر -31 ماده

  .دشو، محاسبه و پرداخت باشد تنظيم دانشگاه مورد اجرا مي که در،دستورالعملهاي مربوط به آن

مطابق با شرايطي که در متن قرارداد آمده  صورت گزارش نهاييکليه نتايج بدست آمده را ب ،اجرائي مويف است در پايان اجراي طرح مسئول -31 ماده

و بور اسواس فرمت دانشوگاه و همچنين فرم ترجمان دانش )که مطابق با  ، تعهدات ذکر شده در قرارداداست، مرتب نموده و همراه ضمايم و اسناد مثبته

  .قراردهد دانشگاه امور پژوهشي جهت تسويه حساب پاياني طرح در اختيار حوزه مديريتنتايج تكميل شده استر 

 باشد. محدوديت ها و مشكالت، بحث، يافته ها کار،مراحل انجام ، روش و سابقه و هدفگزارش طرح بايد شامل قسمتهاي:  :31-1 بند

، کلمات کليدي خبر،تصوير مرتبط با خبر، روتيتر خبر: عنوان خبر: گروههاي هدف: متن خبرفرم ترجمان دانش بايد شامل قسمتهاي:   :31-2 بند

 باشد مربوط به خبر /مقاالتلينك مقاله ي

در موورد طرحهواي د. روند اجرايي طرح نظارت خواهد نموومعاونت پژوهشي دانشگاه به هر طريقي که صالح بداند بر حسن اجرا و چگونگي  -32 ماده

پژوهشي دانشوكده پيگيوري  مديراز طريق ناير طرح و  راموضوع ، منظور تعيين علت تعطيلي طرح معاونت پژوهشي دانشگاه به 37ماده تبصره موضوع 

. درچنوين حوالتي معاونوت پژوهشوي نمايودبه همراه نظر مديريت مذکور براي تصميم گيري به شوراي پژوهشي دانشگاه گزارش موي  را و نتيجه نموده

 عمل خواهد نمود. 36دانشگاه مانند ماده 

و بوا حكموي  مي شوند و در صورت تصويب کميته اخالق دانشگاه معرفي در فرم تصويب هر طرح پژوهشيمرکز / پژوهشي دانشكده ف شوراياز طر: ناير يا نايرين هر طرح 27 تبصره

پيش خواهود گرفوت کوه  درد. در رابطه با نظارت طرحهاي در حال اجرا معاونت پژوهشي تمهيداتي را نبه امر نظارت مي پرداز ، دننماي که از سوي معاون پژوهشي دانشگاه دريافت مي

  .دجريان پيشرفت کار طرحها قرار گيربا ارسال ايهار نظرهاي ناير طرح، در 

 نظراني که به آنها دسترسي دارد بوه شورطي دانشگاه و يا ساير صاحبح بداند از اعضاي هيئت علمي : عالوه بر امر نظارت، معاونت پژوهشي دانشگاه ميتواند در موارديكه صال28 تبصره

  .نظرخواهي نمايد ح، جهت ارزشيابي گزارشهاي پيشرفت و روند اجراي طرزو همكاران طرح نبوده باشندکه ج

نسبت به اختصاص باقيمانده اعتبارات طرح در ، طرحها مديريت امور پژوهشي دانشگاه مويف است پس از دريافت گزارشهاي ارزشيابي شده -33 ماده

  .منعقده اقدام نمايداولين فرصت ممكن و مطابق مفاد قرارداد 

ير و در غير اينصورت پس از تائيد شوراي پژوهشوي دانشوكده/مرکز رسم نييدر صورت تع)ناير طرح تحقيقاتي روند تسويه حساب پس از تائيد مستندات ارائه شده توسط : 29 تبصره

 .انجام خواهد شد با قرارداد مالي طرحمطابق و يا مدير پژوهشي دانشگاه و 

تواند در يك زمان مسئوليت اجراي بويش از  نمي ، اجرايي طرح در حالتي که وي عضو هيئت علمي آموزشي است مسئولمحقق بعنوان  هر -34 ماده

معاونت پژوهشي دانشگاه با توجه بوه سوابقه مجوري  ششمعهده داشته باشد که در مورد طرح ررا ب )به جز پايان نامه هاي دانشجويير طرح تحقيقاتي 5

مطابق مصوبات، ارائه گزارشهاي نهايي کامل و جامع، انتشار مطلوب نتايج طرحهاي قبلي و هماهنگي با موديريت  تحقيقئه گزارشات اجراي طرح )در ارا

  .پژوهش در مسائل اجرايي و نظارت طرحر تصميم خواهد گرفت
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داشوته  طرح تحقيقواتي را بور عهوده 3تواند در يك زمان مسئوليت اجراي بيش از مي : هر محقق بعنوان مدير اجرايي طرح در حالتي که وي غير عضو هيئت علمي است، ن31تبصره 

 باشد .

  .اران معاونت پژوهشي دانشگاه تصميم گيري خواهد نمودك: شرايط استثنايي در خصوص سقف مجاز طرح تحقيقاتي هم31 تبصره

 

 مراكز تحقيقاتي

 
از نظور ارائوه و انجوام طرحهواي  ،باشوند ي مصوبه شورايعالي گسترش دانشوگاههاي کشوور مويمراکز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه که دارا - 35 ماده

  مي نمايند.تحقيقاتي مشابه يك دانشكده عمل 

  :طرحهاي ارسالي از مراکز تحقيقاتي مصوب براي مطرح شدن در شوراي پژوهشي دانشگاه بايد شرايط زير را دارا باشند - 36ماده 

 .وهشي مرکز مربوطه رسيده باشندبه تاييد شوراي پژ -1

  .در چهارچوب فعاليتهاي مرکز تدوين شده و با برنامه هاي استراتژيك مرکز هماهنگي کامل داشته باشند -2

  .پژوهشي مرکز ارسال شده باشند مديربا تاييد و مكاتبه رسمي رئيس يا  -3

  .باشندمورد کارشناسي حوزه مديريت امور پژوهشي دانشگاه قرار گرفته  -4

رسيده باشود و صوورت جلسوه دانشكده مرتبط قبل از تائيديه شوراي پژوهشي مرکز به تائيد : پايان نامه هاي تحقيقاتي مصوب مراکز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه الزم است 32تبصره 

 مربوطه نيز در قسمت مستندات بارگذاري گردد.

 امور حقوقي و انتفاع از نتايج

 
نافع مادي حاصل از اجراي طرح تحقيقاتي و همچنين دستاوردها و نتايج حاصل از آن متعلق به دانشوگاه و طورح دهنودگان بووده و کليه م - 37 ماده

واگذار نمايد. مرجع تشخيص براي اين امر  ي از اين منافع را به طرح دهندگانتواند بصالحديد خود و از طريق عقد قرارداد بخشهاي مشخص دانشگاه مي

  .باشد اد اجراي آن طرح ميمتن قرارد

ند در هر موردي که نتايج يا گزارشهاي طرح خود را بصورت انتشار مقاله ، کتواب و يوا هست : طرح دهندگان و ساير همكاران اجرايي طرح مويفتبصره

 موالياين تحقيق بوا حمايوت »بر اينكه مبني اي ، جمله دلف داخلي يا خارجي ارائه مينماينگزارش و از اين قبيل براي مراجع مربوطه و يا مجالت مخت

در غير ايون صوورت حوق هرگونوه پيگيريهواي  ،را همراه با شماره و ساير مشخصات طرح قيد نمايند ،«انجام پذيرفته است سبزواردانشگاه علوم پزشكي 

  .بعدي براي دانشگاه محفوظ خواهد بود

خبر، گزارش و از اين قبيل از سوي دانشگاه انتشار موي يابود ، فقوط اسوامي طورح  درکليه مواردي که حاصل نتايج طرح تحقيقاتي بصورت - 38 ماده

 .دشو قيد مي، ترتيبي که در پرونده طرح آمده استه دهندگان ب

بصورت کتبي وبا امضواي تموامي : در صورتيكه طرح دهندگان ترتيب خاصي براي ذکر نام خود )بجز آنچه در پرونده ذکر شده استر تعيين نمايند، ضروري است که موضوع 33 تبصره

  .طرح دهندگان به حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه اعالم گردد

بوه نسوبت همكواري و مشوارکت در  ، کليه امتيازات معنوي و علمي يك طرح بين طرح دهندگان و همكاراني که با آنها همكاري داشته اند - 39 ماده

 .باشد ه قرارها و مكتوبات بين کليه همكاران طرح ميشود. مرجع تشخيص در اين رابط انجام کار تقسيم مي
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ــاده  مطووابق  ،باشووند امتيووازات مربوووط بووه ارتقووا گووروه و رتبووه علمووي اعضوواي هيئووت علمووي کووه مجووري طرحهوواي تحقيقوواتي مووي -41 م

  .دشو آئين نامه هاي اداري و آموزشي دانشگاه معين و از طريق مراجع ذيصالح اعمال مي

با نظر مستقيم معواون پژوهشوي  ، دشو ا بحسب موقعيت از موارد استثنائي محسوب ميي ر اين آيين نامه مد نظر قرار نگرفته ومواردي که د -41 ماده

 .دانشگاه و شوراي پژوهشي دانشگاه تصميم گيري خواهد شد

و از اين تاريخ  پژوهشي دانشگاه رسيده است نهائي شوراي به تصويب 29/3/98تاريخ تبصره در  33 و  بند 36 و ماده 42اين آيين نامه در  -42ماده 

 باشد. الزم االجرا مي

 

 

 


