
 

 آيین نامه شورا ، کمیته های پژوهشی و طرحهای تحقیقاتی دانشگاه

  
شفورای پژوهشفی دانشفگاه يفايیترين مراعفی ا فل کفه کمیفه  ف  مشفیها و امفور  –تعريف   - 1ماده 

 زيربنائی پژوهشی دانشگاه )مطابق شرح وظاي ( در آن تدوين وتبین میگردد.

شورای پژوهشی دانشفگاه طبفق ا ا فنامه مفديريل دانشفگاه هفا ) مافو   فتاد  -ترکیب شورا – 2ماده 

 انقال  فرهنگی ( مرکب ازايضای زيرمیباشد: 

  معاون پژوهشی دانشگاه  -اي 

   –  مدير امور پژوهشی دانشگاه 

  معاونین پژوهشی دانشكده های دانشگاه  -ج 

  شگاه -د سته به دان شند. رو ای مراکزتحقیقاتی واب شگاهها میبا سترش دان شورای گ  ) که مورد تايید 

معاون پژوهشففی مرکز تحقیقاتی با معرفی کتبی رئیم مرکز و توافق معاون پژوهشففی دانشففگاه می تواند در 

 (امسات شورای پژوهشی دانشگاه بجای رئیم مرکز شرکل نموده و بیانگرنقطه نظرات مرکز باشد.

مففی، حففاحب فعايیتهففای پژوهشففی ارزنففده کففه از میففان  هففارنفر دو نفففر از ايضففای هیلففل يم  0      

بو فیمه ريا فل دانشفگاه بفه يضفويل شفورای پژوهشفی  ، پیشنهادی تو   معاونل پژوهشفی دانشفگاه

 دانشگاه انتخا  می گردند. 

 ضواب  تشكیل شورای پژوهشی دانشگاه به شرح زيرا ل:  – 3ماده

هفتففه يكبففار در محففل معاونففل پژوهشففی دانشففگاه : شففورای پژوهشففی دانشففگاه حففدا ل هففردو  1بنففد 

 تشكیل امسه میدهد. 

: ريا ففل شففورای پژوهشففی دانشففگاه در کمیففه امسففات يففادی و فففو  ايعففاده شففورا بففا معففاون  2بنففد 

پژوهشففی دانشففگاه ا ففل و در يیففا  ايشففان مففدير امففور پژوهشففی دانشففگاه يهففده دار اداره امسففات 

 میباشد. 

ن پژوهشففی دانشففگاه مففی توانففد  رپر ففتی امسففات را بففرای مففدت تباففره  : در مففوارد  ففا  معففاو

 محدودی به فرد ديگری از ايضای شورا واگذار کند.

:امسات شورای پژوهشی دانشگاه با حضورناف  بعفالوه يفع ايضفا ر فمیل مفی يابفد وتافمیمات  3بند 

 با اکثريل آرای ايضای حاضر اتخاذ می گردد.

  



باحففالحديد معاونففل پژوهشففی دانشففگاه ، امسففات فففو  ايعففاده  : در مففواردی کففه بزش باشففد ، 3تباففره 

 شورای پژوهشی دانشگاه ، تشكیل  واهد شد. 

: از  وی معفاون پژوهشفی دانشفگاه يفع نففر بعنفوان دبیفر امسفات انتخفا  و بفه ايضفای شفورا  4بند 

 فرد نبايد ايزاما از ايضای شورا باشد.  . اينمیشودمعرفی 

 : وظاي  دبیر شورای پژوهشی دانشگاه موارد زير ا ل:  4تباره 

 تنظیم برنامه کاری شورا با نظرمعاون پژوهشی دانشگاه ، مدير امور پژوهش و ايضای شورا  .1

 هماهنگی برای برگزاری امسات شورا  .2

 شرکل در کمیه امسات و تهیه حورتجمسه ها  .3

 امورپیگیری  .4

وظاي  شورای پژوهشی دانشگاه طبفق ا ا فنامه مفديريل دانشفگاه هفا ) مافو   فتاد انقفال   - 4ماده 

 فرهنگی ( بشرح ذيل میباشد: 

همكففاری بففا معففاون پژوهشففی بففرای ايجففاد زمینففه ااففرای ماففوبات و تاففمیمات هیففات رئیسففه  –ايفف  

 دانشگاه 

 انشگاه ازاممه : ارائه پیشنهاد در زمینه های مختم  پژوهشی به شورای د –  

  بهبود شراي  ورفع موانع تحقیق در دانشگاه 

  هماهنگ  ا تن زمان تعمیم و تحقیق دردانشگاه 

  مشارکل بفا بخفش  اوحفی در اافرای طرحهفای پژوهشفی وتعیفین نحفوه همكفاری بفا مراکفز

 تحقیقاتی دا ل و ارج دانشگاه 

 رآوردن نیازهفای کشفور ، برر ی نحوه ارائفه  فدمات پژوهشفی بفه  فازمانهای مختمف  بفرای بف

 ا تان و  گونگی همكاری دانشگاه و مراکز حنعتی ،  منطقه 

 تهیه وتدوين و پیشنهاد طرحهای تربیل محقق  –ج 

 برر ی وتدوين وپیشنهاد برای برنامه های پژوهشی به منظور شنا ل هر ه بیشتر اهان دانش  –د 

 پیشنهاد  گونگی ا تفاده از نتايج تحقیقات برای ارتقای کیفیل آموزشی  –ه 

 تهیه وتدوين آئین نامه های مختم  پژوهشی برای پیشنهاد به مرااع ذيرب   -و 

 برر ی و اظهار نظر درباره مسائمی که شورای دانشگاه يا معاون پژوهشی به شورا ارااع میدهد  –ز 

 تاويب طرحهای پژوهشی دانشگاه  –ح 



تريیب و تشويق ايضای هیلل يممفی بفه تفايی  وترامفه کتفب ونوشفتن مقفابت تحقیقفی و ايجفاد  –ط 

 امكانات و تسهیالت بزش برای تسريع در  اپ ونشر آثار يممی 

پیشففنهاد آئففین نامففه نحففوه تففدوين کتففب يممففی وپژوهشففی برمبنففای ضففواب  ماففو  بففه شففورای  –ی 

 دانشگاه 

ارزيابی میزان توانمندی يممی و فنجش  ابمیفل ففارل ايتحافیالن دانشفگاه بفرای کفار در اامعفه از  –ك 

 طريق اارای طرحهای تحقیقاتی ويژه 

تعیین وپیشنهاد    مشی کمفی کفاربرد نتفايج تحقیقفات بفرای پیشفبرد انبفه هفای يممفی و فنفی  –ل 

 کشور 

 يممی برنامه ريزی فرحتهای مطايعاتی ايضای هیلل  –ش 

 پیشنهاد اهداف و   مشی پژوهشی دانشگاه  –ن 

تعري  : شورای پژوهشی دانشفكده مراعفی ا فل کفه بفه منظفورپیگیری واافرای وظفايفی کفه  - 5ماده 

 ( به آن محول میگردد تشكیل می شود. 8متعا با )درماده

 ترکیب ايضای اين شورابشرح زيرا ل:  - 6ماده 

 معاون پژوهشی دانشكده  -اي  

يكنفراز ايضفای هیلفل يممفی حفاحبنظر بفه پیشفنهاد معفاون پژوهشفی دانشفكده وتائیفد ريا فل  –  

 دانشكده 

يع نماينده از شورای پژوهشفی هرگفروه آموزشفی پژوهشفی بفه انتخفا  ايضفای شفورای پژوهشفی  -ج 

 آن گروه و معرفی رئیم گروه مربوطه به معاونل پژوهشی دانشكده

یل کثففرت گففروه هففا معففاون پژوهشففی میتوانففد شففوراهای مجففزای : در دانشففكده پزشففكی بففدي 5تباففره 

پژوهشی برای گروه های يمفوش پايفه پزشفكی ويمفوش بفايینی تشفكیل دهفد. بفديهی ا فل کفه در مفوارد 

 بزش مانند طرحهای مشترك بین گروه ها امسات مشترك برگزار  واهد گرديد. 

 مشاور اپیدمیويوژی ويا آمارزيستی  -د 

اپیففدمیويوژی وآمارزيسففتی بنففا بففه پیشففنهاد معففاون پژوهشففی وتايیففد رئففیم آن : مشففاور  6تباففره 

 دانشكده تعیین میگردد. 

 : ابالل ايضای شورای پژوهشی دانشكده بو یمه رئیم دانشكده حادر میشود. 7تباره 



 ضواب  تشكیل شورای پژوهشی دانشكده به شرح زيرا ل: – 7ماده 

ايفد درزمینفه هفای تحقیقفاتی فعايیفل داشفته ودوره هفای ايضفای شفورای پژوهشفی دانشفكده ب - 1بند

 روش تحقیق مقدماتی و متو   راگذرانده باشند.

شورای پژوهشفی دانشفكده حفدا ل هفر دو هفتفه يكبفار تشفكیل میشفود ودر حفورت يفزوش وبفه  – 2بند

 حالحديد معاون پژوهشی دانشكده امسات فو  ايعاده نیزبرگزار  واهد نمود.

 ای پژوهشی دانشكده با حضورنا  بعالوه يع ايضار میل می يابد. امسات شور – 3بند

معففاون پژوهشففی دانشففكده فففردی را کففه ترایحففا از ايضففای همففین شففورا میباشففد ، بعنففوان  – 4بنففد

 دبیرشورای پژوهشی دانشكده انتخا  ومعرفی  واهد کرد.

از ايضفای شفورا( کفه برای تشكیل شورا حضور معفاون پژوهشفی دانشفكده يفا اانشفین ايشفان ) – 5بند

  بال مشخص و معرفی شده ا ل به ينوان رئیم امسه ، ايزامیسل.

ماوبات شورای پژوهشی دانشفكده بايفد طفی حورتجمسفه ای بفه امضفا شفرکل کننفدگان حاضفر  - 6بند

 در امسه ر یده ويع نسخه از آن اهل حوزه معاون پژوهشی دانشگاه ار ال گردد.

 وظاي  شورای پژوهشی دانشكده به شرح زير ا ل :  - 8ماده 

برر ففی وتاففويب طرحهففای پژوهشففی پیشففنهادی ار ففايی ازشففورای پژوهشففی گروههففای  – 1بنففد 

 دانشكده وارائه آن به حوزه معاونل پژوهشی دانشگاه 

ده، : شفورای پژوهشفی دانشفكده میتوانفد درحفورت يفزوش وبفا تائیفد معفاون پژوهشفی دانشفك 8تباره 

برر ی واظهار نظر طرحهای تحقیقاتی را بفه کمیسفیونهای تخاافی شفورا ويفا اففراد حفاحب نظفر ديگفر 

 ارااع دهد.

: شففورای پژوهشففی دانشففكده موظفف  ا ففل طرحهففای ماففو  شففوراهای پژوهشففی گروههففای  9تباففره 

 آموزشی آن دانشكده راحداکثر ظرف مدت  ی روزمورد برر ی واظهار نظر  رار دهد.

 تدوين  یا تهای پژوهشی دانشكده ،باتواه به    مشی پژوهشی دانشگاه - 2بند 

مطايعه و پیشنهاد راهكارهفای ايجفاد انگیفزه و يال فه در ايضفای هلیفل يممفی دانشفكده اهفل  - 3بند 

 فعال نمودن پژوهش

برر ی و اظهار نظر راافع بفه تفوان پژوهشفی دانشفكده بفر ا فاه معیارهفای مشفخص شفده از  - 4بند 

 نشگاه و منعكم نمودن آن به معاونل پژوهشی دانشگاه  وی دا



برر ففی نظففرات گروههففای آموزشففی دانشففكده در مففورد اويويتهففای تحقیقففاتی و ارائففه آن بففه  - 5بنففد 

 معاونل پژوهشی دانشگاه

تشويق انجاش پژوهشفهای بفین گروهفی و ففراهم نمفودن امكانفات بزش اهفل همفاهنگی اينگونفه  – 6بند 

 پژوهشها

ففراهم نمفودن امكانفات و تسفهیالت بزش اهفل مجريفان طرحهفای تحقیقفاتی در رونفد اافرای  - 7بند 

 طرح 

تشويق مجريان طرح به ارائه نتايج پژوهشفهای پايفان يافتفه بفه مو سفات ذيفرب  اهفل کفاربرد  - 8بند 

 آن در يرحه های مختم  يممی ويممی 

وتعیفین ومعرففی پژوهشفگران ممتفاز بفه تنظیم گزارش  فايیانه فعايیتهفای پژوهشفی دانشفكده  - 9بند 

 حوزه معاونل پژوهشی دانشگاه

: معفاون پژوهشفی دانشفكده موظف  ا فل بفه حفورت دوره ای گزارشفی از يممكفرد پژوهشفی  10تباره 

 گروههای مختم  آن دانشكده رابرای معاون پژوهشی دانشگاه ار ال نمايد. 

قفاتی بفا توافه بفه اويويتهفای دانشفگاه، اهفل ارائه    مشی وتعیین وتافويب موضفويات تحقی - 10بند 

، دکتفرای يمفومی ، تخاافی و ففو   Ph.Dو MPHا ذ واحد پايان نامفه در مقفاطع کارشنا فی ارشفد ، 

 تخاای 

: دانشكده هايی کفه درمقطفع کارشنا فی دارای واحفد در فی پايفان نامفه و يفا پفروژه میباشفد  11تباره 

 نیز شامل اين بند میگردند. 

برنامففه ريففزی اهففل تففدوين ،تففايی  وترامففه کتففا  وارائففه مقففابت در  ففمینارهای دا مففی  - 11بنففد 

 و ارای باهماهنگی حوزه معاونل پژوهشی دانشگاه

برر فی واظهفار نظفر در مفورد  فمینارها ، کنگفره هفا و کارگفاه هفای پیشفنهادی از گروههفای  - 12بند 

  مختم  دانشكده

مرافع تافمیم گیفری يممفی طرحهفای پژوهشفی آن رشفته  تعري  : شفورای پژوهشفی گفروه ، - 9ماده 

 .درگروه آموزشی پژوهشی مربوطه میباشد

 ترکیب شورای پژوهشی گروه بترتیب زير ا ل: – 10ماده 

   مدير گروه  -اي 

  -  معاون پژوهشی گروه 



 نفر از ايضای هیلل يممی تماش و ل رشفته مربوطفه کفه بفا انتخفا  ايضفای گفروه  7تا  3بین  -ج

 مشخص و معرفی می گردند. 

  يع نفر محقفق کفه در زمینفه متفدويوژی وروش تحقیفق تبحفر داشفته و بفه و فیمه معفاون  -د

 پژوهشی دانشكده مشخص میگردد. 

شفی گفروه بو فیمه ريا فل دانشفكده و بفا نظفر معفاون : ابالل افراد انتخا  شده درشورای پژوه12تباره 

پژوهشی دانشكده و مدير گروه حفادر میشفود. و نان فه ففردی از شفرکل درشفورا منافرف گرديفد ففرد 

 اانشین طبق موازين باب اايگزين  واهد گرديد. 

ای : در موارديكه تعداد ايضفای هیلفل يممفی در گفروه مربوطفه کمتفر از پفنج نففر باشفد، شفور13تباره 

پژوهشی گروه مزبور با حفالحديد معفاون پژوهشفی دانشفكده يفا شفامل کمیفه اففراد گفروه بفوده ويفا در 

 شورای پژوهشی گروه متجانم با آن ادياش میشود.

 ضواب  تشكیل شورای پژوهشی گروه به شرح زيرا ل: – 11ماده 

 انتخا  ايضای شورای پژوهشی گروه هردو  ال يكبار حورت میپذيرد. -1بند 

شورای پژوهشی گفروه میتوانفد از متخاافین ذيافالح بفرای مشفورت وشفرکل در امسفات شفورا -2ندب

 بدون داشتن حق رای ، ديوت بعمل آورد.

در حورت واود طرحهفای بفین گروهفی ، حضفور معفاونین پژوهشفی گروههفا در امسفات تافمیم -3بند 

 گیری گروه ايزامی ا ل.

عهففده مففدير گففروه و در يیففا  وی بعهففده معففاون ريا ففل امسففات شففورای پژوهشففی گففروه ، ب-4بنففد 

 پژوهشی گروه میباشد.

معففاون پژوهشففی گففروه دبیففر شففورای پژوهشففی گففروه بففوده و مسففلول پیگیففری ماففوبات آن  -5بنففد

 میباشد.

شورای پژوهشی گروه با حضور حدا ل ناف  بعفالوه يفع ايضفا ر فمیل مفی يابفد و تافمیمات بفا -6بند

 اکثريل آرا اتخاذ میگردد.

روز يكبفار تشفكیل میشفود و در مفوارد يفزوش نیفز میتوانفد  15شورای پژوهشی گروه حفدا ل هفر  - 7بند

 امسات فو  ايعاده برگزار نمايد.

شفورای پژوهشفی گفروه موظف  ا فل طرحهفای تحقیقفاتی پیشفنهادی را حفداکثر ظفرف مفدت  - 8بند

  ی روز برر ی و در باره آنها اظهار نظر نمايد.



اارای انتخابات و هم نفین نظفارت بفر اافرای وظفاي  پژوهشفی در گروههفا بعهفده  وظیفه حسن - 9بند

 معاون پژوهشی دانشكده مربوطه میباشد. 

معاون پژوهشی گروه موظ  ا ل حورتجمسفات پژوهشفی گفروه را کفه بفه امضفای ايضفا ر فیده  – 10بند

 مايد. ا ل برای معاون پژوهشی دانشكده ار ال و موارد مندرج در آن را پیگیری ن

 وظاي  شورای پژوهشی گروه به شرح ذيل میباشد : - 12ماده 

 برآورد توان پژوهشی گروه وانعكاه آن به معاون پژوهشی دانشكده -اي  

برر ی زمینه های پژوهشفی وايويتهفای تحقیفق وپیشفنهاد طرحهفای تحقیقفاتی بفه گفروه در رابطفه  -  

 با نیازهای ضروری ويمده کشور 

ای پژوهشی پیشفنهاد شفده بو فیمه ايضفای گفروه از نظفر يممفی، تخاافی و تطفابق ارزيابی طرحه -ج 

 آن با اويويتهای تحقیقاتی و تاويب يا رد آن 

برر ی کار شنا ی طرحهای پژوهشفی کفه از  فوی شفورای پژوهشفی دانشفكده يفا دانشفگاه اهفل  -د 

 اظهار نظربه آن گروه ارااع می گردد.

گفزاری  فمینارها ، کنگفره هفا و بفاز آموزيهفا از  فوی ايضفای گفروه برر ی پیشنهادات مربوط بفه بر -ه 

 وارائه آن به معاون پژوهشی دانشكده.

 برر ی پیشنهادات مربوط به ترامه وتايی  کتا  وارائه آن به معاون پژوهشی دانشكده -و 

برر ی و تاويب کمیه پايان نامفه هفا در مقفاطع مختمف  )دوره هفای کارشنا فی ، کارشنا فی ارشفد  –ز 

 ،Ph.D , MPH )دکترای يمومی ، تخاای و فو  تخاای ، 

نحففوه برر ففی طرحهففای تحقیقففاتی ونحففوه يممكففرد شففوراهای پژوهشففی گففروه ، دانشففكده و  -13مففاده 

 دانشگاه 

ی آموزشففی پژوهشففی ( طرحهففای تحقیقففاتی پیشففنهاد شففده شففورای پژوهشففی گففروه )گروههففا - 1بنففد 

بو یمه ايضای هیلل يممی ويیريممفی دانشفگاه را بطفور د یفق ازانبفه هفای يممفی وتاحفد بزش از نظفر 

 متديوژی تحقیق برر ی و تائید يا رد می نمايند. 

شففورای پژوهشففی دانشففكده طرحهففای تحقیقففاتی پیشففنهادی را بطففور د یففق ازانبففه هففای  - 2بنففد

 متديوژی تحقیق و تا حد بزش از نظرکمیات يممی و ا ال ی برر ی و تاويب يا رد مینمايد. 



شففورای پژوهشففی دانشففگاه طرحهففای تحقیقففاتی را بطففور د یففق از ديففدگاه اويويففل بنففديهای  - 3بنففد

کشففوری و دانشففگاهی ، هزينففه هففا ، متففدويوژی تحقیففق وهم نففین در حففورت يففزوش ازنظففر پر شففهای 

 ی که باورت موردی پیش  واهد آمد برر ی مینمايد. يممی وا ال 

در موارديكففه شففورای پژوهشففی دانشففگاه بففه شففورای پژوهشففی دانشففكده  ی تفففوي  ا تیففار  – 14مففاده

کرده باشد، آن شورا درحیطفه تففوي  ا تیفار شفده ا فداش نمفوده ونتفايج را کتبفاو بفه معفاون پژوهشفی 

و معفاون پژوهشفی دانشفگاه بفر حسفن اافرای مفوارد تفويضفی دانشگاه ايالش مینمايد. در اين حايل شورا 

 نظارت داشته ودر حورت يزوش میتوانند موضوع تفوي  ا تیار را مورد تجديد نظر  راردهند. 

طرح تحقیقاتی به مجمويه مطايعات ويا يممیات اارائفی ويفا هفردو گفتفه میشفود کفه منجفر بفه  – 15ماده 

تدوين اطاليفات ، تهیفه نفرش اففزار، بانفع اطاليفاتی، مجمويفه  فازی، تويید يمم و فنآوری ) مانند تهیه و 

تويید ابزارباورت  خل افزار، ارائه  فدمات بافورت  فخل و نفرش اففزاری، راه انفدازی روشفی اديفد در 

 زمینه های مختم  يممی و از اين  بیل( و بطور کمی ارائه راه حل برای معضالت مواود میباشد. 

  اارای طرح تحقیقفاتی : ايضفای هیلفل يممفی دانشفگاه میتواننفد بطفور ففردی واادين شراي - 16ماده 

 ويا گروهی برای ارائه وانجاش طرحهای تحقیقاتی ا داش نمايند.

: ايضفای يیفر هیفات يممفی شفايل و يفا بازنشسفته دانشفگاه و افراديكفه در دانشفگاه شفايل  14تباره 

نفد کفه طفرح پیشفنهادی ايشفان بفه تايیفد معفاون نمیباشند درحورتی میتوانند طرح تحقیقاتی ارائفه ده

 پژوهشی دانشكده يا مرکز تحقیقاتی مربوطه و شورای پژوهشی دانشگاه ر یده باشد.

طرح دهندگان )همكار احمی ، مجری يا مجريفان طفرح( : ايضفای هیلفل يممفی يفا يیفر هیلفل  – 17ماده 

تحقیقفاتی و بیمار فتانها يفا مو سفات يممی وابسته به يكی از گروه های آموزشفی پژوهشفی و يفا مراکفز 

وابسته به دانشگاه میباشند که طفرح تحقیقفاتی بفا همفكفری ايشفان تهیفه شفده ومسفلويیل مسفتقیمی 

 در رابطه با اارای کل طرح يا بخشی از آن دارند.

مديراارايی طرح : به فردی اطفال  میگرددکفه افزو همكفاران طفرح بفوده و بفا تواففق امعفی  - 18ماده 

ندگان و طبق ضفواب  اافرای طرحهفای تحقیقفاتی دانشفگاه در مفورد موضفوع طفرح )کفه تحفل طرح ده

ينوان طرح تحقیقاتی مشفخص میگفردد( گفروه تحقیفق را هماهنفگ  فا ته و مسفويیل اافرای طفرح از 

نظر مايی ، حقو ی و اداری بعهده ايشان ا فل. بفرای بفه اافرا درآوردن طفرح بزش ا فل مفدير اارايفی از 

 ندگان باورت کتبی به معاونل پژوهشی دانشكده يا دانشگاه معرفی گردد. طرف طرح ده

: مدير اارايی طفرح ازبفین مجمويفه همكفاران طفرح انتخفا  شفده و بوا فطه ايفن انتخفا  از  15تباره 

 وی معاونل پژوهشی دانشگاه برای وی مزيفل و امتیفاز يممفی يفا رتبفه  احفی در نظفر گرفتفه نخواهفد 

ح حرفا مسفلول اارايفی و طفرف مفذاکره و يامفل هماهنفگ کننفده محققفین طفرح شد و مديراارايی طر

 با معاونل پژوهشی شنا ته میشود. 



: از نظففر معاونففل پژوهشففی دانشففگاه هففر طففرح تحقیقففاتی نمیتوانففد بففیش از يففع مففديراارا  16تباففره 

 داشته باشد.

ظفر نمايفد يكفی ديگفر از : درحفورتیكه مفديراارايی طفرح بهفر ديیمفی از ادامفه کفار حفرف ن 17تباره 

مجريان طرح در دراه اول بنا بفه ايفالش طفرح دهنفدگان و در حفورت يفدش تواففق ايشفان بفه تشفخیص 

 حوزه معاونل پژوهشی دانشگاه يهده دار اين وظیفه  واهد گرديد. 

همكاران طفرح :  فاير ايضفائی )ايضفای هیلفل يممفی ويیفر يممفی( کفه بفه نحفوی در رونفد  - 19ماده 

يهده دار مسلويیتهای ثفانوی بفوده و بخشفی از يممیفات اارائفی طفرح بعهفده آنهفا میباشفد،  اارای طرح

 تحل ينوان همكار طرح  وانده میشوند. 

درحورتیكه يكی از همكاران ويا طرح دهندگان بفه هفر ديیمفی از ادامفه کفار حفرف نظفر نمايفد،  - 20ماده 

نمففوده و در حففورتیكه بزش بدانففد فففرد  مففديراارايی کتبففا مففديريل امففور پژوهشففی دانشففگاه را مطمففع

   ديگری که يهده دار وظیفه وی  واهد بود را معرفی مینمايد.

طففرح دهنففدگان بايففد پیشففنويم طففرح تحقیقففاتی  ففود را در  ايففب فرمهففای ويففژه ايففن کففار  -21مففاده 

(Proposal .تهیه و اهل پیگیريهای بعدی به مدير گروه مربوطه ارااع دهند ) 

: فرمهای پیشفنويم طرحهفای تحقیقفاتی تحفل نظفارت کارشنا فان حفوزه معاونفل پژوهشفی  18تباره 

دانشگاه طراحی وتدوين گرديفده و در ا تیفار دانشفكده هفا و مراکفز تحقیقفاتی  فرار میگیفرد. هفر گونفه 

تغییففری در منففدراات ، کمیففات و شففكل ظففاهری ايففن فرمهففا از  ففوی دانشففكده هففا و مراکففز تحقیقففاتی 

 سته به دانشگاه بايد با نظارت و کسب ااازه از حوزه معاونل پژوهشی حورت پذيرد. واب

مفدير گفروه مربوطفه پفم از برر فیهای اويیفه )از  بیفل ثبفل موضفوع و تفاريح ارائفه طفرح ،  -22ماده 

( آنففرا اهففل برر ففی و تاففويب بففه شففورای …تشففكیل پرونففده ، برر ففی تكففراری نبففودن موضففوع و

 میدهد. پژوهشی گروه ارااع 

مدير گروه موظ  ا فل ضفمن همفاهنگی بفا معفاون پژوهشفی گفروه در اويفین فرحفل ممكفن  -23ماده 

نتیجه برر ی و نظفر گفروه را کتبفا و بافورت تافويب يفا رد بفه طفرح دهنفده )بفا رونوشفل بفه معفاون 

 پژوهشی دانشكده( ايالش نمايد. 

ويب طفرح بفه مجفری مفدير گفروه موظف  پم از ارائه پا ح شورای پژوهشی گروه مبنی بفر تاف -24ماده 

ا ل در اويین فرحل ممكن طرح را اهفل برر فی درشفورای پژوهشفی دانشفكده بفه معاونفل پژوهشفی 

 دانشكده ارااع نمايد. 

معفاون پژوهشفی گفروه موظف  ا فل در اويفین فرحفل ممكفن طفرح ارافايی را در د فتور کفار  -ماده 

 و تامیم گیری برای آن ا داش نمايد.  شورای پژوهشی گروه  رار داده و نسبل به برر ی



پفم از ارائفه پا فح شفورای پژوهشفی دانشفكده مبنفی بفر تافويب طفرح معاونفل پژوهشفی  -25ماده 

دانشكده موظ  ا ل در اويین فرحفل ممكفن نتیجفه را اهفل تافمیم گیفری نهفائی بفه حفوزه معاونفل 

 پژوهشی دانشگاه ارااع نمايد. 

حفورتیكه شفورای پژوهشفی گفروه ويفا دانشفكده بزش بدانفد میتوانفد : در روند برر ی طرح در 19تباره 

اهل توایه  وابت  فود ارتبفاط بزش را بافورت کتبفی و يفا شففاهی بفا شفورای پژوهشفی گفروه و يفا 

طرح دهنده )گان( بر رار نمايد و يا طفی امسفاتی )يیفر از امسفات شفورا( از توایهفات و نظفرات ايشفان 

 اطالع حاحل نمايد. 

: درحورتیكه شفورای پژوهشفی دانشفكده و يفا گفروه بزش بداننفد میتواننفد از طفرح دهنفدگان  20تباره 

 برای دفاع و توایه مطايب مندرج در پروپوزال برای شرکل در آن شورا ديوت بعمل آورند. 

حوزه معاونل پژوهشی دانشگاه پفم از درياففل پیشفنويم طفرح از  فوی دانشفكده يفا مرکفز  -26ماده 

نرا در برنامه کاری کارشنا فان  فود  فرار داده تفا اهفل برر فی شفورای پژوهشفی دانشفگاه تحقیقاتی آ

 آماده گردد. 

شففورای پژوهشففی دانشففگاه موظفف  ا ففل در اويففین فرحففل ممكففن )اويففین مرحمففه برر ففی  -27مففاده 

 طرحها پم از تاريح دريافل( طرح ار ايی را درد تور کار  ود  رارداده و به آن ر یدگی نمايد. 

رونوشفل مكاتبفه بايفد از طفرف مسفلول مربوطفه بفرای  25تفا  22: برای ايالش موارد ماده هفای  21تباره 

 طرح دهنده )گان( ار ال گردد. 

شورای پژوهشی دانشفگاه بايفد نتیجفه برر فی و نظفر  فود را بافورت تافويب ، رد ، تافويب  -28ماده 

اتبفه مسفتقیم و همفراه بفا رونوشفل بفه مشروط ، ارااع بفه مراافع ذيافالح ديگفر و يیفره از طريفق مك

 معاونل پژوهشی دانشكده به اطالع طرح دهنده )گان( بر اند. 

در حفورتیكه اافرای يفع طفرح دارای اويويفل  فا  زمفانی بفوده و يفا طفرح دهنفده )گفان(  -29ماده 

بوداه ای از دانشفگاه طمفب ننمايفد بفا ايفالش کتبفی ايفن مطمفب بو فیمه مجفری، مفدير گفروه، معفاون 

ژوهشی دانشكده و بفا نظفر معفاون پژوهشفی دانشفگاه  نفین طرحفی میتوانفد بافورت  فارج از نوبفل پ

 معمول در د تورکار شورای پژوهشی دانشگاه  رار گیرد. 

با تواه به شفرح وظفاي  حفوزه مفديريل امفور پژوهشفی دانشفگاه کارشنا فی و آمفاده نمفودن  -30ماده 

ه و کمیففه امففور اداری مففايی و اارائففی طرحهففای طرحهففای دريففافتی بففرای شففورای پژوهشففی دانشففگا

 تحقیقاتی زير نظر معاون پژوهشی بو یمه اين واحد انجاش میپذيرد. 

بففرای برر ففی طرحهففای تحقیقففاتی پیشففنهاد شففده کففه نیازمنففد نظر ففواهی کارشنا ففی و  -31مففاده 

شفی میتوانفد تخاای باشند، شورای پژوهشی دانشفكده يفا دانشفگاه بافالحديد و از طريفق معفاون پژوه



، موضوع را به گروه هفای تخاافی و يفا اففراد حفاحبنظر اهفل داوری ارافاع دهفد و از نظفرات ايشفان 

 برای تامیم گیريهای  ود ا تفاده نمايد. 

: دبیر شورا موظ  ا فل پیگیريهفای بزش اهفل ا فذ پا فح از داور )يفا داوران( و ارائفه آن بفه  22تباره 

 شورا را انجاش دهد. 

: در حورتیكه داور نظر  فود را ظفرف مفدت يكمفاه بافورت شففاف و مشفخص ايفالش ننماينفد  23تباره 

 شورا میتواند از نظرات  اير حاحبنظران ا تفاده نمايد. 

پم از تاويب طرح در شفورای پژوهشفی دانشفگاه ، پیگیفری رونفد اداری طفرح از نظفر حفدور  -32ماده 

، پیگیففری گزارشففات و يیففره بعهففده مففديريل امففور  اباليیففه يففا يقففد  ففرارداد ، پیگیففری رونففد اارائففی

پژوهشی دانشگاه میباشد و اين واحد موظ  ا ل رونوشفل کمیفه مكاتبفات  فود بفا مفدير اارايفی طفرح 

 و يا طرح دهندگان را به معاون پژوهشی دانشكده يا مرکز تحقیقاتی مربوطه ار ال نمايد. 

گفان( در رونفد پیگیفری و اافرای طفرح بفه هفر در حورتیكه مفدير اارايفی يفا طفرح دهنفده ) -33ماده 

ديیمی ا داش بمو ع و بزش را مستنداو از  وی مقفاش مربوطفه درياففل ننمايفد میتوانفد موضفوع را کتبفا و بفا 

ارائه دبيل مثبل و منطقی بفه مرافع بفابتر ايفالش نمفوده و مرافع بفابتر )بعفدی( میتوانفد را فاو اهفل 

 از نمايد. پیگیری و برر ی ا داش بزش را آي

: مراففع ذياففالح بففرای ايففن منظففور در دانشففكده معففاون پژوهشففی آن دانشففكده و ففارج از  24تباففره 

   دانشكده معاون پژوهشی دانشگاه میباشد.

مسلول اارائی طفرح پفم از درياففل اباليیفه و يفا يقفد  فرارداد موظف  بفه شفروع يممیفات  -34ماده 

و مفورد تايیفد شفورای پژوهشفی دانشفگاه  فرار گرفتفه  اارائی طرح به نحوی که در پیشفنويم آن آمفده

 ا ل ، میباشد. 

: معاونل پژوهشفی دانشفگاه موظف  ا فل نسفخه ای از اباليیفه و يفا  فرارداد طفرح را اهفل  25تباره 

اطففالع و پیگیريهففای بزش بعففدی در ا تیففار معاونففل پژوهشففی دانشففكده يففا مرکففز تحقیقففاتی مربوطففه 

  رارداهد. 

مفاه پفم از تفاريح اباليیفه و يفا يقفد  3یكه مدير اارای طرح به هر ديیمی ظفرف مفدت درحورت -35ماده 

 رارداد طفرح بفدون يفذر موافه طفرح را شفروع ننمايفد ، طفرح مزبفور تو ف  مفديريل امفور پفژوهش 

دانشگاه و با نظر  واهی از معفاون پژوهشفی دانشفكده مربوطفه مفورد برر فی  فرار گرفتفه و در  افو  

افرای آن تافمیم گیفری بعمفل آمفد. هم نفین در حفورتیكه در ايفن مفدت وافوهی از تعمیق يا ادامفه ا

ايتبارات طرح در ا تیفار مفديراارايی  فرار گرفتفه باشفد ، بو فیمه همفین مرافع مفورد تافمیم گیفری 

 رار واهفد گرففل. نتیجفه تافمیمات ففو  باففورت کتبفی از طريفق مفديريل امفور پژوهشفی دانشففگاه 

 رايی طرح و معاون پژوهشی دانشكده ايالش  واهد شد. )طرف  رارداد( به مدير اا



:  نان فه در پیشفنويم طفرح زمفان  احفی بفرای شفروع آن مشفخص گرديفده و يفا اافرای  26تباره 

طرح منوط به احراز شفراي  ويفژه ای باشفد، مفديراارايی موظف  ا فل مطفابق آن شفراي  و يفا در زمفان 

 مشخص شده يمل نمايد. 

اهد بزش و يا اديه مربفوط بفه شفروع و يفا يفدش شفروع کفار و  فاير مفوارد مفورد : مدارك و شو 27تباره 

 نظر در اين رابطه بايد از  وی مجری طرح در ا تیار تامیم گیرندگان موضوع اين ماده  رار گیرد. 

مففدير اارايفی طففرح موظفف  ا فل مطففابق مففواد منفدرج در  ففرارداد و يففا بفر ا ففاه اففدول  -36مفاده 

ر شروع به تايیفد شفورای پژوهشفی دانشفگاه ر فیده و زمانبنفدی ارائفه گزارشفات در زمانبندی طرح که د

آن مشخص شده ، گزارش پیشفرفل يممفی و اارايفی طفرح را بفرای معاونفل پژوهشفی دانشفگاه ار فال 

 دارد. 

: مفهوش گزارشفها از نظرحفوزه معاونفل پژوهشفی ، داشفتن ارتبفاط منا فب و مفداوش بفا مفدير  28تباره 

ا ل. مثال اگر طرح بنا به هرديیمفی از نظفر اارائفی بفرای مفدتی بحايفل راکفد درآمفد مفدير  اارائی طرح

اارا بايد درگزارشهای  ود به مشكالت و نیازهفای طفرح اشفاره نمايفد. بنفابر ايفن داشفتن ارتبفاط کتبفی 

در  ايفب گزارشففهای دوره ای از ففوی مفديراارايی بففاحوزه معاونففل پژوهشفی در موايیففد مقففرر شففده در 

 رارداد يا متن پیشنويم طرح ايزامی ا ل.  

معاونل پژوهشی دانشگاه بفه هفر طريقفی کفه حفالح بدانفد بفر حسفن اافرا و  گفونگی رونفد  -37ماده 

 اارايی طرح نظارت  واهد نمود. 

: ناظر )يفا نفاظرين( هفر طفرح بفا مشفورت معفاون پژوهشفی دانشفكده و يفا مرکفز تحقیقفاتی  29تباره 

مشفخص شفده و بفا حكمفی کفه از  فوی معفاون پژوهشفی دانشفگاه درياففل  مربوطه بافورت محرمانفه

مینمايد به امر نظارت می پفردازد. در رابطفه بفا نظفارت طرحهفای در حفال اافرا مفديريل امفور پژوهشفی 

تمهیففداتی را در پففیش  واهففد گرفففل کففه بففا ار ففال اظهففار نظرهففای نففاظر طففرح، معاونتهففای پژوهشففی 

 ريان پیشرفل کار طرحها  رار گیرند. دانشكده يا مرکز تحقیقات در ا

: يففالوه بففر امففر نظففارت، معاونففل پژوهشففی دانشففگاه میتوانففد در موارديكففه حففالح بدانففد از  30تباففره 

ايضای هیلل يممی گروه ، دانشكده ، دانشفگاه و يفا  فاير حفاحبنظرانی کفه بفه آنهفا د تر فی دارد بفه 

یابی گزارشفهای پیشفرفل و رونفد اافرای طفرح شرطی که ازو همكاران طرح نبوده باشفند ، اهفل ارزشف

 نظر واهی نمايد. 

مفديريل امفور پژوهشفی دانشفگاه موظف  ا فل پفم از درياففل گزارشفهای ارزشفیابی شفده  -38ماده 

طرحها نسبل بفه ا تافا  با یمانفده ايتبفارات طفرح در اويفین فرحفل ممكفن و مطفابق مففاد  فرارداد 

 منعقده ا داش نمايد. 



رائی موظ  ا ل در پايفان اافرای طفرح کمیفه نتفايج بد فل آمفده را بافورت گفزارش مدير اا -39ماده 

نهايی مطابق با شرايطی که در متن  فرارداد آمفده ا فل ، مرتفب نمفوده و همفراه ضفمايم و ا فناد مثبتفه 

 اهل تسويه حسا  پايانی طرح در ا تیار حوزه مديريل امور پژوهشی  راردهد. 

 فب از نتفايج تحقیفق و تهیفه مسفتندات يممفی بزش ا فل گفزارش نهفائی : برای ا فتفاده منا 31تباره 

طرح در ايب زير تهیه گردد. بفديهی ا فل مفوارد زيفر بفا توافه بفه ماهیفل طفرح و نفوع مطايعفه تهیفه 

 میشود: 

معرفی تحقیفق )شفامل : زمفان شفروع و  اتمفه تحقیفق ، ر فم بودافه مافرف شفده ، منفابع تفامین  -1

هففداف ، فرضففیات و ففوابت تحقیففق ، تعريفف  واژه هففا ، پففیش فرضففها ، بوداففه ، بیففان مسففلمه ، ا

 محدوديتهای تحقیق و مالحظات ا ال ی( 

 دانسته های  بمی رااع به مسلمه )شامل :  هار  و  تحقیق و مروری بر متون(  -2

مواد و روش کار )شامل : نوع تحقیفق ، اامعفه مفورد تحقیفق ، مشخافات نمونفه پفژوهش ، معیارهفای  -3

رود و  ففروج از مطايعففه ، حجففم نمونففه و روش محا ففبه آن ، محففی  تحقیففق ، روش نمونففه گیففری ، روش و

گردآوری داده ها ، روش پايفايی و روائفی ابفزار گفردآوری داده هفا ،  گفونگی تجزيفه و تحمیفل داده هفا و 

 روشهای آماری بكار رفته( 

مشخافات د یفق مفوارد تويیفد شفده و يافته هفای تحقیفق )شفامل : افداول ، نمودارهفا ، يكسفها ،  -4

 کمیه اطاليات مربوطه در اين زمینه( 

نتايج بد ل آمده )شامل :  الحفه يافتفه هفا ، بحفر وبرر فی در مفورد يافتفه هفا ، تجزيفه و تحمیفل  -5

 درمورد يافته ها ، نتیجه گیری نهايی( 

پیشنهادها )شامل : پیشفنهاد برا فاه يافتفه هفا ، پیشفنهاد بفرای تحقیقفات بعفدی ، پیشفنهاد بفرای  -6

  ازمانها و مرااع ذينفع و ذيرب ( 

 فهر تها )شامل : منابع فار ی ، منابع بتین(  -7

قیفق پیو تها )شامل : پايان نامه های اارا شده بر مبنفای طفرح ، مقفابت تهیفه و يفا  فاپ شفده از تح -8

بهمراه نشانی د تر ی به آنهفا ، پر شفنامه هفای تحقیفق ، افداول و نمفودار هفا ، يكسفها ، برگفه هفای 

 ثبل اطاليات و نتايج مااحبه يا مشاهده و از اين  بیل(

    كیده طرح به فار ی و انگمیسی )ايزامی ا ل( -9

ممفی آموزشفی ا فل هر محقق بعنفوان مفدير اارايفی طفرح در حفايتی کفه وی يضفو هیلفل ي -40ماده 

نمیتواند در يع زمان مسلويیل اارای بیش از  فه طفرح تحقیقفاتی را بعهفده داشفته باشفد کفه در مفورد 

طرح  وش مديريل امور پژوهش بفا توافه بفه  فابقه مفدير اارايفی )در ارائفه گزارشفات بمو فع ، اافرای 



و  نتفايج طرحهفای  بمفی و تحقیق مطابق ماوبات ، ارائه گزارشهای نهفايی کامفل و افامع ، انتشفار مطمف

 هماهنگی با مديريل پژوهش در مسائل اارايی و نظارت طرح( تامیم  واهد گرفل. 

در حايتی که مدير اارايی طرح يضفو هیلفل يممفی پژوهشفی ا فل میتوانفد بافورت همزمفان تفا  هفار 

 طرح تحقیقاتی را بعنوان مدير اارايی  رپر تی و هدايل نمايد. 

يفع زمفان نمیتوانفد در بفیش از پفنج طفرح تحقیقفاتی بعنفوان همكفار احفمی  درهر حال هر محققفق در

 شرکل داشته باشد. 

 برای فعايیل هر محقق بعنوان همكار طرح محدوديتی واود ندارد.  -41ماده 

کمیه تغییراتی که در يوامفل اارائفی طفرح )مفديراارايی ، همكفاران احفمی ، همكفاران و يیفره(  -42ماده 

رخ میدهد بايد بفه و فیمه مفدير اارايفی طفرح و بافورت کتبفی و بفا ذکفر اديفه ، بفه در حین اارای آن 

 حوزه مديريل امور پژوهشی دانشگاه برای ثبل در پرونده اطالع داده شود. 

 نان ه ادامه يفع طفرح تحقیقفاتی در حفین اافرای آن مقفدور نباشفد و طفرح بافرش تعطیفل  -43ماده 

را به حورت کتبفی بفه حفوزه مفديريل امفور پفژوهش دانشفگاه ايفالش گردد ، مدير اارايی بايد اين مطمب 

 نمايد. 

و بفه منظفور تعیفین يمفل تعطیمفی طفرح ، موضفوع بو فیمه  44در مورد طرحهای موضوع ماده  -44ماده 

مدير امور پژوهشی دانشگاه و از طريق نفاظر طفرح و معفاون پژوهشفی دانشفكده پیگیفری شفده و نتیجفه 

ور بففرای تاففمیم گیففری بففه معاونففل پژوهشففی دانشففگاه گففزارش میگففردد. بهمففراه نظففر مففديريل مففذک

 يمل  واهد نمود.  35در نین حايتی معاونل پژوهشی دانشگاه مانند ماده 

در حورتیكه مفديراارای طفرح بفه يممفی نتوانفد يممیفات اافرای طفرح را در مويفد مقفرر بفه  -45ماده 

ن باشفد ، بايفد در وا فل اففزايش مفدت زمفان پايان بر فاند و از  فوی ديگر وا فتار ادامفه اافرای آ

اارای طرح را بهمفراه دبيفل يقفب افتفادگی از زمانبنفدی اويیفه تنظفیم نمفوده و بفه مفديريل پژوهشفی 

 تامیم گیری بزش بعمل آيد.  35دانشگاه ارائه نمايد تا در اين  او  مطابق شراي  ماده 

دافه ، بافورت اابجفائی آنهفا درمجمويفه بودافه  نان ه مديراارايی تغییر بر فی از ا فالش بو - 46ماده

ماو  و يا اففزايش يفع يفا  نفد  مفم از ا فالش بودافه را بافورتی کفه ر فم کمفی آن اففزايش يابفد ، را 

در وا ل نمايد ، بايد پیشنهاد  ود را باذکر ديیفل بفرای برر فی بفه حفوزه مفديريل پژوهشفی دانشفگاه 

 میم گیری بعمل آمده و به ترتیب زير يمل میشود: تا 35ارائه نمايد. در اين مورد مشابه ماده 

درحفد بودافه کفل مافو  باشفد موضفوع  20اگر افزايش يا اابجايی بوداه در وا فل شفده بفیش از  -1

 بايد به اطالع شورای پژوهشی دانشگاه ر یده و کسب تكمی  شود. 



مافو  باشفد تافمیم درحفد بودافه کفل  20اگر افزايش يا اابجايی بوداه در وا ل شفده کمتفر از  -2

مففدير گففروه بففر مبنففای پیشففنهاد شففورای پژوهشففی گففروه ، معففاون پژوهشففی دانشففكده و مففدير امففور 

 پژوهشی دانشگاه کفايل مینمايد. 

  

ايتبارات ماو  طرح مطفابق  فرارداد منعقفد شفده بفین مفدير اارايفی طفرح و پفم از تايیفد  -47ماده 

ريفق واحفد حسفابداری معاونفل پژوهشفی دانشفگاه کارشنا ان يا نفاظرين حفوزه مفديريل پفژوهش از ط

 درا تیار مدير اارايی  رار میگیرد. 

هزينه های کارمندی )پر نمی( طرح بايفد مطفابق بفا حفق ايتحقیفق در نظفر گرفتفه شفده بفرای  -48ماده 

ايضای هیلل يممی و يیر يممی و آئین نامفه هفا و د فتورايعممهای مربوطفه بفه آن کفه دردانشفگاه مفورد 

  میباشد تنظیم ، محا به و پردا ل گردد.اارا 

مراکففز تحقیقففاتی وابسففته بففه دانشففگاه کففه دارای ماففوبه شففورايعايی گسففترش دانشففگاههای  -49مففاده 

کشور میباشند از نظر ارائه و انجفاش طرحهفای تحقیقفاتی مشفابه يفع دانشفكده يمفل نمفوده و طرحهفای 

 هشی دانشگاه ارائه میدهند. برای تاويب به معاونل پژو 51 ود را با شراي  ماده 

طرحهای ار ايی از مراکز تحقیقفاتی مافو  بفرای مطفرح شفدن در شفورای پژوهشفی دانشفگاه  -50ماده 

 بايد شراي  زير را دارا باشند: 

در  هففار و  فعايیتهففای مرکففز تففدوين شففده و بففا برنامففه هففای ا ففتراتژيع مرکففز همففاهنگی کامففل  -1

 داشته باشند. 

 تبه ر می رئیم يا معاون پژوهشی مرکز ار ال شده باشند. با تايید و مكا -2

 مورد کارشنا ی حوزه مديريل امور پژوهشی دانشگاه  رار گرفته باشند.  -3

: مراکز تحقیقاتی وابسفته بفه دانشفگاه تازمانیكفه کمیفه شفراي  منفدرج در ا ا فنامه مافو   32تباره 

انفد بايفد طرحهفای تحقیقفاتی  فود را از طريفق شورايعايی گسترش دانشگاههای  فود را کسفب ننمفوده 

   شورای پژوهشی دانشكده مربوطه به انجاش ر انند.

کمیه منافع مفادی حاحفل از اافرای طفرح تحقیقفاتی و هم نفین د فتاوردها و نتفايج حاحفل از  -51ماده 

د آن متعمففق بففه دانشففگاه و طففرح دهنففدگان بففوده و دانشففگاه میتوانففد باففالحديد  ففود و از طريففق يقفف

 رارداد بخشهای مشخای از اين منافع را بفه طفرح دهنفده )گفان( واگفذار نمايفد. مرافع تشفخیص بفرای 

 اين امر متن  رارداد اارای آن طرح میباشد. 

طرح دهندگان و  اير همكاران اارايی طفرح موظفنفد در هفر مفوردی کفه نتفايج يفا گزارشفهای  -52ماده 

يفا گفزارش و از ايفن  بیفل بفرای مراافع مربوطفه و يفا مجفالت طرح  ود را باورت انتشار مقايه ، کتا  و 



 

 معاونل تحقیقات و فناوری

ايفن تحقیفق بفا حمايفل مفايی »مختم  دا می يفا  فارای ارائفه مینماينفد ، اممفه  ی مبنفی بفر اينكفه 

را همفراه بفا شفماره و  فاير مشخافات طفرح  یفد « دانشگاه يموش پزشكی تهرا ن انجفاش پذيرفتفه ا فل

 پیگیريهای بعدی برای دانشگاه محفوظ  واهد بود. نمايند. در يیر اين حورت حق هرگونه 

درکمیه مفواردی کفه حاحفل نتفايج طفرح تحقیقفاتی بافورت  بفر ، گفزارش و از ايفن  بیفل از  -53ماده 

 وی دانشگاه انتشار می يابد ، فقف  ا فامی طفرح دهنفدگان بترتیبفی کفه در پرونفده طفرح آمفده ا فل 

  ید میگردد.

ندگان ترتیب  احفی بفرای ذکفر نفاش  فود )بجفز آن فه در پرونفده ذکفر : در حورتیكه طرح ده 33تباره 

شده ا ل( تعیین نمايند ، ضروری ا ل کفه موضفوع بافورت کتبفی وبفا امضفای تمفامی طفرح دهنفدگان 

 به حوزه معاونل پژوهشی دانشگاه ايالش گردد. 

بفا آنهفا همكفاری کمیه امتیازات معنوی و يممی يع طرح بفین طفرح دهنفدگان و همكفارانی کفه  -54ماده 

داشته اند به نسبل همكفاری و مشفارکل در انجفاش کفار تقسفیم میشفود. مرافع تشفخیص در ايفن رابطفه 

  رارها و مكتوبات بین کمیه همكاران طرح میباشد.

امتیازات مربوط بفه ارتقفای گفروه و رتبفه يممفی ايضفای هیلفل يممفی کفه مجفری طرحهفای  -55ماده 

امفه هفای اداری و آموزشفی دانشفگاه معفین و از طريفق مراافع ذيافالح تحقیقاتی میباشند مطابق آئین ن

 ايمال میگردد. 

مواردی که در اين آيین نامفه مفد نظفر  فرار نگرفتفه ويفا بحسفب مو عیفل از مفوارد ا فتثنائی  -56ماده 

محسو  میگردد با نظر مستقیم معفاون پژوهشفی دانشفگاه و شفورای پژوهشفی دانشفگاه تافمیم گیفری 

  واهد شد. 

تبافره مجفدداو مفورد احفالح  فرار گرفتفه و در تفاريح  33بنفد و 35ماده و 57اين آيین نامه در  -57ماده 

 به تاويب نهائی شورای پژوهشی دانشگاه ر یده ا ل و از اين تاريح بزش ابارا میباشد. 7/3/81


