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 فهرست عناوين

 

 

 صفحه  عنوان 

 4 وظايف( وضوابط، اختیارات  اعضاء،  شوراهاي پژوهشي )تعريف، بخش اول:

 4 شوراي پژوهشي دانشگاه 

 01 شوراي پژوهشي دانشکده ها 

 01 شوراي پژوهش در آموزش

 01 و استعداد درخشان کمیته تحقیقات دانشجوييشوراي پژوهشي 

 44 گروه  شوراي پژوهشي

 HSR 42شوراي پژوهشي  

 24 شوراي پژوهشي معاونت هاي دانشگاه 

 21 شوراي پژوهشي شبکه هاي بهداشت و درمان

 22 خرم آبادشوراي پژوهشي مرکز بهداشت شهرستان 

 44 مراکز آموزشي درماني پژوهشيشوراي 

 44 شوراي پژوهشي مراکز تحقیقات

 10 کمیته مالي

 11 کمیته اخالق در پژوهش

 24 و شرايط مورد نیاز براي طرح دهندگان ها طرح رايياجموارد  بخش دوم:

 41 تحقیقاتي هاي تصويب طرحفرايند  بخش سوم:

 21 طرح هاي پژوهشيمسائل مربوط به هزينه هاي اجراي  بخش چهارم :
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 فهرست عناوين

 صفحه  عنوان 

 22 پرداخت اقساط طرحهاي تحقیقاتي  بخش پنجم:

 14 طرح تحقیقاتي  ياجراي راحلم بخش ششم:

 12 مقررات مربوط به چاپ مقاله از محل طرح هاي تحقیقاتي بخش هفتم:

 014 نحوه نگارش و ارائه گزارش نهايي  طرح تحقیقاتي بخش هشتم:

 014 تصويب گزارش نهايي  بخش  نهم:

ن پزشکي، ياچگونگي روند تصويب طرح هاي تحقیقاتي از محل پايان نامه هاي دانشجو بخش دهم:

 (، رشته هاي تخصصي و فوق تخصصي پزشکيPhDکارشناسي ارشد و دکتري تخصصي ) 

001 

 002 دانشگاه  کمیته تحقیقات دانشجوييدانشجويي در روند تصويب پروژه هاي  بخش  يازدهم:

چگونگي پرداخت تسهیالت به اعضاي هیئت علمي و پژوهشگران شرکت کننده  در  بخش دوازدهم:

 اي بین المللي خارج از کشور کنگره ه

004 

چگونگي پرداخت تسهیالت به اعضاي هیئت علمي و پژوهشگران شرکت کننده  در  بخش سيزدهم:

 کنگره هاي داخل کشور 

041 

دانشگاه در زمینه چاپ مقاله ، ارائه مقاله در کنگره ها ، چاپ هاي تشويقي  سیاست بخش چهاردهم:

 کتاب و ...

042 

 041 سیاست هاي تشويقي دانشگاه در قالب اعطاي گرنت هاي تحقیقاتي  :بخش پانزدهم

ي حمايتي و تشويقي دانشگاه در برگزاري کنگره ها، سمینار ها و سیاست هابخش شانزدهم: 

 کارگاههاي داخلي و خارجي

044 

 041 امور حقوقي مربوط به فعالیت هاي تحقیقاتي هفدهم:بخش 
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 قدمهم

 روش مند منظور كسب آگاهي از طريق جسـتجوي آگاهانه وه رح پرسش بپژوهش عبارت است از ط

هدف كشف يا روشن شدن سئواالت  انجام آزمايش با كوشش، كه در آن تحقیق وبا همراه  علمي و

 كه پايه و آنجا از. (تعريف سازمان جهاني بهداشت )"پذيرد. اطالعات جديد انجام مي پژوهشي و نیز

مي نهاده  صنعتي آن جامعه بنا توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و محور رجامعه ب اساس پیشرفت هر

است،  برمبناي پژوهش استوار شناخت پديده هاي طبیعي كشف حقايق و، گسترش مرزهاي دانشو  شود

 اهمیت توجه به مقوله پژوهش محلي از ترديد نخواهد داشت. 

نگامي به بار خواهد نشست كه در سیري اصولي نهال پژوهش در كشورهاي در حال توسعه مانند ايران، ه

چنین اهدافي نیل به هاي تحقیقاتي آن جامعه باشد. در راستاي  در راستاي اولويت و برنامه ريزي شده، و

فعالیت هاي ي ييابد. براين اساس آئین نامه اجرا است كه داشتن ضوابط و مقررات خاص ضرورت مي

همچنین تجارب  بخشنامه هاي موجود و استفاده از قوانین و با نلرستادانشگاه علوم پزشكي  درپژوهشي 

 تدوين شده است. هاي كشور تهیه و توصیه هاي ديگر دانشگاه و
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 شوراهاي پژوهشي: بخش اول

 :اهداف -0ماده 

هاي پژوهشي و فراهم آوردن امكانات الزم جهت  سیاست ،اولويت ها، تدوين برنامه ها به منظور تهیه و

 ، مراكز تحقیقاتي،دانشكده ها ،دانشگاه شوراي پژوهشي در، هاي تحقیقاتي اجراي طرحروند  تصويب و

، معاونت هاي دانشگاه، پژوهش در آموزش، مراكز آموزشي درماني، كمیته تحقیقات HSR، گروه ها

ق كمیته مالي و كمیته اخال، درمان، مركز بهداشت شهرستان خرم آبادجويي، شبكه هاي بهداشت و دانش

 .تشكیل مي شونددر پژوهش 

 شوراي پژوهشي دانشگاه - 4ماده 

 تعريف  –1بند 

ي پژوهشي يها و امور زيربنا كلیه خط مشي مرجع تدوين و تبیینترين  عالي شوراي پژوهشي دانشگاه 

اجراي روند  و فراهم آوردن امكانات الزم جهت تصويب و دانشگاههاي تحقیقاتي  اريذو سیاست گ

 رتصمیم گیري در زمینه كلیه اموشوراي پژوهشي دانشگاه باالترين مرجع  است. قاتيهاي تحقی طرح

مرتبط با پژوهش از جمله  تصويب طرحهاي تحقیقاتي ، سیاستگزاري پژوهش، تدوين و تصويب و 

اصالح آئین نامه هاي پژوهشي، پرداخت تشويقي به پژوهشگران و اعضاي هیئت علمي، صدور مجوز 

هاي داخل و خارج كشور، حمايت از ه ران و اعضاي هیئت علمي در كنگرجهت شركت پژوهشگ
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اختراعات و ابداعات، موافقت با چاپ نشريه ، حمايت از پروژه ها و پايان نامه هاي پژوهشي و .... بوده 

 و مي تواند بخشي از اختیارات خود را به شوراهاي پژوهشي وابسته تفويض نمايد.

 : شي دانشگاهشوراي پژوهاعضاي  – 2ماده 

 اساسنامه مديريت دانشگاه ها)مصوب ستاد انقالب فرهنگي( مركب از به استنادراي پژوهشي دانشگاه شو

 باشد:  مي اعضاي زير

 بعنوان رئیس شورا دانشگاه تحقیقات و فناوريمعاون   -1بند 

 بعنوان دبیر شورا  مدير امور پژوهشي دانشگاه - 2بند 

)دانشکده هاي که بیش از ده نفر هیئت علمي داشته باشند( نشكده هامعاونین پژوهشي دا  3بند 

 دانشگاه  )موافقت اصولي يا موافقت قطعي(مصوب  روساي مراكزتحقیقاتي - 4بند 

 هاي پژوهشي ارزنده  فعالیتداراي  ،ي حداقل با مرتبه دانشیارينفر از از اعضاي هیئت علم 4 -5بند 

به باال در اسكوپوس يا تعداد مقاالت باالتر از  7اقل اچ ايندكس داراي حداعضا هیئت علمي  -تبصره

و پژوهشي دانشگاه  مديريتبه پیشنهاد  PubMedو يا  ISI Web of Scienceدر اسكوپوس،  22

 الويت مي باشند. دانشگاه موافقت معاون تحقیقات و فناوري

 مدير تحصیالت تكمیلي دانشگاه -6بند 
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فناوري دانشگاه مي تواند افراد ديگري را حسب مورد به شوراي معاون تحقیقات و  -1تبصره 

ن حق راي در اخیر بدوبررسي موارد استفاده كند. افراد پژوهشي دعوت نمايد تا از نظرات آن ها در 

جلسات حضور مي يابند و بايستي داراي سوابق ارزشمند پژوهشي بوده و حداقل در مرتبه استادياري 

 باشند.

دانشكده، روساي دانشكده ها  مستقل ان تعريف و مشخص شدن معاون پژوهشيتا زم -2تبصره 

 عضو شوراي پژوهشي دانشگاه هستند. 

شوراي پژوهشي دانشگاه بدون حق رأي در جلسات  شناسان پژوهشي دانشگاهكارحضور  – 3تبصره 

 .بالمانع است

با نظر ي مركزي دانشگاه يدانشجو كمیته هاي تحقیقاتمدير مركز مطالعات و توسعه و   -4ره تبص

 انتخاب شوند.عضو شوراي پژوهشي دانشگاه  مي توانند به عنوان معاون تحقیقات و فناوري

 شوراي پژوهشي دانشگاه: و اختيارات ضوابط  – 4 ماده

 . مي گرددتشكیل وهشي دانشگاه هردو هفته يكبار شوراي پژجلسه  – 1 بند

تحقیقات و لیه جلسات عادي و فوق العاده شورا با معاون در ك شوراي پژوهشي دانشگاهرياست  -2بند 

  .تفويض نمايد ي كه معاون تحقیقات و فناوري رياست شورا رادر مواردمگر  دانشگاه است فن آوري

عالوه يك ه نصف برئیس شورا يا جانشین ايشان و  جلسات شوراي پژوهشي دانشگاه با حضور  - 3 بند

 .اخذ مي گردندآراي اعضاي حاضر نسبي ت با اكثريت تصمیما رسمیت مي يابد و ءاعضا
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 .را به عهده دارد شوراي پژوهشي دانشگاهجلسات  يدبیرمدير امور پژوهشي دانشگاه   -4بند 

به  و گاه توسط معاون تحقیقات و فناوري بعنوان رئیس شوراابالغ اعضاي شوراي پژوهشي دانش  -5بند 

براي اعضاي حقوقي ابالغ تا زمان باقي ماندن در  .گردد صادر ميبراي اشخاص حقیقي مدت دو سال 

 پست مربوطه اعتبار دارد.

در جلسات داشته باشند  كه سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب غیبت غیر موجهاعضاي حقیقي  -6بند 

 د.ابالغ عضويت آنها در شورا لغو مي شو

حقیقات و فناوري دانشگاه بالمانع عضويت مجدد اعضاي قبلي در صورت صالحديد معاون ت -7بند 

 است.

مورد  حداكثر ظرف مدت سي روز راارسالي هاي  وظف است طرحمدانشگاه پژوهشي شوراي  -8بند 

 اظهار نظر قرار دهد. بررسي و

، جلسات فوق العاده شوراي پژوهشي دانشگاه رئیس يا دبیر شوراصالحديد  با ودر موارد الزم  -1 تبصره 

 مي گردد.تشكیل 

 باشد:  شرح ذيل ميه ب وظايف شوراي پژوهشي دانشگاه - 1ماده 

 تعیین اهداف و خط مشي پژوهشي دانشگاه -1بند 
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براي ايجاد زمینه اجراي مصوبات و تصمیمات تحقیقات و فناوري دانشگاه همكاري با معاون -2بند 

 دانشگاه شوراي پژوهشي 

و  يهماهنگ، رفع موانع تحقیق در دانشگاه يط وبهبود شرا جمله ازاصالح فرايندهاي پژوهشي  -3بند 

خصوصي در دولتي و مشاركت با بخش  ،دانشگاهايجاد تعادل بین فعالیت هاي آموزشي و پژوهشي 

بررسي  ،خارج دانشگاه تعیین نحوه همكاري با مراكز تحقیقاتي داخل و هاي پژوهشي و اجراي طرح

منطقه  ي وكشوراستاني، براي برآوردن نیازهاي هاي مختلف  نحوه ارائه خدمات پژوهشي به سازمان

 صنعتي علمي و مراكز با ديگر چگونگي همكاري دانشگاه  اي و نیز

  پژوهشگرتربیت  در راستاي  تصويب برنامه هاتدوين و ، تهیه -4بند 

، پیشنهاد برنامه هاي پژوهشي به منظور شناخت هرچه بیشتر جهان دانش تدوين و، بررسي - 5بند 

 و انتشار علم  تولید

و پژوهشي پیشنهاد چگونگي استفاده از نتايج تحقیقات براي ارتقاي كیفیت آموزشي  - 6بند 

 دانشگاه و صنعت

دانشكده ها، بیمارستان ها، به  ارائه جهتتدوين آئین نامه هاي مختلف پژوهشي  تهیه و -7بند 

 شبكه هاي بهداشت و درمان و ديگر مراجع ذيربط

 اظهار نظر درباره مسائلي كه شوراي دانشگاه يا معاون پژوهشي به شورا ارجاع ميبررسي و  -8بند 

  .دهد
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  دانشگاه ارائه شده از شوراهاي مختلف پژوهشي زير مجموعه هاي پژوهشي تصويب طرح -9بند 

نوشتن مقاالت تحقیقي و  ترغیب و تشويق اعضاي هیئت علمي به تالیف وترجمه كتب و - 12بند 

محققین و مخترعین و نشر آثار علمي  ات و تسهیالت الزم براي تسريع در چاپ وايجاد امكان

 تدوين آيین نامه اجرايي میزان و نحوه پرداخت تشويقي چاپ كتب و مقاالت علمي

 آن و ابالغ برمبناي ضوابط مصوب ي انتشارات دانشگاهشوراآئین نامه  و تصويب پیشنهاد -11بند 

دانشگاه براي كار  توانمندي هاي دانش آموختگانسنجش  مندي علمي وارزيابي میزان توان -12بند 

 هاي تحقیقاتي ويژه  در جامعه از طريق اجراي طرح

ارزشیابي طرح هاي تحقیقاتي خاتمه يافته در دانشگاه و انتخاب پژوهش ها و پژوهشگران  -14بند 

 ي آن هانمونه در هر سال در زمینه هاي گوناگون سالمت و تشويق مادي و معنو

خط مشي كلي كاربرد نتايج تحقیقات براي پیشبرد جنبه هاي علمي و فني و تدوين پیشنهاد  -15بند 

 كشور 

 هاي مطالعاتي اعضاي هیئت علمي برنامه ريزي فرصت -16بند 

بررسي و پیشنهاد طرح توسعه شبكه اطالع رساني دانشگاه به عنوان ابزار تحقیقات نوين در  -17بند 

 رش فرهنگ پژوهشراستاي گست
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صدور مجوز اعزام پژوهشگران به كنگره هاي داخل و خارج از كشور در صورت پذيرش  -18بند 

 مقاالت آنها 

اري و تدوين تفاهم نامه هاي مشترک با دانشگاه ها و مراكز علمي تحقیقات زسیاست گ -19بند 

 كشوري و بین المللي

 ي پژوهشي تابعه تفويض بخشي از اختیارات خود به شوراها -22بند 

 وظايف دبير شوراي پژوهشي دانشگاه:   -2ماده 

 و اعضاي شورا  تحقیقات و فناوري دانشگاه معاون  تنظیم برنامه كاري شورا با نظر -1بند 

 و تدوين صورتجلسه هاي آنبرگزاري جلسات شورا  وهماهنگي  -2بند 

 محولهاز سوي شورا و اجراي مصوبات آن پیگیري امور -3بند 

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

 اري زماه يكبار به منظور سیاست گ 2ا حداقل هر تشكیل جلسه با معاونین پژوهشي دانشكده ه -5بند 

 و تعیین اولويت هاي تحقیقاتي و ارائه گزارش آن به شوراي پژوهشي.
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 :شوراي پژوهشي دانشکده -4ماده 

 پیگیري و كه به منظوردانشگاه شوراي پژوهشي  زير نظر  شوراي پژوهشي دانشكده مرجعي است -1د بن

به آن دانشگاه شوراي پژوهشي پژوهشي توسط  در راستاي كلیه اموركه و تفويض هايي  اجراي وظايف

 . گرددتشكیل مي شود،  محول مي

 : شوراي پژوهشي دانشکده  اعضاي  – 2ماده 

 دانشكده عهده دار رياست شوراي پژوهشي دانشكده مي باشد.رئیس  - 1بند 

 رئیسو جانشین  بعنوان دبیر شورا پژوهشي دانشكده معاون  - 2بند 

تائید رياست  پژوهشي دانشكده وو  نظر به پیشنهاد معاون  نفراز اعضاي هیئت علمي صاحبدو  – 3بند  

در نمايه هاي مقاله  22االتر يا دارا بودن حداقل ب و 5 ج ايندكسا ايبا حداقل مرتبه دانشیاري دانشكده 

از  دو نفر 3بنددر صورت نداشتن شرايط  )يا اسكوپوس PubMedيا  ISI web of Scienceمعتبر 

يا  ISI web of Scienceدر نمايه هاي معتبر با باالترين تعداد مقاله علمي دانشكده اعضاي هیات 

PubMed يا اسكوپوس انتخاب گردد). 

توانمند با شرايط  يا يك عضو هیئت علمي مصوب و غیر مصوب( (هاي آموزشي گروه انمدير – 4بند 

 گردد.توسط ريیس دانشكده انتخاب و تبصره مربوطه  3بند 

 نماينده معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه مدير پژوهش يا   -  5بند 
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تايید رئیس  ودانشكده  پژوهشي   آموزشي و به پیشنهاد معاونمتخصص آمار يا اپیدمیولوژي  – 6بند 

 مربوطهدانشكده 

 مورد به شوراي پژوهشي دعوت  حسبرا بدون حق راي رئیس شورا مي تواند افراد ديگري  -1تبصره 

 تا از نظرات آن ها در بررسي موارد استفاده كند. 

دانشكده  مي تواننددر جلسات شوراي پژوهشي كارشناسان پژوهشي دانشكده بدون حق رأي - 2تبصره 

 شركت مي نمايد.  

دانشكده هايي كه تعداد گروهها كافي نیست. اعضاي شورا با نظر رئیس دانشكده انتخاب مي  – 3تبصره 

 شوند.

 شوراي پژوهشي دانشکده:و اختيارات ضوابط  – 1ماده 

به  در صورت لزوم و شود و يكبار تشكیل مي ر دو هفتهحداقل هشوراي پژوهشي دانشكده   -1بند 

 .شدبرگزار خواهد  جلسات فوق العاده  رئیس شورا يا دبیر شورا،صالحديد 

رئیس دانشكده عهده دار  ،مادامي كه معاون مستقل پژوهشي در دانشكده انتخاب نگرديده است 2بند 

پس از تشكیل معاونت مستقل پژوهشي در دانشكده معاونت  رياست شوراي پژوهشي دانشكده مي باشد.

  .وراي پژوهشي دانشكده خواهند بودپژوهشي رئیس ش
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فعالیت مي نمايد و پس از عنوان دبیرشوراي پژوهشي دانشكده ه پژوهشي دانشكده ب معاون  3بند 

تشكیل معاونت پژوهشي در دانشكده با رأي اعضاي پژوهشي دانشكده يكي از اعضاء بعنوان دبیر شورا 

 انتخاب خواهد شد. 

 .گردد  صادر ميشورا  به مدت دو سال رئیس  توسطهشي دانشكده ابالغ اعضاي شوراي پژو  -4بند 

رئیس شورا، نماينده معاون تحقیقات و فناوري و  جلسات شوراي پژوهشي دانشكده با حضور  -5بند 

 رسمیت مي يابد.  ءعالوه يك اعضاه نصف ب

رئیس دانشكده مي در كلیه جلسات عادي و فوق العاده شورا با كده رياست شوراي پژوهشي دانش –6بند 

 ورا را به فرد ديگري تفويض نمايد.ياست شرمي تواند رئیس دانشكده .باشد 

را كه  دانشکدهصورتجلسات پژوهشي نسخه اي از موظف است   دانشکدهپژوهشي  دبیر شوراي  -7بند 

 .نمايد پژوهشي دانشگاه ارسال ديريت امورم به ،رسیده است ءبه امضاي اعضا

پژوهشي دانشگاه مي شي دانشكده بر پايه سقف مالي تفويض شده از سوي شوراي شوراي پژوه -8بند 

طرحهاي تحقیقاتي را پس از تأيید شوراي پژوهشي گروه مرتبط )از نظر محتوايي، ضرورت ، تواند 

 تكراري نبودن و ارزش علمي (  و تأيید در  كمیته مالي به تصويب نهايي برساند.

حهاي تحقیقاتي بیشتر از سقف مالي تفويض شده به شوراي پژوهشي در صورتي كه مبلغ طر - 9بند 

طرحهاي تحقیقاتي در شوراي پژوهشي دانشكده نمي باشد و بايد نیازي به مطرح نمودن  شكده باشد،دان
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گروه مرتبط )از نظر محتوايي ، ضرورت ، تكراري نبودن و ارزش علمي(   شوراي پژوهشيپس از تأيید 

 هشي دانشگاه ارسال گردد. مستقیم به شوراي پژو

مورد  حداكثر ظرف مدت سي روز راارسالي هاي  وظف است طرحپژوهشي دانشكده مشوراي  -12بند 

 اظهار نظر قرار دهد. بررسي و

گزارشي از هر سه ماه يكبار )بصورت فصلي( دانشكده موظف است پژوهشي  رئیس شوراي - 11بند 

 دانشگاه ارسال نمايد. نت تحقیقات و فناوريمعاوبراي  عملكرد پژوهشي آن دانشكده را

 وظايف شوراي پژوهشي دانشکده:  - 01ماده 

هاي  شوراي پژوهشي گروه هاي پژوهشي پیشنهادي ارسالي از طرحنهايي تصويب  بررسي و –1بند 

 بر اساس تفويض صادر شده از شوراي پژوهشي دانشگاه دانشكده 

هاي  شوراي پژوهشي گروه وهشي پیشنهادي ارسالي ازهاي پژ طرحاولیه تصويب  بررسي و -2بند 

 به شوراي پژوهشي دانشگاه جهت تصويب نهايي  ارسال دانشكده و

 توجه به خط مشي پژوهشي دانشگاه با هاي پژوهشي دانشكده، تدوين سیاست -3بند 

 ان و دانشجويان، كاركنمطالعه و پیشنهاد راهكارهاي ايجاد انگیزه و عالقه در اعضاي هئیت علمي - 4بند 

 دانشكده جهت فعال نمودن پژوهش
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آن به معاونت  ارجاعبررسي و اظهار نظر راجع به توان پژوهشي دانشكده بر اساس دانشگاه و  - 5بند 

 دانشگاه  تحقیقات و فناوري

هاي تحقیقاتي و ارائه آن به معاونت  هاي آموزشي دانشكده در مورد اولويت بررسي نظرات گروه -6بند 

 دانشگاه یقات و فناوريتحق

گونه  هماهنگي اين برايهاي بین گروهي و فراهم نمودن امكانات الزم  تشويق انجام پژوهش 7بند

 ها پژوهش

 اجراي طرح  راستايهاي تحقیقاتي در  مجريان طرح برايفراهم نمودن امكانات و تسهیالت الزم  -8 بند

هاي پايان يافته به موسسات ذيربط جهت كاربرد آن  تشويق مجريان طرح به ارائه نتايج پژوهش - 9بند 

 )تجاري سازي و كاربردي كردن يافته ها(عملي  در عرصه هاي مختلف علمي و

به  برترمعرفي پژوهشگران  تعیین و پژوهشي دانشكده وهاي  تنظیم گزارش سالیانه فعالیت - 12بند 

 دانشگاه تحقیقات و فناوريحوزه معاونت 

هاي دانشگاه،  تصويب موضوعات تحقیقاتي با توجه به اولويت و و تدوينط مشي ارائه خ -11 بند 

، Ph.Dو MPHكارشناسي ارشد،  كارشناسي )در صورت وجود(، جهت اخذ واحد پايان نامه در مقاطع

 شته هاي مزبور در دانشكده در صورت وجود ر دكتراي عمومي، تخصصي و فوق تخصصي

خارجي  ارائه مقاالت در سمینارهاي داخلي و ترجمه كتاب و تالیف و برنامه ريزي جهت تدوين، -12 بند

 در راستاي تولید و انتشار علم دانشگاه تحقیقات و فناوريهماهنگي حوزه معاونت  با
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هاي مختلف  بررسي واظهار نظر در مورد سمینارها، كنگره ها و كارگاه هاي پیشنهادي از گروه -13بند 

 دانشكده

 

 

 پژوهش در آموزش  شوراي  -00ماده 

شوراي پژوهش در آموزش مرجع تصمیم گیري علمي در خصوص هاي طرح هاي تحقیقاتي  -1بند 

پژوهش در آموزش و دانش پژوهي در راستاي تفويض واگذار شده از طرف شوراي پژوهش دانشگاه مي 

 باشد. 

 : پژوهش در آموزشواحد اعضاي شوراي پژوهشي  – 04ماده 

 .بعنوان رئیس شوراشي دانشگاه معاون  آموز – 1بند

 بعنوان عضو شورايا نماينده وي معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه  -2بند

 مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي بعنوان دبیر شورا  – 3بند 

مدير مركز به پیشنهاد در زمینه پژوهش در آموزش نظر  نفراز اعضاي هیئت علمي صاحبچهار  – 4بند 

 تحقیقات و فناوري دانشگاهمعاون  آموزشي و معاون العات و توسعه آموزش علوم پزشكي و تأيید مط

 مدير امور آموزش و تحصیالت تكمیلي  – 5بند 
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 مسؤل واحد پژوهش در آموزش   -  6بند 

 مدير پژوهش دانشگاه - 7 بند

واحد شوراي پژوهشي ترکیب در عضويت معاون تحقیقات و فناوري يا نماينده ايشان  1تبصره 

 و در عدم حضور ايشان جلسات اين شورا رسمیت ندارد. ضروري مي باشد پژوهش در آموزش

رئیس شورا مي تواند افراد ديگري را حسب مورد به شوراي پژوهشي دعوت نمايد تا از  -2تبصره 

 ر مي يابند.. افراد  اخیر بدون حق راي در جلسات حضونظرات آن ها در بررسي موارد استفاده كند

 :ر آموزشپژوهش دواحد  شوراي پژوهشي  و اختيارات ضوابط  – 02ده ما

در  شود و تشكیل مي حداقل هر دو هفته يكبار ر آموزشپژوهش دواحد شوراي پژوهشي   -1بند 

 .نمود برگزار  جلسات فوق العاده رئیس يا دبیر شورا مي توان به صالحديد  صورت لزوم و

حضور در كلیه جلسات عادي و فوق العاده شورا با  ر آموزشپژوهش د واحدي شوراي پژوهش -2بند 

رئیس  غیاب رسمیت مي يابد. در ءعالوه يك اعضاه نصف بمعاون تحقیقات و فناوري و رئیس شورا، 

 واحدجلسات شوراي پژوهشي  يا نمايندگان قانوني آنها معاون تحقیقات و فناوري دانشگاهو  شورا

 سمیت ندارند . ر ر آموزشپژوهش د
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صورتجلسات نسخه اي از موظف است  ر آموزشپژوهش د واحدپژوهشي  دبیر شوراي  -3بند 

پژوهشي  ديريت امورم به ،رسیده است ءرا كه به امضاي اعضا ر آموزشپژوهش د واحدپژوهشي 

 .نمايد دانشگاه ارسال

شده از سوي شوراي بر پايه سقف مالي تفويض  ر آموزشپژوهش د واحدشوراي پژوهشي  -4بند 

 طرحهاي تحقیقاتي را پس از تأيید در كمیته مالي به تصويب نهايي برساند. پژوهشي دانشگاه مي تواند

در صورتي كه مبلغ  طرحهاي تحقیقاتي بیشتر از سقف مالي تفويض شده به شوراي پژوهشي  - 5بند 

محتوايي، ضرورت ، تكراري بايد پس از طي تصويب و تأيید از نظر  باشد، ر آموزشپژوهش د واحد

جهت تصويب نهايي به شوراي  نبودن و ارزش علمي و طي مراحل داوري  و تأيید توسط شوراي مذكور،

 پژوهشي دانشگاه ارسال گردد. 

 مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دبیر شورا خواهند بود.  -6بند 

 مي گردد. صادر دت دو سال توسط رئیس شورا به م ابالغ اعضاي شورا  -7بند 

حداكثر ظرف مدت  راارسالي هاي  وظف است طرحدر آموزش م پژوهش واحد پژوهشيشوراي  - 8بند 

 اظهار نظر قرار دهد. مورد بررسي و سي روز

هر سه ماه يكبار )بصورت فصلي( موظف است  در آموزش  پژوهشواحد پژوهشي  دبیر شوراي - 9بند 

 دانشگاه ارسال نمايد. معاونت تحقیقات و فناوريبراي  راشورا  گزارشي از عملكرد پژوهشي

 : ر آموزش د پژوهشواحد ي وظايف شوراي پژوهش - 04ماده 
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طرف پژوهشگران بر اساس  هاي پژوهشي پیشنهادي ارسالي از طرحنهايي تصويب  بررسي و –1بند 

 تفويض صادر شده از شوراي پژوهشي دانشگاه 

  وطرف پژوهشگران  هاي پژوهشي پیشنهادي از طرحاولیه تصويب  وم نظر اعال علمي، بررسي -2بند 

 به شوراي پژوهشي دانشگاه جهت تصويب نهايي  ارسال

توجه به خط مشي پژوهشي  با ،در زمینه پژوهش در آموزشهاي پژوهشي  تدوين سیاست -3بند 

 دانشگاه

 ، كاركنان و دانشجوياندر اعضاي هئیت علميمطالعه و پیشنهاد راهكارهاي ايجاد انگیزه و عالقه  - 4بند 

 در آموزش  دانشكده جهت فعال نمودن پژوهش

تحقیقات و و ارائه آن به معاونت در زمینه پژوهش در آموزش هاي تحقیقاتي  اولويتتدوين  – 5بند 

 دانشگاه فناوري

گونه  اهنگي اينهم برايهاي بین گروهي و فراهم نمودن امكانات الزم  تشويق انجام پژوهش –6بند

 ها پژوهش

 اجراي طرح  راستايهاي تحقیقاتي در  مجريان طرح برايفراهم نمودن امكانات و تسهیالت الزم  -7 بند

هاي پايان يافته به موسسات ذيربط جهت كاربرد آن  تشويق مجريان طرح به ارائه نتايج پژوهش - 8بند 

 ها( )كاربردي كردن يافتهدر عرصه هاي مختلف علمي وعملي 
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معرفي  تعیین و ودر زمینه پژوهش در آموزش هاي پژوهشي  تنظیم گزارش سالیانه فعالیت -9بند

 دانشگاه تحقیقات و فناوريبه حوزه معاونت در اين زمینه  برترپژوهشگران 

 با توجه به اولويتمرتبط با آموزش تصويب موضوعات تحقیقاتي  و و تدوينارائه خط مشي  -12 بند 

كارشناسي ارشد،  كارشناسي )در صورت وجود(، ، جهت اخذ واحد پايان نامه در مقاطعهاي دانشگاه

MPH وPh.Dدر صورت وجود رشته هاي مزبور در  ، دكتراي عمومي، تخصصي و فوق تخصصي

  دانشكده ها يا آموزشكده ها 

خارجي  اخلي وارائه مقاالت در سمینارهاي د ترجمه كتاب و تالیف و برنامه ريزي جهت تدوين، -11 بند

 در راستاي تولید و انتشار علم دانشگاه تحقیقات و فناوريهماهنگي حوزه معاونت  با

 ه تحقيقات دانشجويي کميتشوراي پژوهشي  -01ماده 

دانشگاه شوراي پژوهشي  زير نظر  مرجعي است کمیته تحقیقات دانشجوييشوراي پژوهشي  -1بند 

در راستاي كلیه امورات مرتبط با پژوهشهاي كه ويض هايي و تف اجراي وظايف پیگیري و كه به منظور

 . گرددتشكیل مي شود،  به آن محول ميدانشگاه شوراي پژوهشي دانشجويي توسط 

 : اعضاي شوراي پژوهشي کميته تحقيقات دانشجويي – 02ماده 

 شوراناظر بعنوان  دانشگاه تحقیقات و فناوريمعاون   -1بند 

 شورا رئیس یقات دانشجويي بعنوان سرپرست كمیته تحق – 2بند 
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 مدير امور پژوهشي دانشگاه   3بند 

 يكي از دانشجويان فعال و صاحب فعالیت اي پژوهشي ارزنده به عنوان دبیر شورا  -4بند 

 مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي -5بند

هاي پژوهشي ارزنده  حب فعالیت، صايا متخصصین بالیني نفر از  اعضاي هیئت علمي  6الي  4 -6بند 

 . دانشگاه معاون تحقیقات و فناوري و موافقت  سرپرست كمیته تحقیقات دانشجوييبه پیشنهاد 

 دبیر كمیته تحقیقات دانشجويي  -7بند 

 و موافقت  سرپرست كمیته تحقیقات دانشجوييبه پیشنهاد متخصص آمار يا اپیدمیولوژي  -8بند 

 انشگاهد معاون تحقیقات و فناوري

سرپرست هاي پژوهشي ارزنده به پیشنهاد  صاحب فعالیتدو الي چهار نفر از دانشجويان  -9بند 

 . دانشگاه معاون تحقیقات و فناوري و موافقت  كمیته تحقیقات دانشجويي

دانشگاه مي تواند افراد ديگري را حسب مورد به سرپرست كمیته تحقیقات دانشجويي  -1تبصره 

ت نمايد تا از نظرات آن ها در بررسي موارد استفاده كند. افراد  اخیر بدون حق شوراي پژوهشي دعو

 راي در جلسات حضور مي يابند.

و مركز رشد استعداد هاي درخشان مي  كارشناسان پژوهشي كمیته تحقیقات دانشجويي - 2تبصره 

 بدون حق رأي در جلسات شوراي پژوهشي دانشگاه شركت نمايند.  توانند 
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 :کميته تحقيقات دانشجوييشوراي پژوهشي و اختيارات ضوابط  – 04ماده 

شود  حداقل هر دو هفته يكبار تشكیل مي دانشگاه کمیته تحقیقات دانشجوييشوراي پژوهشي   -1بند 

 .شدبرگزار خواهد  جلسات فوق العاده  دبیر يا رئیس شورا ،به صالحديد  در صورت لزوم و و

رئیس شورا  يا جانشین  با حضور دانشگاهمیته تحقیقات دانشجويي کجلسات شوراي پژوهشي   2بند 

 رسمیت مي يابد.  ءعالوه يك اعضاه نصف بايشان و 

نسخه اي از موظف است  دانشگاه کمیته تحقیقات دانشجوييپژوهشي  دبیر شوراي  –3بند 

را كه  گاهو مرکز رشد استعداد هاي درخشان دانشکمیته تحقیقات دانشجويي صورتجلسات پژوهشي 

 .نمايد پژوهشي دانشگاه ارسال ديريت امورم به ،رسیده است ءبه امضاي اعضا

بر پايه سقف مالي تفويض شده از سوي   دانشگاه کمیته تحقیقات دانشجوييشوراي پژوهشي  -4بند 

شوراي پژوهشي دانشگاه مي تواند  طرحهاي تحقیقاتي را پس از تأيید در كمیته مالي به تصويب نهايي 

 برساند.

در صورتي كه مبلغ  طرحهاي تحقیقاتي بیشتر از سقف مالي تفويض شده به شوراي پژوهشي  - 5بند 

باشد ،بايد پس از طي تصويب و  تأيید از نظر محتوايي ، ضرورت ،  دانشگاهکمیته تحقیقات دانشجويي 

تصويب نهايي به  تكراري نبودن و ارزش علمي و طي مراحل داوري  و تأيید توسط شوراي مذكور،جهت

 شوراي پژوهشي دانشگاه ارسال گردد. 
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در كلیه جلسات عادي و فوق  دانشگاه کمیته تحقیقات دانشجوييشوراي پژوهشي رياست  -6بند 

 . دانشگاه است تحقیقات و فن آوريرياست كمیته العاده شورا با 

 .را به عهده دارد وهشياي پژشورجلسات  يدبیر دانشگاه سرپرست كمیته تحقیقات دانشجويي -7بند 

به مدت دو سال توسط  دانشگاه پژوهشي کمیته تحقیقات دانشجوييابالغ اعضاي شوراي   -8بند 

 معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه صادر مي گردد. 

حداكثر  راارسالي هاي  وظف است طرحم دانشگاهکمیته تحقیقات دانشجويي پژوهشي شوراي  -9بند

 اظهار نظر قرار دهد. بررسي ومورد  ظرف مدت سي روز

هر سه ماه يكبار موظف است  دانشگاهکمیته تحقیقات دانشجويي پژوهشي  دبیر شوراي -12بند 

دانشگاه ارسال  معاونت تحقیقات و فناوريبراي  راشورا گزارشي از عملكرد پژوهشي )بصورت فصلي( 

 نمايد.

 : کميته تحقيقات دانشجوييوظايف شوراي پژوهشي  - 02ماده 

توسط دانشجويان بر اساس تفويض صادر هاي پژوهشي پیشنهادي  طرحنهايي تصويب  بررسي و –1بند 

 شده از شوراي پژوهشي دانشگاه 

به شوراي  ارسال ودانشجويان هاي پژوهشي پیشنهادي  طرحاولیه تصويب  و ، تأيیدبررسي -2بند 

 پژوهشي دانشگاه جهت تصويب نهايي 
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و  توجه به خط مشي پژوهشي دانشگاه با ،مرتبط با دانشجويانپژوهشي  هاي تدوين سیاست -3بند 

 ارسال به شوراي پژوهشي دانشگاه جهت تصويب نهايي

 جهت فعال نمودن پژوهش دانشجويانمطالعه و پیشنهاد راهكارهاي ايجاد انگیزه و عالقه در  - 4بند 

 اجراي طرح  راستايدر ن دانشجويا برايفراهم نمودن امكانات و تسهیالت الزم   - 5بند 

انتخاب  و دانشگاه كمیته تحقیقات دانشجوييهاي پژوهشي  تنظیم گزارش سالیانه فعالیت  - 6بند 

 دانشگاه تحقیقات و فناوريبه حوزه معاونت از میان دانشجويان و معرفي  برترپژوهشگران 

خارجي  در سمینارهاي داخلي و ارائه مقاالت ترجمه كتاب و تالیف و برنامه ريزي جهت تدوين، - 7 بند 

 در راستاي تولید و انتشار علم دانشگاه تحقیقات و فناوريهماهنگي حوزه معاونت  با

 طرف دانشجويان بررسي واظهار نظر در مورد سمینارها، كنگره ها و كارگاه هاي پیشنهادي از  -8بند 

داخلي و خارج از كشور و  بررسي و اظهار نظر در خصوص شركت دانشجويان در كنگره هاي -9بند 

 ژوهشي دانشگاه جهت تصويب نهايي.ارجاع به شوراي پ

حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه جهت تسريع در انجام امورات مربوط به طرح هاي پژوهشي و  -1بند

ن نامه استعدادهاي درخشان هزينه هاي طرح را خارج از نوبت طرح پايان نامه دانشجويان مشمول آيی

 پرداخت نمايد.
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معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه جهت شركت دانشجويان مشمول آيین نامه استعدادهاي  -2بند

درخشان در كنفرانس هاي علمي و همايش هاي بین المللي و سراسري با ارائه مقاله يا پوستر مبلغ يك 

 affiliationاضافه بر هزينه هاي معمول پرداختي به ساير دانشجويان مشروط به نوشتن میلیون ريال 

 را پرداخت نمايد. كمیته تحقیقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي لرستان

دانشگاه دانشجويان فارغ التحصیل استعداد درخشان مشمول طرح نیروي انساني را در سازمان ها و  -3بند

ي، درماني و مديريتي مرتبط با دانشگاه علوم پزشكي لرستان جهت گذراندن طرح، مراكز آموزشي، پژوهش

 در اولويت قرار دهند.

واحد استعداد هاي درخشان دانشگاه بايستي جهت توانمند سازي دانشجويان مشمول آيین نامه -4بند

ديگر كارگاه ها و  ، مديريت وITاستعدادهاي درخشان دانشگاه كارگاه هاي آموزشي، كالسهاي ويژه زبان، 

 كالس هاي مورد نیاز دانشجويان را برگزار نمايد. 

دانشجويان در دانشكده ها و بیمارستان ها بنا به درخواست  ITتمامي كتابخانه ها و جايگاه هاي  -5بند

دانشجوي مشمول آيین نامه هاي استعدادهاي درخشان با معرفي نامه از واحد استعدادهاي درخشان 

 صدور كارت عضويت براي دانشجويان فوق به ايشان خدمات ارائه نمايند. دانشگاه ضمن

 شوراي پژوهشي گروه   -41ماده 

در راستاي مسؤلیت و تفويض صادر شده از طرف شوراي پژوهشي شوراي پژوهشي گروه،   -1بند 

، از نظر محتواييدر حیطه تخصصي گروه هاي پژوهشي  طرحدر خصوص مرجع تصمیم گیري دانشگاه، 

 راري نبودن و ارزش علمي  مي باشد.، تكضرورت 
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 : يا گروههاي تخصصي مشترک شوراي پژوهشي گروه اعضاي  -40ماده 

 بعنوان رئیس شورا مدير گروه  - 1بند

 بعنوان دبیر شورا معاون گروه  -2بند 

  انتخاب اعضاي گروه بهمربوطه  گروهنفر از اعضاي هیئت علمي تمام وقت  هفتتا  سه -3بند 

علمي در گروه مربوطه  تعداد اعضاي هیئت گروه مصوب وزارتخانه نبوده و يا  كه در مواردي - 1تبصره 

 متشكل ازپژوهشي دانشكده  د، شوراي پژوهشي گروه مزبور با صالحديد معاونننفر باشچهاركمتر از 

  مي شود. تشكیل بصورت مشترک متجانس هاي  يا  شوراي پژوهشي گروه كلیه افراد گروه بوده و

د از متخصصین ذيصالح نتوان مي يا گروههاي ادغامي گروهشوراي پژوهشي رئیس يا دبیر  -2تبصره 

 عمل آورد.ه شركت در جلسات شورا بدون داشتن حق راي، دعوت ب براي مشورت و

يا گروههاي ادغامي  گروهكارشناس پژوهشي دانشكده بدون حق رأي در جلسات پژوهشي  -3تبصره 

 نمايد. شرکت مي 

حضور معاون پژوهشي دانشكده يا بیمارستان يا نماينده ايشان در جلسات گروههاي تخصصي  -4تبصره

 الزامي است.

 :مشترک يا گروههاي ادغامي شوراي پژوهشي گروه و اختيارات ضوابط  – 44ماده 
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حضور   ورئیس شورا يا نماينده ايشان با حضور  يا گروههاي ادغامي گروهشوراي پژوهشي  -1بند 

 گردد. اتخاذ مي ءعالوه يك اعضا رسمیت مي يابد و تصمیمات با اكثريت آراه حداقل نصف ب

شود و در موارد  روز يكبار تشكیل مي15حداقل هر  يا گروههاي ادغامي گروهشوراي پژوهشي  - 2بند 

 تواند جلسات فوق العاده برگزار نمايد. لزوم نیز مي

 هاي تحقیقاتي پیشنهادي را موظف است طرح گروههاي ادغامييا  گروهشوراي پژوهشي  - 3بند 

 نمايد. يا تصمیم گیري روز بررسي و درباره آنها اظهارنظر 15حداكثر ظرف مدت 

اعضاي شوراي پژوهشي گروه به پیشنهاد مدير گروه توسط رئیس دانشكده به مدت دو سال ابالغ  - 4بند 

 صادر مي گردد. 

عهده معاون گروه ر عهده مدير گروه و در غیاب وي بر پژوهشي گروه، برياست جلسات شوراي  -5بند 

 باشد. مي

 باشد. بوده و مسئول پیگیري مصوبات مي گروه  معاون پژوهشي گروه دبیر شوراي پژوهشي -6بند 

موظف است صورتجلسات پژوهشي گروه را  يا گروههاي ادغامي گروهپژوهشي  دبیر شوراي   7بند 

معاون پژوهشي دانشكده ارسال و موارد مندرج در آن را پیگیري  به ،رسیده است ءاكه به امضاي اعض

 نمايد. 

بر پايه تفويض صادر شده از سوي شوراي پژوهشي  يا گروههاي ادغامي گروهشوراي پژوهشي  -8بند 

دانشگاه مي تواند  طرحهاي تحقیقاتي را از نظر محتوايي ، ضرورت ، تكراري نبودن و ارزش علمي  
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بررسي و تأيید نمايد و بر اساس مبلغ پیشنهاد شده در پروژه به شوراي پژوهشي دانشكده يا دانشگاه يا 

 ساير شوراهاي پژوهشي ارسال نمايد. 

هر سه ماه يكبار )بصورت فصلي( موظف است  يا گروههاي ادغامي گروهپژوهشي  دبیر شوراي -9بند 

 پژوهشي دانشكده ارسال نمايد. براي معاون راشورا گزارشي از عملكرد پژوهشي 

در مواردي كه شوراي پژوهشي گروه بدلیل تعداد كم اعضاي گروهها از ادغام چندين گروه  -1تبصره 

آموزشي و پژوهشي شكل مي گیرد ، با انتخاب اعضاي شوراي پژوهشي ادغامي ، رئیس و دبیر شوراي 

 پژوهشي گروههاي ادغامي تشكیل مي شود.  

و همچنین نظارت بر اجراي  انتخاب شوراي پژوهشي گروه هاي ادغاميحسن اجراي  وظیفه - 2تبصره 

 باشد.  پژوهشي دانشكده مربوطه ميآموزشي و عهده معاون ر بمحوله وظايف پژوهشي 

 : مشترک گروه يا گروههاي ادغامي وظايف شوراي پژوهشي - 42ماده 

 ن پژوهشي دانشكدهانعكاس آن به معاو برآورد توان پژوهشي گروه و - 1بند 

هاي تحقیقاتي در رابطه  پیشنهاد طرح و اتي الويتهاي تحقیقتعیین  بررسي زمینه هاي پژوهشي و - 2بند 

 گروه، در راستاي نیازهاي منطقه و كشوربا نیازهاي 

وسیله اعضاي گروه از نظر علمي، تخصصي و تطابق ه هاي پژوهشي پیشنهاد شده ب ارزيابي طرح - 3بند 

  هاهاي تحقیقاتي و تصويب يا رد آن ولويتآن با ا
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شوراي پژوهشي دانشكده سوي  ارجاع شده ازهاي پژوهشي  كارشناسي طرحو اظهار نظر بررسي  - 4بند

 يا دانشگاه 

ها از سوي اعضاي گروه  بررسي پیشنهادات مربوط به برگزاري سمینارها، كنگره ها و باز آموزي - 5بند 

 ي دانشكده.آن به معاون پژوهش و ارسال

 آن به معاون پژوهشي دانشكده و ارسالتالیف كتاب  بررسي پیشنهادات مربوط به ترجمه و - 6بند

كلیه پايان نامه ها در مقاطع مختلف )دوره هاي اعالم نظر در خصوص و علمي بررسي   7بند

 .در صورت وجود ، تخصصي و فوق تخصصي MPHدكتراي عمومي ، كارشناسي، كارشناسي ارشد،

  HSR (Health System Research)  تحقيقات نظام سالمت  پژوهشي شوراي – 44ماده  

 تعريف -1بند 

پیگیري  به منظوردانشگاه و شوراي پژوهشي  زير نظر دانشگاه مرجعي است  HSR پژوهشيشوراي  

توسط  كه در راستاي امور مربوط به تحقیقات كاربردي در نظام سالمت ،و تفويض هايي  واجراي وظايف

 . گرددتشكیل مي شود ،  به آن محول ميدانشگاه شوراي پژوهشي 

 HSR پژوهشي اعضاي شوراي -41ده ما

  دانشگاه بعنوان رئیس شورا تحقیقات و فناوريمعاون  -1بند 
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مديريت و  معاون توسعهمعاون آموزشي، ) معاون بهداشتي، معاون درمان،  كلیه معاونین دانشگاه - 2بند 

 فرهنگي(-، معاون دانشجويييمنابع انسان

دو نفر از اعضاي هیئت علمي دانشگاه به پیشنهاد مدير امور پژوهش و تأيید معاون تحقیقات و   -3بند 

 باشند. HSRكه داراي سرامدي در حوزه فناوري 

 مدير امور پژوهشي دانشگاه -4بند 

 خرم آبادرئیس مركز بهداشت شهرستان  -5بند 

هیات علمي به نمايندگي دانشكده بهداشت به پیشنهاد رئیس دانشكده بهداشت  يك نفر از اعضاي -6بند 

 و تأيید معاون تحقیقات  و فناوري دانشگاه  

معاون تحقیقات و  د معاونت بهداشتي دانشگاه و ابالغدو نفر از كارشناسان امور بهداشتي به پیشنها -7بند 

 فناوري

 معاون تحقیقات و فناوري  مدير امور پژوهشي و ابالغهاد به پیشنمتخصص آمار يا اپیدمیولوژي  -8بند 

افراد صاحب نظر ديگر بر حسب مورد و با دعوت رئیس يا دبیر شورا مي توانند در جلسات  -1تبصره 

 شورا بدون حق راي شركت نمايند.

 HSRكارشناسان پژوهشي دانشگاه مي توانند  بدون حق رأي در جلسات شوراي پژوهشي  - 2تبصره 

 ركت نمايند.ش
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  HSRضوابط و اختيارات شوراي پژوهشي   -42ماده 

تحقیقات و فناوري  در محل معاونت ماهیانه و به صورت   HSR پژوهشي جلسات شوراي -1بند 

 جلسات فوق العاده  رئیس شورا يا دبیر شورا ،به صالحديد  در صورت لزوم و و دانشگاه برگزار مي شود

 .شدبرگزار خواهد 

تحقیقات و فن در كلیه جلسات عادي و فوق العاده شورا با معاون  HSR پژوهشي شورايياست ر -2بند 

ي كه معاون جلسات شوراي پژوهشي رسمیت ندارند .تنها در موارددرغیاب ايشان  و دانشگاه است آوري

شورا را به كسي تفويض نمايد جلسات شورا بدون حضور ايشان رسمیت  تحقیقات و فناوري رياست

 بند.میا

عالوه ه نصف برئیس شورا يا جانشین ايشان و  دانشگاه با حضور HSR پژوهشي جلسات شوراي -3بند 

 .اخذ مي گردندآراي اعضاي حاضر نسبي تصمیمات با اكثريت  رسمیت مي يابد و ءيك اعضا

 دبیر شورا از بین اعضا پس از رأي گیري انتخاب مي شود.  – 4بند 

از ســـوي معــاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه براي مدت  HSR پژوهشيابالغ اعضاي شوراي  -5بند 

 دو سال صادر مي شود. 

داشت و درمان و شوراهاي پژوهشي  معاونت هاي دانشگاه بجز معاونت آموزشي  و  شبكه هاي به - 6بند 

 . محسوب مي شوند  HSRبه عنوان زير مجموعه هاي شوراي پژوهشي  مركز بهداشت خرم آباد
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با معاونت تحقیقات و فناوري  HSR پژوهشي به عنوان رابط شوراي HSR پژوهشي دبیر شوراي -7ند ب

 دانشگاه مي باشد.

را كه به   HSRصورتجلسات پژوهشي نسخه اي از موظف است   HSRپژوهشي  دبیر شوراي  -8بند 

 .نمايد پژوهشي دانشگاه ارسال ديريت امورم به ،رسیده است ءامضاي اعضا

بر پايه سقف مالي تفويض شده از سوي شوراي پژوهشي دانشگاه مي  HSRشوراي پژوهشي  -9بند 

 تواند  طرحهاي تحقیقاتي را پس از تأيید كمیته مالي به تصويب نهايي برساند.

در صورتي كه مبلغ  طرحهاي تحقیقاتي بیشتر از سقف مالي تفويض شده به شوراي پژوهشي  -12بند 

HSR تأيید از نظر محتوايي ، ضرورت ، تكراري نبودن و ارزش علمي و طي مراحل   باشد ، بايد پس از

 داوري  و تأيید توسط شوراي مذكور،جهت تصويب نهايي به شوراي پژوهشي دانشگاه ارسال گردد.

مورد  حداكثر ظرف مدت سي روز راارسالي هاي  وظف است طرحم  HSRپژوهشي شوراي  -11بند 

 دهد.اظهار نظر قرار  بررسي و

گزارشي از عملكرد هر سه ماه يكبار )بصورت فصلي( موظف است  HSRپژوهشي  دبیر شوراي -12بند 

 دانشگاه ارسال نمايد. معاونت تحقیقات و فناوريبراي  را شورا پژوهشي آن 

  HSRوظايف شوراي  -44ماده 

 پیشنهاد خط مشي هاي دانشگاه در زمینه پژوهش هاي كاربردي. -1بند 

 رسي مسائل ارجاعي از بخش هاي مديريتي يا فني دانشگاه به شوراي مزبوربر -2بند 
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پیشنهاد محتوا و برگزاري دوره هاي توانمندسازي پژوهشي كاركنان دانشگاه از جمله روش تحقیق  -3بند 

 در راستاي انجام تحققیقات كاربردي توسط آنها

ن و حل مشكالت احتمالي به صورت روش هدايت بخش مديريت و بدنه كارشناسي دانشگاه در يافت -4بند

 مند و علمي

تدوين آيین نامه ها و شیوه نامه ها به منظور انجام و تسهیل تحقیق هاي كاربردي در دانشــگاه و  -5بند 

 پیشنهاد به شوراي پژوهش دانشگاه 

اي براساس تفويض صادر شده از طرف شور HSRبررسي، تايید و تصويب  طرح هاي كاربردي  -6بند  

 پژوهش دانشگاه .

ترغیب و تشويق محققین براي تهیه مقاالت علمي، تالیف كتاب، شركت در همايش هاي علمي  -7بند 

 داخلي و خارجي و ارايه تسهیالت الزم براي نشر دانش

 برگزاري همايش هاي مرتبط با تحقیقات كاربردي. -8بند 

 ران و پژوهش هاي ممتازانتخاب پژوهشگ و HSRارزشیابي سالیانه طرح هاي  -9بند 

 شوراي پژوهشي معاونت هاي دانشگاه:   -42ماده 

دانشگاه بوده و كلیه خطي مشي  HSRشوراي پژوهشي معاونت هاي دانشگاه زير مجموعه شوراي   -1بند 

ها و امور مربوط به تحقیقات كاربردي در نظام سالمت مربوط به معاونت مربوطه را با هماهنگي شوراي 
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HSR  گاه تدوين و تبیین مي كند و عهده دار رهبري و مديريت تحقیقات كاربردي در معاونت مربوطه دانش

 مي باشد. 

 پژوهشي معاونت هااعضاي شوراي  -41ماده 

 معاون مربوطه به عنوان رئیس شوراي پژوهشي معاونت .  -1بند

 مربوطه.نمايندگان واحدها و گروه هاي اصلي هر معاونت به انتخاب معاون   - 2بند 

 نفر از كارشناسان معاونت به انتخاب معاون مربوطه. 2حداكثر  - 3بند 

 دانشگاه تحقیقات و فن آوريمعاون يك يا دو نفر عضو هیئت علمي به انتخاب  - 4بند 

پژوهش در آموزش با مأموريت و تفويضي كه واحد در معاونت آموزشي شوراي پژوهشي  -1تبصره 

اين شورا در نظر مي گیرد معادل شوراي پژوهشي ساير معاونت ها بوده و  شوراي پژوهش دانشگاه براي

 نیازي به تشكیل دو شوراي موازي در اين معاونت نمي باشد. 

افراد صاحب نظر ديگر بر حسب مورد و با دعوت رئیس يا دبیر شورا مي توانند در جلسات  -2بصره ت

 شورا بدون حق راي شركت نمايند.

  اختيارات شوراي پژوهشي معاونت ها   ضوابط و -21ماده  

شوراي پژوهشي معاونت ها حتي االمكان هر دو هفته يكبار تشكیل جلسه مي دهد در هیچ  - 1بند 

شرايطي تشكیل جلسات نبايد از دو ماه بیشتر به تاخیر افتد . در مواردي كه الزم باشد با صالحديد رئیس يا 

 تشكیل مي شود.هشي معاونت ها پژودبیر شورا جلسات فوق العاده شوراي 
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 استمربوطه در كلیه جلسات عادي و فوق العاده شورا با معاون  معاونت  پژوهشي شورايرياست  - 2بند 

جلسات شوراي پژوهشي رسمیت ندارند .تنها در مواردي كه معاون مربوطه رئیس شورا را درغیاب ايشان  و

 ن رسمیت میابند.به كسي تفويض نمايد جلسات شورا بدون حضور ايشا

ه نصف برئیس شورا يا جانشین ايشان و  دانشگاه با حضوري  پژوهشي معاونت هاجلسات شوراي  -3بند 

 .اخذ مي گردندآراي اعضاي حاضر نسبي تصمیمات با اكثريت  رسمیت مي يابد و ءعالوه يك اعضا

 دبیر شورا از بین اعضا پس از رأي گیري انتخاب مي شود.  – 4بند 

معاونت  از ســـوي معــاون مربوطه دانشگاه براي مدت دو سال   پژوهشيابالغ اعضاي شوراي  -5بند 

 صادر مي شود. 

داشت و درمان و شوراهاي پژوهشي  معاونت هاي دانشگاه بجز معاونت آموزشي  و  شبكه هاي به - 6بند 

 ب مي شوند .محسو  HSR پژوهشي به عنوان زير مجموعه هاي شوراي مركز بهداشت خرم آباد

و با معاونت  HSR پژوهشي مربوطه به عنوان رابط با شوراي تمعاون پژوهشي دبیر شوراي -7بند 

 تحقیقات و فناوري دانشگاه مي باشد.

را كه  معاونت صورتجلسات پژوهشي نسخه اي از موظف است معاونت پژوهشي  دبیر شوراي  -8بند 

 .نمايد پژوهشي دانشگاه ارسال ديريت امورم به ،رسیده است ءبه امضاي اعضا

مي تواند  طرحهاي تحقیقاتي را از نظر محتوايي ، ضرورت ، تكراري  معاونت شوراي پژوهشي  -9بند 

 ارسال نمايد .   HSRنبودن و ارزش علمي تأيید نمايد و جهت انجام مراحل بعدي به شوراي پژوهشي 
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مورد  حداكثر ظرف مدت سي روز راي ارسالهاي  وظف است طرحممعاونت پژوهشي شوراي  -12بند 

 اظهار نظر قرار دهد. بررسي و

گزارشي از هر سه ماه يكبار )بصورت فصلي( موظف است  مربوطه معاونتپژوهشي  دبیر شوراي -11بند 

 دانشگاه ارسال نمايد. معاونت تحقیقات و فناوريبراي  راشورا عملكرد پژوهشي آن 

 ت هاوظايف شوراي پژوهشي معاون -20ماده 

 پیشنهاد خط مشي هاي معاونت مربوطه در زمینه پژوهش هاي كاربردي. -1بند

پیشنهاد محتوا و برگزاري دوره هاي توانمندسازي پژوهشي كاركنان معاونت مربوطه از جمله روش  -2بند

 تحقیق در راستاي انجام تحققیقات كاربردي توسط آنها

 اي ارجاع شده به شوراي پژوهشي  معاونت بررسي و اعالم نظر در خصوص ضرورت  ه   -3بند 

ترغیب و تشويق محققین براي تهیه مقاالت علمي، تالیف كتاب، شركت در همايش هاي علمي  -4بند 

 داخلي و خارجي و ارايه تسهیالت الزم براي نشر دانش

 برگزاري همايش هاي مرتبط با تحقیقات كاربردي. -5بند

 داشت و درمان ي بههاشوراي پژوهشي شبکه   -24ماده

 تعريف -1بند 



 لرستانپژوهشي دانشگاه علوم پزشکي  و مقررات  آيين نامه

 

37 
 

دانشگاه بوده و كلیه  HSRشبكه هاي بهداشت و درمان زير مجموعه شوراي پژوهشي شوراي پژوهشي  

خطي مشي ها و امور مربوط به تحقیقات كاربردي در نظام سالمت مربوط به شبكه  را با هماهنگي 

ر رهبري و مديريت تحقیقات دانشگاه تدوين و تبیین مي كند و عهده دا  HSRشوراي پژوهشي  

  كاربردي در شبكه مربوطه مي باشد. 

 اعضاي شوراي پژوهشي شبکه هاي بهداشت و درمان شهرستانها  -22ماده 

 رئیس شبكه بهداشت و درمان شهرستان بعنوان رئیس شورا .  -1بند

 رئیس مركز بهداشت شهرستان. - 2بند 

 رئیس بیمارستان شهرستان. - 3بند 

 نفر كارشناس ارشد يا كارشناس واحدهاي مختلف مركز بهداشت شهرستان.  سه -4بند 

 دو نفراز متخصصین يا پزشكان عمومي عالقمند به انجام تحقیق به انتخاب رئیس شبكه. - 5بند 

افراد صاحب نظر ديگر بر حسب مورد و با دعوت رئیس يا دبیر شورا مي توانند در جلسات  - 1 تبصره

  شركت نمايند.شورا بدون حق راي 

 ضوابط و اختيارات شوراي پژوهشي شبکه هاي بهداشت و درمان -24ماده 

جلسات شوراي پژوهشي شبكه حتي االمكان هر ماه يكبار برگزار مي گردد و در هر صورت تناوب  -1بند 

لعاده ماه نباشد. در مواردي كه الزم باشد با صالحديد رئیس يا  دبیر شورا جلسات فوق ا 2آنها بیش از 

 تشكیل مي شود.  شبکه هاي  بهداشت و درمانپژوهشي شوراي 
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در كلیه جلسات عادي و فوق العاده شورا با   شبکه بهداشت و درمان پژوهشي شورايرياست  -2بند 

جلسات شوراي پژوهشي رسمیت ندارند .تنها در مواردي كه رئیس درغیاب ايشان  ورئیس شبكه مي باشد  

 به كسي تفويض نمايد جلسات شورا بدون حضور ايشان رسمیت میابند.شبكه ، رئیس شورا را 

رئیس شورا يا جانشین  دانشگاه با حضور شبکه هاي  بهداشت و درمانپژوهشي جلسات شوراي  -3بند

اخذ آراي اعضاي حاضر نسبي تصمیمات با اكثريت  رسمیت مي يابد و ءعالوه يك اعضاه نصف بايشان و 

 .مي گردند

 شورا از بین اعضا پس از رأي گیري انتخاب مي شود.  دبیر –4بند 

از ســـوي رئیس شبكه براي مدت دو   شبکه بهداشت و درمان  پژوهشيابالغ اعضاي شوراي  -5بند 

 سال صادر مي شود. 

به عنوان زير مجموعه  خرم آبادشوراي پژوهشي  شبكه هاي بهداشت و درمان و مركز بهداشت  -6بند 

 محسوب مي شوند   HSR يپژوهش هاي شوراي

و با معاونت  HSR پژوهشي به عنوان رابط با شوراي  شبکه بهداشت و درمان پژوهشي دبیر شوراي -7بند

 تحقیقات و فناوري دانشگاه مي باشد.

صورتجلسات پژوهشي نسخه اي از موظف است   شبکه بهداشت و درمانپژوهشي  دبیر شوراي  -8بند

 پژوهشي دانشگاه ارسال ديريت امورم به ،رسیده است ءبه امضاي اعضا را كه  شبکه بهداشت و درمان

 .نمايد
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مي تواند  طرحهاي تحقیقاتي را از نظر محتوايي ،   شبکه بهداشت و درمانشوراي پژوهشي  -9بند 

ضرورت ، تكراري نبودن و ارزش علمي تأيید نمايد و جهت انجام مراحل بعدي به شوراي پژوهشي 

HSR ارسال نمايد  . 

حداكثر ظرف  راارسالي هاي  وظف است طرحم  شبکه بهداشت و درمانپژوهشي شوراي  -12بند 

 اظهار نظر قرار دهد. مورد بررسي و مدت سي روز

هر سه ماه يكبار )بصورت فصلي( موظف است  شبکه بهداشت و درمانپژوهشي  دبیر شوراي – 11بند

 دانشگاه ارسال نمايد. ونت تحقیقات و فناوريمعابراي  را شورا گزارشي از عملكرد پژوهشي آن 

 : وظايف شوراي پژوهشي شبکه هاي بهداشت و درمان 21ماده 

 پیشنهاد خط مشي هاي شبكه  مربوطه در زمینه پژوهش هاي كاربردي. -1بند

پیشنهاد محتوا و برگزاري دوره هاي توانمندسازي پژوهشي كاركنان شبكه مربوطه از جمله روش  -2بند

 در راستاي انجام تحققیقات كاربردي توسط آنها تحقیق

 بررسي و اعالم نظر در خصوص ضرورت  هاي ارجاع شده به شوراي پژوهشي  شبكه   -3بند 

ترغیب و تشويق محققین براي تهیه مقاالت علمي، تالیف كتاب، شركت در همايش هاي علمي  -4بند 

 داخلي و خارجي و ارايه تسهیالت الزم براي نشر دانش

 برگزاري همايش هاي مرتبط با تحقیقات كاربردي. -5بند 

 تعیین اولويت هاي پژوهشي شبكه مربوطه  -6بند 



 لرستانپژوهشي دانشگاه علوم پزشکي  و مقررات  آيين نامه

 

41 
 

 : خرم آبادشوراي پژوهشي مرکز بهداشت شهرستان   -22ماده 

 تعريف-1بند

دانشگاه بوده و كلیه  HSRزير مجموعه شوراي تان خرم آباد مرکز بهداشت شهرسشوراي پژوهشي  

و امور مربوط به تحقیقات كاربردي در نظام سالمت مربوط به شبكه  را با هماهنگي شوراي خطي مشي ها 

HSR   دانشگاه تدوين و تبیین مي كند و عهده دار رهبري و مديريت تحقیقات كاربردي در شبكه مربوطه

 مي باشد

  هداشت خرم آباداعضاي شوراي پژوهشي مرکز ب -24ماده 

 بعنوان رئیس شورا ستان خرم آبادرئیس مركز بهداشت شهر -1بند

 .خرم آباد معاون مركز بهداشت شهرستان -2بند 

 .خرم آبادمسئولین واحدهاي ستادي مركز بهداشت شهرستان  -3بند 

 خرم آباددو نفر از كارشناسان ارشد عالقمند به انتخاب رئیس مركز بهداشت شهرستان  - 4بند 

معاون  پیشنهاد رئیس مركز بهداشت و ابالغي دانشگاه به يك يا دو نفر از اعضاي هیئت علم  -5بند 

 تحقیقات و فن آوري دانشگاه

افراد صاحب نظر ديگر بر حسب مورد و با دعوت رئیس يا دبیر شورا مي توانند در جلسات  -1تبصره 

 شورا بدون حق راي شركت نمايند.



 لرستانپژوهشي دانشگاه علوم پزشکي  و مقررات  آيين نامه

 

41 
 

 رم آبادژوهشي مرکز بهداشت شهرستان خضوابط و اختيارات شوراي پ -22ماده 

حتي االمكان هر ماه يكبار برگزار مي  خرم آبادمرکز بهداشت شهرستان جلسات شوراي پژوهشي  -1بند 

. در مواردي كه الزم باشد با ماه بصورت متناوب برگزار نشود 2و در هر صورت نبايد بیش از گردد 

 خرم آبادشهرستان مرکز بهداشت پژوهشي صالحديد رئیس يا  دبیر شورا جلسات فوق العاده شوراي 

 تشكیل مي شود. 

در كلیه جلسات عادي و فوق العاده  خرم آبادمرکز بهداشت شهرستان  پژوهشي شورايرياست  -2بند

جلسات شوراي پژوهشي رسمیت ندارند .تنها در مواردي درغیاب ايشان  ورئیس شبكه مي باشد  شورا با 

نمايد جلسات شورا بدون حضور ايشان رسمیت  كه رئیس مركز بهداشت  ، رئیس شورا را به كسي تفويض

 میابند.

رئیس شورا يا جانشین ايشان  با حضور خرم آبادمرکز بهداشت شهرستان پژوهشي جلسات شوراي  -3بند

اخذ مي آراي اعضاي حاضر نسبي تصمیمات با اكثريت  رسمیت مي يابد و ءعالوه يك اعضاه نصف بو 

 .گردند

 ضا پس از رأي گیري انتخاب مي شود. دبیر شورا از بین اع – 4بند 

از ســـوي رئیس مركز بهداشت  خرم آبادمرکز بهداشت شهرستان   پژوهشيابالغ اعضاي شوراي  -5بند

 براي مدت دو سال صادر مي شود.   خرم آباد

  HSR پژوهشي به عنوان زير مجموعه هاي شوراي خرم آبادشوراي پژوهشي مركز بهداشت  -6بند 

 د.  محسوب مي شو
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و  HSR پژوهشي به عنوان رابط با شوراي خرم آبادمرکز بهداشت شهرستان  پژوهشي دبیر شوراي -7بند 

 با معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه مي باشد.

صورتجلسات نسخه اي از موظف است  خرم آبادمرکز بهداشت شهرستان پژوهشي  دبیر شوراي  -8بند 

پژوهشي  ديريت امورم به ،رسیده است ءا كه به امضاي اعضار خرم آبادبهداشت شهرستان پژوهشي 

 .نمايد دانشگاه ارسال

مي تواند  طرحهاي تحقیقاتي را از نظر  خرم آبادمرکز بهداشت شهرستان شوراي پژوهشي  -9بند 

محتوايي ، ضرورت ، تكراري نبودن و ارزش علمي تأيید نمايد و جهت انجام مراحل بعدي به شوراي 

 ارسال نمايد .  HSRپژوهشي 

حداكثر  راارسالي هاي  وظف است طرحم خرم آبادمرکز بهداشت شهرستان پژوهشي شوراي  -12بند 

 اظهار نظر قرار دهد. مورد بررسي و ظرف مدت سي روز

هر سه ماه يكبار )بصورت موظف است  خرم آبادمرکز بهداشت شهرستان پژوهشي  دبیر شوراي –11بند 

 دانشگاه ارسال نمايد. معاونت تحقیقات و فناوريبراي  را شورا د پژوهشي آن گزارشي از عملكرفصلي( 

 خرم آباد: وظايف شوراي پژوهشي مرکز بهداشت شهرستان 21ماده 

 در زمینه پژوهش هاي كاربردي. خرم آبادمرکز بهداشت شهرستان پیشنهاد خط مشي هاي  -1بند  

خرم مرکز بهداشت شهرستان مندسازي پژوهشي كاركنان پیشنهاد محتوا و برگزاري دوره هاي توان -2بند 

 از جمله روش تحقیق در راستاي انجام تحققیقات كاربردي توسط آنها آباد
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مرکز بهداشت بررسي و اعالم نظر در خصوص ضرورت  هاي ارجاع شده به شوراي پژوهشي     -3بند 

  خرم آبادشهرستان 

االت علمي، تالیف كتاب، شركت در همايش هاي علمي ترغیب و تشويق محققین براي تهیه مق -4بند 

 داخلي و خارجي و ارايه تسهیالت الزم براي نشر دانش

 برگزاري همايش هاي مرتبط با تحقیقات كاربردي. -5بند 

 خرم آبادمرکز بهداشت شهرستان تعیین اولويت هاي پژوهشي  -6بند 

 شوراهاي  پژوهشي مراکز آموزشي درماني  -41ماده 

 تعريف -1بند 

در راستاي مسؤلیت و تفويض صادر شده از طرف شوراي ، مراکز آموزشي درماني شوراي پژوهشي 

از در حیطه تخصصي خود هاي پژوهشي  طرح در خصوص  مرجع تصمیم گیري پژوهشي دانشگاه ، 

 .نظر محتوايي ، ضرورت ، تكراري نبودن و ارزش علمي  مي باشد

 راکز آموزشي درمانيم پژوهشياعضاي شوراي  -40ماده 

 بعنوان رئیس شورا در صورتیكه هیئت علمي باشد  مرکز آموزشي درمانيرئیس  -1بند 

  مرکز آموزشي درمانيمدير گروه هاي فعال در  -2بند 
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 رئیس دانشكده پزشكي  .  وژي به پیشنهاد رئیس شورا و ابالغيكنفر متخصص آمار يا اپیدمیول - 3بند 

 رئیس دانشكده پزشكي. به پیشنهاد رئیس شورا و ابالغ ینيبالاز اعضاي هیئت علمي  دو تا چهار نفر –4بند 

 پژوهشي مركز  ین آموزشي و معاون -5بند 

درماني از اعضاي هیأت علمي نباشد بعنوان عضو -در صورتیکه رياست مرکز آموزشي-1تبصره 

  کز مي باشد.معمولي در شورا محسوب مي شود و رياست شورا بعهده معاون پژوهشي مر

 مرکز آموزشي درمانيكارشناس پژوهشي دانشكده بدون حق رأي در جلسات پژوهشي   -2تبصره 

 شركت مي نمايد.

تواند از متخصصین ذيصالح براي  مي مرکز آموزشي درمانيشوراي پژوهشي رئیس يا دبیر  -3تبصره  

 .عمل آورده مشورت وشركت در جلسات شورا بدون داشتن حق راي، دعوت ب

  ضوابط و اختيارات شوراي پژوهشي مرکز آموزشي درماني -44 ماده

به صورت هر دو هفته يكبار در محل دفتر   مرکز آموزشي درماني پژوهشي جلسات شوراي -1بند 

 رئیس شورا يا دبیر شورا ،به صالحديد  در صورت لزوم و و رئیس مركز آموزشي درماني برگزار مي شود

 .شدزار خواهد برگ جلسات فوق العاده 

در كلیه جلسات عادي و فوق العاده شورا با   مرکز آموزشي درماني پژوهشي شورايرياست  -2بند 

تنها در  .جلسات شوراي پژوهشي رسمیت ندارنددرغیاب ايشان  و است رئیس مركز آموزشي درماني
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ت شورا بدون حضور رئیس شورا را به كسي تفويض نمايد جلسارئیس مركز آموزشي درماني ، مواردي كه 

 ايشان رسمیت میابند.

رئیس شورا يا جانشین ايشان و  با حضور  مرکز آموزشي درماني پژوهشي جلسات شوراي -3بند 

اخذ مي آراي اعضاي حاضر نسبي تصمیمات با اكثريت  رسمیت مي يابد و ءعالوه يك اعضاه نصف ب

 .گردند

 انتخاب مي شود. دبیر شورا از بین اعضاء پس از رأي گیري  – 4بند 

براي  از ســـوي رئیس دانشكده پزشكي  آموزشي درمانيمرکز  پژوهشيابالغ اعضاي شوراي  -5بند 

 مدت دو سال صادر مي شود. 

دانشكده  پژوهشي به عنوان زير مجموعه هاي شوراي  مرکز آموزشي درمانيشوراي پژوهشي  - 6بند 

 پزشكي  محسوب مي شوند .

مرکز آموزشي  پژوهشي به عنوان رابط شوراي  مرکز آموزشي درماني وهشيپژ دبیر شوراي -7بند 

 با شوراي پژوهشي دانشكده پزشكي مي باشد.  درماني

صورتجلسات نسخه اي از موظف است   مرکز آموزشي درمانيپژوهشي  دبیر شوراي  -8بند 

ارسال پزشكي  دانشكده به ،رسیده است ءرا كه به امضاي اعضا  مرکز آموزشي درمانيپژوهشي 

 نمايد. 
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بر پايه تفويض صادر شده از سوي شوراي پژوهشي   مرکز آموزشي درمانيشوراي پژوهشي  -9بند 

دانشگاه مي تواند  طرحهاي تحقیقاتي را از نظر محتوايي ، ضرورت ، تكراري نبودن و ارزش علمي  

پژوهشي دانشكده يا دانشگاه يا  بررسي و تأيید نمايد و بر اساس مبلغ پیشنهاد شده در پروژه به شوراي

 ساير شوراهاي پژوهشي ارسال نمايد.

هر سه ماه يكبار )بصورت فصلي( موظف است   مرکز آموزشي درمانيپژوهشي  دبیر شوراي -12بند 

 ارسال نمايد. دانشكده پزشكي براي  را شورا گزارشي از عملكرد پژوهشي آن 

حداكثر ظرف  راارسالي هاي  وظف است طرحم مرکز آموزشي درمانيپژوهشي شوراي  -11بند 

 اظهار نظر قرار دهد. مورد بررسي و مدت سي روز

 وظايف شوراي پژوهشي مرکز آموزشي درماني - 42ه ماد

محتوايي ، ضرورت ، تكراري نبودن و بررسي و اظهار نظر در خصوص  طرح هاي پژوهشي از نظر  -1بند 

 ارزش علمي . 

 وص توسعه نظام اطالعات بیمارستاني به عنوان منبع اصلي داده هاي پژوهشي. برنامه ريزي در خص -2بند 

 با توجه به خط مشي پژوهشي دانشگاه. مرکز آموزشي درمانيتدوين سیاست هاي پژوهشي   –3بند 

مطالعه و پیشنهاد راهكارهاي ايجاد انگیزه و عالقه در اعضاي هیات علمي، پزشكان و كاركنان  -4بند 

 در راستاي فعال نمودن پژوهش.  ي درمانيمرکز آموزش
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براساس معیارهاي دانشگاه و انعكاس   مرکز آموزشي درمانيبررسي كارشناسي  توان پژوهشي  -5بند 

 آن به دانشكده پزشكي .  

از   مرکز آموزشي درمانيپیشنهاد محتوا و برگزاري دوره هاي توانمندسازي پژوهشي كاركنان  -6بند 

 ر راستاي انجام تحققیقات كاربردي توسط آنهاجمله روش تحقیق د

ترغیب و تشويق محققین براي تهیه مقاالت علمي، تالیف كتاب، شركت در همايش هاي علمي  -7بند 

 داخلي و خارجي و ارايه تسهیالت الزم براي نشر دانش

 پیشنهاد برگزاري همايش هاي مرتبط با تحقیقات بالیني. -8بند 

در مورد اولويت هاي تحقیقاتي   مرکز آموزشي درمانيگروه هاي آموزشي  جمع آوري نظرات -9بند 

   مرکز آموزشي درمانيو تعیین اولويت هاي پژوهشي 

تشويق انجام پژوهش هاي بین گروهي و فراهم نمودن امكانات الزم جهت هماهنگي اين گونه  -12بند 

 پژوهش ها . 

ي اتمام يافته در راستاي ارتقاي وضعیت آموزشي و تشويق مجريان به ارائه نتايج پژوهش ها -11بند 

و دستیابي به دستورالعمل پیشگیري، تشخیص، درمان و   مرکز آموزشي درمانيدرماني بخش هاي 

 توانبخشي براساس يافته هاي پژوهشي . 



 لرستانپژوهشي دانشگاه علوم پزشکي  و مقررات  آيين نامه

 

48 
 

و انتخاب پژوهشگران   مرکز آموزشي درمانيتنظیم گزارش سالیانه فعالیت هاي پژوهشي  -12بند 

  معرفي به دانشكده پزشكيرکز آموزشي درماني و  مبرتر 

 شوراي پژوهشي مراکز تحقيقات -44ماده 

كه به دانشگاه شوراي پژوهشي  زير نظر  مرجعي است مراكز تحقیقاتشوراي پژوهشي : تعريف -1بند 

شوراي در راستاي كلیه امورات پژوهشي توسط كه هايي  و تفويض پیگیري واجراي وظايف منظور

 . گرددتشكیل مي شود ،  به آن محول ميدانشگاه  پژوهشي

 : شوراي پژوهشي مراکز تحقيقات اعضاي  – 41ماده 

 مي باشد.به عهده ريس شوراي پژوهشي مركز  مرکز تحقیقاترياست  - 1بند 

 بعنوان دبیر شورا  مراكز تحقیقاتمعاون پژوهشي  - 2بند 

)ترجیحا از اعضاي هیأت مؤسس يا اعضاي هیأت هیأت علمي دانشگاه از اعضاي  نفر 5حداقل  -3بند 

رئیس تائید  ودبیر شوراي مركز تحقیقات ه پیشنهاد علمي تمام وقت يا پاره وقت همان مركز تحقیقاتي(، ب

 مركز تحقیقات 

 نماينده معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه مدير پژوهش يا   - 4بند 

 مرکز تحقیقاترئیس تائید  و مرکز تحقیقاتدبیر د ه پیشنهامتخصص آمار يا اپیدمیولوژي ب – 5بند 
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حداكثر دو الي سه نفر از صاحبنظران خارج از دانشگاه در امور مرتبط با موضوع مركز تحقیقاتي - 1تبصره

تائید  وبیر شوراي مركز تحقیقات ه پیشنهاد كه حضور آنها به لحاظ تخصصي در شورا ضرورت دارد ب

 رئیس مركز تحقیقات

رئیس شورا  مي تواند افراد ديگري را حسب مورد به شوراي پژوهشي دعوت نمايد تا از  -2تبصره 

 نظرات آن ها در بررسي موارد استفاده كند. افراد  اخیر بدون حق راي در جلسات حضور مي يابند.

مرکز در جلسات شوراي پژوهشي  كارشناسان پژوهشي مركز  بدون حق رأي مي توانند - 3تبصره 

 شركت نمايد.    تحقیقات

 :   مرکز تحقيقاتشوراي پژوهشي و اختيارات ضوابط  – 42ماده 

 در صورت لزوم و شود و حداقل هر دو هفته يكبار تشكیل مي  مرکز تحقیقاتشوراي پژوهشي   -1بند 

 .شدبرگزار خواهد  جلسات فوق العاده  رئیس شورا يا دبیر شورا ،به صالحديد 

 فعالیت مي نمايد.  مرکز تحقیقاتشوراي پژوهشي  عنوان دبیره ب حقیقاتمرکز تمعاون پژوهشي  2بند 

معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه با  توسط  مرکز تحقیقاتپژوهشي ابالغ اعضاي شوراي   -3بند 

 .گردد صادر ميبه مدت دو سال  پیشنهاد رئیس مركز و

ا ، نماينده معاون تحقیقات و رئیس شور با حضور  مرکز تحقیقاتپژوهشي جلسات شوراي   -4بند 

 رسمیت مي يابد.  ءعالوه يك اعضاه نصف بفناوري و 
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مرکز رئیس در كلیه جلسات عادي و فوق العاده شورا با  مرکز تحقیقاترياست شوراي پژوهشي  –5بند 

و نماينده معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه جلسات شوراي  درغیاب ايشان ومي باشد  تحقیقات

رياست شورا را به كسي تفويض  مرکز تحقیقاتتنها در مواردي كه رئیس   .ندارندسمیت پژوهشي ر

نمايد و حضور نماينده معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه جلسات شورا بدون حضور ايشان رسمیت 

 میابند. 

پژوهشي شوراي صورتجلسات نسخه اي از موظف است  مرکز تحقیقاتپژوهشي  دبیر شوراي  -6بند 

 .نمايد پژوهشي دانشگاه ارسال ديريت امورم به ،رسیده است ءرا كه به امضاي اعضا  کز تحقیقاتمر

بر پايه سقف مالي تفويض شده از سوي شوراي پژوهشي   مرکز تحقیقاتشوراي پژوهشي  -7بند 

 دانشگاه مي تواند  طرحهاي تحقیقاتي پس از تأيید در  كمیته مالي به تصويب نهايي برساند.

در صورتي كه مبلغ  طرحهاي تحقیقاتي بیشتر از سقف مالي تفويض شده به شوراي پژوهشي  -8بند 

  مرکز تحقیقاتباشد ،نیازي به مطرح نمودن   طرحهاي تحقیقاتي در شوراي پژوهشي   مرکز تحقیقات

 نمي باشد و ابتدا جهت امتیاز بندي در شوراي پژوهشي دانشگاه مطرح مي گردد. 

 حداكثر ظرف مدت سي روز راارسالي هاي  وظف است طرحم مرکز تحقیقاتوهشي پژشوراي  -9بند 

 اظهار نظر قرار دهد. مورد بررسي و
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هر سه ماه يكبار )بصورت فصلي( موظف است   مرکز تحقیقاتپژوهشي  رئیس شوراي -12 بند

اه ارسال دانشگ معاونت تحقیقات و فناوريبراي  را  مرکز تحقیقاتگزارشي از عملكرد پژوهشي آن 

 نمايد.

 پژوهشي مراکز تحقيقات وظايف شوراي  - 44ماده

 تعیین اهداف و خط مشي پژوهشي مركز تحقیقات مربوطه -1بند

 :جمله ازاصالح فرايندهاي پژوهشي  -2بند 

  مركز تحقیقاترفع موانع تحقیق در  بهبود شرايط و -1-2

ن نحوه هاي پژوهشي وتعیی خصوصي در اجراي طرحدولتي و مشاركت با بخش  -2-2

 همكاري با مراكز تحقیقاتي داخل وخارج دانشگاه 

هاي مختلف براي برآوردن نیازهاي  بررسي نحوه ارائه خدمات پژوهشي به سازمان -3-2

 صنعتي علمي و مراكز با ديگر همكاري  اي و نیزمنطقه  ي وكشوراستاني، 

 مركز تحقیقاتدر  پژوهشگرتربیت  ي در راستاي يتصويب برنامه هاتدوين و ، تهیه -3بند 

 فرهنگ سالمت مردم پیشنهاد چگونگي استفاده از نتايج تحقیقات براي ارتقاي كیفیت  - 4بند 

مركز تحقیقات بر اساس تفويض صادر شده از شوراي  هاي پژوهشي تصويب طرحبررسي و  -5بند 

 پژوهشي دانشگاه 
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يض شده هستند و ارائه به شوراي كه باالتر از مبلغ تفوهاي پژوهشي  طرحاولیه بررسي وتصويب  -6بند 

 پژوهشي دانشگاه جهت تصويب نهايي 

 به شوراهاي پژوهشي دانشگاه  مرتبط با مركز پیشنهاد برگزاري همايش ها و كنگره هاي علمي -7بند 

 توجه به خط مشي پژوهشي دانشگاه بامركز تحقیقات  هاي پژوهشي  تدوين سیاست -8بند 

تحقیقات و آن به معاونت  ارجاعو مركز تحقیقات  اجع به توان پژوهشي بررسي و اظهار نظر ر - 9بند 

 دانشگاه  فناوري

 دانشگاه تحقیقات و فناوريو ارائه آن به معاونت مركز تحقیقات  هاي تحقیقاتي  اولويتتدوين  -12بند 

گونه  نهماهنگي اي برايهاي بین گروهي و فراهم نمودن امكانات الزم  تشويق انجام پژوهش 11بند

 ها پژوهش

اجراي  راستايهاي تحقیقاتي در  مجريان طرح برايفراهم نمودن امكانات و تسهیالت الزم  -12 بند

 طرح 

هاي پايان يافته به موسسات ذيربط جهت كاربرد آن  تشويق مجريان طرح به ارائه نتايج پژوهش - 13بند 

 ن يافته ها()تجاري سازي و كاربردي كرددر عرصه هاي مختلف علمي وعملي 

 مركز تحقیقات  هاي پژوهشي  تنظیم گزارش سالیانه فعالیت -14بند 
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هاي دانشگاه، جهت  وتصويب موضوعات تحقیقاتي با توجه به اولويت و تدوينارائه خط مشي  -15 بند 

، دكتراي Ph.Dو MPHكارشناسي ارشد،  كارشناسي )در صورت وجود(، اخذ واحد پايان نامه در مقاطع

  تخصصي و فوق تخصصيعمومي، 

 

 کميته مالي طرح هاي پژوهشي . 42ماده 

 تعريف -1بند

 پیگیري و كه به منظوردانشگاه شوراي پژوهشي  زير نظر  مرجعي استیته مالي طرح هاي پژوهشي كم 

شوراي پژوهشي در راستاي  امورات مالي طرح هاي پژوهشي توسط كه و تفويض هايي  اجراي وظايف

در معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه و يا تا سقف تفويض مالي در شود،  ول ميبه آن محدانشگاه 

دانشكده ها، مراكز تحقیقاتي و يا ساير واحدهايي كه در اين آيین نامه به آنها مجوز تشكیل شوراي 

 را گردد و مسؤلیت تعیین سقف  بودجه اي طرح هاي پژوهشيتشكیل مي پژوهشي داده شده است 

 بعهده دارد. 

 دانشگاه اعضاي کميته مالي طرح هاي پژوهشي. 41ماده 

 معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه بعنوان رئیس كمیته  -1بند 

 مدير امور پژوهشي دانشگاه بعنوان دبیر كمیته  -2بند 
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 معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه  ابالغ ر از اعضاي هیئت علمي دانشگاه بانف 5سه تا  -3بند 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه  مدير. 4بند 

 . سرپرست كمیته تحقیقات دانشجويي دانشگاه بعنوان عضو كمیته4بند

كارشناسان پژوهشي دانشگاه  بدون حق رأي مي تواننددر جلسات كمیته مالي طرح هاي  - 1تبصره 

 پژوهشي  شركت نمايند.  

 ي دانشکده ها، مراکز تحقيقاتي و ساير .... اعضاي کميته مالي طرح هاي پژوهش11ماده 

درماني/ معاون دانشگاه/ رئیس شبكه يا رئیس ساير -رئیس دانشكده/مركز تحقیقاتي يا آموزشي -1بند 

 بعنوان رئیس كمیته  مراكز داراي مجوز تشكیل شوراي پژوهشي

 مدير امور پژوهشي دانشگاه بعنوان دبیر كمیته  -2بند 

 ز اعضاي هیئت علمي  با ابالغ رئیس كمیتهر انف 5سه تا  -3بند 

 رئیس كمیته ابالغ کمیته و دبیر ه پیشنهاد متخصص آمار يا اپیدمیولوژي ب. 5بند 

بدون حق رأي مي تواننددر جلسات كمیته مالي طرح هاي كارشناسان پژوهشي شوراها  - 1صره تب

 پژوهشي  شركت نمايند.  

 ي طرح هاي پژوهشي  : کميته مالو اختيارات ضوابط  – 10ماده 
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 در صورت لزوم و شود و حداقل هر دو هفته يكبار تشكیل ميكمیته مالي طرح هاي پژوهشي    -1بند 

 .شدبرگزار خواهد  جلسات فوق العاده  رئیس يا دبیر كمیته ،به صالحديد 

 ت مي نمايد. كمیته مالي طرح هاي پژوهشي  فعالی عنوان دبیره بدانشگاه   پژوهشيدير امور م  2بند 

 صادر ميكمیته به مدت دو سال رئیس  كمیته مالي طرح هاي پژوهشي  توسطابالغ اعضاي   -3بند 

 .گردد

عالوه ه نصف برئیس كمیته يا نماينده وي و  با حضوركمیته مالي طرح هاي پژوهشي  جلسات   -4بند 

 رسمیت مي يابد.  ءيك اعضا

 رئیس كمیته با كمیتهدر كلیه جلسات عادي و فوق العاده   كمیته مالي طرح هاي پژوهشيرياست  –5بند 

 در جلسات كمیته حضور خواهد يافت .  یس كمیتهئه رسمي رنمايند  درغیاب ايشان ومي باشد 

كمیته مالي طرح هاي صورتجلسات نسخه اي از موظف است دبیر كمیته مالي طرح هاي پژوهشي  -6بند 

 .نمايد دانشگاه ارسالشوراي پژوهشي  به ،است رسیده ءرا كه به امضاي اعضاپژوهشي 

مسؤلیت تعیین بودجه طرح هاي پژوهشي بعهده دارد و كلیه طرح كمیته مالي طرح هاي پژوهشي  -7بند 

،  HSRهاي پژوهشي مصوب دانشكده ها ، مراكز تحقیقات ، كمیته تحقیقات دانشجويي ، شوراي 

بر اساس سقف  و شبكه هاي بهداشت و درمان بايد شوراي پژوهشي دانشگاه ، مراكز آموزشي درماني

 جهت تعیین بودجه ارجاع داده شوند.  مربوطه به كمیته مالي تفويض مالي در نظر گرفته شده 
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 روز15حداكثر ظرف مدت  راارسالي هاي  وظف است طرحكمیته مالي طرح هاي پژوهشي م -8بند 

 اظهار نظر قرار دهد. مورد بررسي و

 کميته مالي طرح هاي پژوهشي وظايف - 14ماده

 تعیین سقف بودجه اي طرح هاي پژوهشي  -1بند 

 پیشنهاد اصالح يا افزايش حق الزحمه پرسنلي طرح هاي پژوهشي  -2بند 

اخذ استعالم از شركت هاي خصوصي در خصوص تعیین بودجه مواد مصرفي مورد نیاز انجام  -3بند 

 طرح هاي تحقیقاتي 

ناسب جهت هر كدام از بخش هاي هزينه اي طرح هاي تحقیقاتي از جمله تدوين چارچوب م -4بند 

 هزينه هاي پرسنلي ، تايپ و تكثیر ، مسافرت ، مواد مصرفي ، خريد تجهیزات و آزمايشات تخصصي 

مصوب دانشكده ها ، مراكز تحقیقات ، ررسي مالي و تعیین بودجه كلیه طرح هاي پژوهشي ب -5 بند 

، شوراي پژوهشي دانشگاه ، مراكز آموزشي درماني و  HSRيي ، شوراي كمیته تحقیقات دانشجو

 شبكه هاي بهداشت و درمان 

 بررسي بودجه پايان نامه هاي دانشجويي  -6بند 

 ان طرح هاي تحقیقاتي تعیین حق الزحمه ناظر -7بند 
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 کميته اخالق در پژوهش . 12ماده  

 تعريف -1بند 

زير نظر شوراي پژوهشي دانشگاه که به منظور رعايت موازين کمیته اخالق در پژوهش مرجعي است 

شرعي و دستیابي به اهداف و ارزش هاي واالي اخالقي و حفظ شان و کرامت انساني در انجام 

 تحقیقات علوم پزشکي تشکیل شده است.

 :  :. اعضاي کميته اخالق در پژوهش14ماده 

 بعنوان رئیس كمیتهرئیس دانشگاه -1بند

 ون تحقیقات و فناوري بعنوان دبیر كمیته معا -2بند 

 انتخاب رئیس شوراپیشنهاد معاون تحقیقات و به  يكي از مدرسین اخالق پزشكي و يا اساتید مرتبط -3بند 

  پیشنهاد معاون تحقیقات و انتخاب رئیس شورا مسئول يا مشاور امور حقوقي -4بند

  پیشنهاد معاون تحقیقات و انتخاب رئیس شورا تييك نفر اپیدمیولوژيست و يا استاد آمار حیا  -5بند 

پیشنهاد  يك نفر از علماي مذهبي مسلط به مسائل فقهي و آشنا به موازين حقوقي و پزشكي  - -6بند

  معاون تحقیقات و انتخاب رئیس شورا

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

 ينده جامعه پیشنهاد معاون تحقیقات و انتخاب رئیس شورايك نفر بعنوان نما -8بند

عضويت  سال به دوبه مدت دانشگاه و رئیس كمیته اخالق توسط به بعد  3افراد موضوع بند  -1تبصره 

در صورت ابالغ نحوه انتخاب شورا از سوي معاونت تحقیقات و فناوري وزارت  ند.شوصوب مينكمیته م

 ر ان اساس انجام خواهد شد.بهداشت مالک انتخاب افراد ب
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ي اعضاء كه نماينده در انتخاب اشخاص حقیقي به توزيع عادالنه سن و جنستواند كمیته مي -2تبصره  

 .منافع و نقطه نظرات جامعه باشند توجه داشته باشد

ا در مهارت ويژه آنه تواند در صورت لزوم از مشاورين مستقل به منظور استفاده ازكمیته مي -3تبصره   

  .هاي تحقیقاتي استفاده كندبررسي برخي از طرح

 و اختيارات کميته اخالق در پژوهش . وظايف، ظوابط 11ماده 

قبیل:  هاي تحقیقاتي علوم پزشكي از حیث مالحظات شرعي، حقوقي و اخالقي ازبررسي طرح -1بند 

تحقیق، رعايت  حتماليرضايت آزمودني، رعايت حقوق و آزادي آزمودني، حفظ آزمودني از خطرات ا

اسالمي در انتخاب  هايرازداري، مراعات حقوق همكاران، استفاده صحیح از اطالعات، حفظ ارزش

  ... موضوع و روند انجام تحقیق و

مختلف  هايدوره PhD هاي دوره دكتري تخصصي و فوق تخصصي وكلیه پايان نامه  -1تبصره   

 .يددر پژوهش را اخذ نما اي اخالقي منطقهند، بايد مصوبه كمیتهباشهاي انساني ميپزشكي كه داراي سوژه

پژوهشي مربوطه  هاي انساني با نظر شورايهاي دانشجويي داراي سوژهساير پايان نامه  -2تبصره   

  د.گیرقرار مي اي اخالق در پژوهش ارجاع و مورد بررسيي منطقهدرصورت نیاز، به كمیته

كه داراي  هاييشود و طرحهايي كه به صورت طرح ملي پذيرفته ميپايان نامهها و كلیه طرح  -2بند  

مراكز حقیقي يا حقوقي خارجي  همكار )چه از نظر تامین منابع مالي و يا نیروي انساني( با اشخاص و يا

 ي كشوري اخالق دري كمیتهاي، بايد تايیديهمنطقه يي كمیتهباشند، عالوه بر اخذ موافقت نامهمي

  د.نماي هاي علوم پزشكي را نیز كسبپژوهش
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بر كسب اخذ  گیرد، الزم است عالوهصورت چند مركزي مورد پذيرش قرا ميهايي كه بهكلیه طرح  -3بند 

 اخالق ساير نهادهاي پژوهشي هاياخالقي دانشگاه يا مركز تحقیقاتي، از كمیته يا كمیته موافقت كمیته

  د.مايهمكار نیز موافقت نامه اخذ ن

اطالع مجري و يا سازمان  اخالق، بايد نتیجه راي خود را به طور شفاف و با ذكر دلیل به يكمیته  -4بند 

ي پرونده را جهت بازنگري به كمیته برساند و در صورت اعتراض مجري، و تمايل نامبرده، طرح باني

 .كشوري اخالق ارسال نمايد

هاي پژوهشي طرح اي به عنوان مجري يا همكار دري منطقهیتهدر صورتیكه هر يك از اعضاي كم  -5بند   

ندارند، در اينصورت راي  ي مربوط به ارزيابي طرح مذكور در كمیته حق رايمطرح باشند، درجلسه

  د.ساير اعضاء مالک اعبتار خواهد بواكثريت مطلق 

اخالقي الزم  به لحاظ شرايط هاي علوم پزشكي بايدي منطقه اي اخالق در پژوهشجلسات كمیته  -6بند 

  .اعضاء رسمیت يابد )از نظر تخصص و جنسیت( حداقل يك بار در ماه تشكیل و با حضور دو سوم

جايگاه حقوقي كمیته، اعمال و  ي اجرايي كمیته، كه در آننامه بايد نسبت به تهیه شیوه كمیته  -7بند 

گردش كار،  اداري و دبیرخانه، اسناد و بايگاني، ارها، ساختي انتخاب آنوظايف آن، شرايط اعضاء وشیوه

از قبیل فرم تقاضا نامه، فرم رضايت، فرم ارزيابي ضرر و زيان و ... ( و ) هاي الزم براي ارزيابي اخالقيفرم

 جلسات در آن مشخص بوده، اقدام نمايند. همچنین بايد اين اطالعات در دسترس همگان به شرايط تشكیل

  د.نشگاه يا مركز تحقیقاتي قرارگیراخصوص محققین د

 . کد هاي حفاظت از آزمودني در پژوهش هاي علوم پزشکي12اده م

. است ضروري گیردمي انجام انسانيآزدمودني روي بر كه تحقیقاتي كلیه در آگاهانه رضايت كسب -1بند 
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 . باشد كتبي بايد آگاهانه رضايت كسب اي،مداخله تحقیقات مورد در

 رضر معرض در آزمودني دادن قرار براي توجیهي تواندنمي علم پیشرفت يا جامعه منافع جحیتار  -2بند 

 . نمايد ايجاد او اختیار و اراده اعمال در محدوديتي يا و باشد غیرمعقول زيان و

 اين غیر در گرديد، انجام اغوا و تطمیع تهديد، اجبار، هرگونه از فارغ بايستي آگاهانه رضايت كسب -3بند 

 خسارت، هرگونه بروز صورت در و نیست مترتب آن بر قانوني اثر هیچ و باطل شده اخذ رضايت صورت،

 . بود خواهد پژوهشگر متوجه آن مسؤولیت

 باشد، داشتهآزمودني به نسبت مؤثرتر و باالتر موقعیتي و محقق تشكیالتي، لحاظ به كه مواردي در  -4بند 

 آگاهانه رضايت ثالث، فردي توسط و رسیده پژوهش در اخالق كمیته تأيید به بايد آزمودني انتخاب علت

 . شود كسب

 مربوط اطالعات است مكلف محقق غیردرماني، و درماني از اعم پزشكي علوم تحقیقات انجام در  -5بند 

 با كه میزاني به را تحقیق مدت و ماهیت فوايد، احتمالي، هايزيان تحقیق، انجام از هدف و اجرا روش به

 در را مذكور مراتب و دهد كنندهقانع هايپاسخ او سؤاالت به و نموده تفهیم وي به دارد ارتباط آزمودني

 . نمايد قید نامهرضايت

 پیشگیري، امكانات قبیل از) الزم تمهیدات تحقیق، انجام از قبل بايد پزشكي، علوم تحقیقات در -6بند 

 . شود جبران غیرمتعارف، خسارت بروز صورت در و گردد فراهم( درماني تشخیصي،

 عناصر معنوي و مادي حقوق رعايت متضمن بايدمي تحقیقات نتیجه اعالم يا گزارش يارائه نحوه -7بند 

 . باشد مربوطه سازمان و پژوهش پژوهشگر، آزمودني، ذيربط

 تحقیق در شركت از باشد مايل كه زمان هر در تواندمي كه نمايد اعالم آزدمودني به بايد محقق -8بند 

 تبعات تحقیق، ترک كه را مواردي است مكلف پژوهشگر انصراف، صورت در است بديهي. شود منصرف



 لرستانپژوهشي دانشگاه علوم پزشکي  و مقررات  آيين نامه

 

61 
 

 . كند حمايت را او و نموده تفهیم ايشان به نمايدمي آزمودني نصیب نامطلوبي

 تحقیق ايجنت شدن مخدوش به منجر آزمودني، به اطالعات از بعضي يارائه پژوهشگر، نظربه چنانچه -9بند 

 كاملي ريزيبرنامه ضمناً و باشد پژوهش در اخالق يكمیته تأيید با بايستيمي اطالعات اين ارائه عدم گردد،

 . شود ديده تدارک اطالعات آن از آزمودني موقع به آگاهي جهت

 اين ديگري فرد كه مواردي در. است محقق يعهده به آزمودني به اطالعات تفهیم مسؤولیت  -12بند 

 . گرددنمي مسؤولیت سلب محقق از بدهد آزمودني به را اطالعات

 مگر. است ممنوع پژوهش، به مربوط اطالعات يارائه بدون پژوهش، در آزمودني دادن شركت -11بند 

 . باشد كرده نظر صرف اطالعات كسب در خود حق از آگاهانه آزمودني، كهاين

 ضروري مورد، و شاهد گروه دو وجود كه (Clinical Trials) بالیني كارآزمايي تحقیقات در  -12بند 

 در تصادفي طوربه است ممكن كه اندكرده شركت تحقیقي در كه داد اطالع هاآزمودني به بايستي است؛

 . گیرند قرار فوق گروه دو از يكي

 تحقیق (Benefits) منافع از تركم بايستي (Risk) زيان و ضرر میزان درماني تحقیقات در  -13بند 

 متخصصان با مشورت از پس كه باشدمي پژوهش در اخالق يكمیته ضرر، و نفع تشخیص مرجع. باشد

 . نمايدمي نظر اعالم مربوطه يرشته ايحرفه

 زندگي در آزمودني كه ضرري میزان از نبايستي پذيرش قابل ضرر میزان غیردرماني تحقیقات در -14بند 

 روزمره، زندگي در زيان و ضرر يمحاسبه در آكه توضیح. باشد تریشب است مواجه هاآن با روزمره

 و زماني سني، شغلي، شرايط و موقعیت اقتضاي به آزمودني كه هاييزيان وضرر از دسته آن دارد ضرورت

 . گردد مستثني باشدمي مواجه هاآن با مكاني

 براي توجیهي تواندنمي آن مشابه و بودن اقتصادي بودن،سريع بودن، راحت بود، ساده بودن، عملي -15بند 
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 . باشد تحقیق در اضافي زيان و ضرر با آزمودني نمودن مواجه

 كه گیرندمي قرار پژوهش مورد هاآن در هاييآزمودني و بوده احتمالي زيان داراي كه تحقیقاتي در -16بند 

 تأيید مورد هازبان اين در هازمودنيآ صحیح درک است الزم هستند مالي يا و اجتماعي يا فرهنگي فقر دچار

 . گیرد قرار پژوهش در اخالق يكمیته

 و ننموده افشا را آن و تلقي« راز» عنوانبه راآزمودني به مربوط اطالعات كه است موظف محقق -17بند 

 اين در كه باشد داشته محدوديتي مسیر اين در كهآن مگر كند، فراهم نیز را آن افشاي عدم شرايط ضمناً

 . نمايد مطلع را آزمودني قبالً بايد صورت

 كه نمايد اتخاذ ترتیبي بايستي محقق باشد، اطالعبي تحقیق در دارو نوع از آزمودني كه مواردي در -18بند 

 . دهد قرار او معالج پزشك يا و آزمودني اختیار در را دارو به مربوط اطالعات ضروري، شرايط در

 مطابق بايستي شود تحمیل آزمودني بر تحقیق انجام پي در كه مالي زيان و يجسم صدمه هرگونه -19بند 

 . گردد جبران موجود قوانین

 . باشد جامعه و آزمودني فرهنگي و ديني موازين با مغاير نبايد تحقیق گوناگون هايروش انجام -22بند 

 انتخاب - تحقیق روش نظر از چه و آزمودني نظر از چه تحقیق روند در مساوي شرايط در -21بند 

 بیماران عقل، زوال به مبتاليان ذهني، ماندگانصغار،عقب) خاص هايگروه و زندانیان بین از آزمودني

 در اخالق كمیته عهده به اولويت انتخاب ديگر، طرف از جامعه بقیه و طرفي از( جنین و پريشروان

 . است پژوهش

 آگاهانه رضايت كسب با شودمي زندانیان به منحصر آن نتايج كه تحقیقاتي در زندانیان شركت -22بند 

 . است بالمانع كتبي

 ترجیحي آزمودني عنوانبه نبايد آنان بودن دسترس در جمله از خاص شرايط علت به را زندانیان -23بند 
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 . نمود محروم تحقیق منافع از را هاآن تواننمي نیز طرفي از و داد شركت تحقیقات در

 يكلیه در پريشروان بیماران و عقل زوال به مبتاليان ذهني، ماندگيعقب صغار، هايگروه شركت -24بند 

 بالمانع تحقیقي چنین انجام ضرورت اثبات و هاآن قانوني ولي از كتبي رضايت كسب شرط به تحقیقات

 انجام مدت در و نداشته پريشيروان عالئم يا و عقل زوال آزمودني، تحقیق، ابتداي در كه صورتي در. است

 و بوده باطل قبلي رضايت گردد؛ عقل زوال يا و (Psychotic signs) پريشيروان عالئم به مبتال تحقیق

 صغیر يا پريشروان تحقیق ابتداي در كه هاييآزمودني. شود كسب كتبي رضايت او قانوني ولي از بايد

 باطل ايشان ولي قبلي رضايت شوند، بیرك يا صالحیت واجد ترتیب به تحقیق انجام مدت در اگر اند،بوده

 . شود كسب ايشان خود از جديدي كتبي رضايت است الزم و بوده

 مجاز جنین روي بر درماني تحقیقات انجام. نیست مجاز جنین روي بر غیردرماني تحقیقات انجام -25بند 

 رضايت كسب است ديهيب. نگردد آنان از يك هیچ متوجه ضرري و بوده مادرش يا و جنین نفع به كه است

 . است ضروري جنین قانوني ولي و مادر از كتبي آگاهانه

 . است بالمانع قانوني موازين رعايت و ضرورت شرط به شده سقط هايجنین روي بر تحقیق انجام -26بند 
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 و شرايط مورد نياز براي طرح دهندگان  ها طرح اجراييموارد   -بخش دوم

 طرح تحقيقاتي  -14ماده 

 تعريف   –1بند 

 آوري شود که منجر به تولید علم و فن گفته مي فعالیت هاييطرح تحقیقاتي به مجموعه مطالعات يا 

 )مانند تهیه و تدوين اطالعات، تهیه نرم افزار، بانك اطالعاتي، مجموعه سازي، تولید ابزارمي شود 

ه اندازي روش جديد در صورت سخت و نرم افزاري، راه صورت سخت افزار، ارائه خدمات به ب

، مطالعه موارد ناشناخته علمي، مطالعه اثر بخشي داروهاي جديد، ساخت زمینه هاي مختلف علمي

مطالعه پلي  ،یبات نوترکیب، مطالعه ژنها و تعیین سکانس آنهاداروهاي جديد، ساخت آنزيم ها و ترک

فاده از تکنیکهاي جديد در ساخت رفیسم ژني در موارد انجام نشده و ارتباط آن با بیماريها، استوم

داروها و ترکیبات بیولوژي و هر فعالیتي که منجر به اصالح عملکرد داروها، شناخت ترکیبات جديد، 

يندها و رفتارهاي بخش سالمت و اصالح فرهنگ آساخت تجهیزات پزشکي جديد، اصالح فر

  سالمت مردم گردد(. 

مي، رسمي آزمايشي، پیماني، متعهد خدمت، اعم از شاغل ) رس اعضاي هیئت علمي -12ماده 

يا بازنشسته دانشگاه و کلیه پژوهشگران و پرسنل دانشگاه با حداقل مدرک و ماده يك (  Kضريب 

بعنوان طرح دهنده مطرح گروهي  ياطور فردي ه ب نندکارشناسي و کلیه دانشجويان دانشگاه مي توا

 باشند.
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اير دانشگاه ها از جمله  دانشگاههاي  دولتي و خصوصي پژوهشگران و اعضاي هیئت علمي س -1تبصره 

مخترعان و مبتكران و  ISIو  مراكز تحقیقاتي با حداقل مدرک كارشناسي ارشد و داشتن حداقل يك مقاله 

به شرط اينكه حداقل يك نفر از طرح دهندگان بر خارج از دانشگاه با داشتن حداقل مدرک كارشناس 

باشد، مي توانند بعنوان طرح دهنده يا مدير  لرستان  شگاه علوم پزشكياز دان 57اساس شرايط ماده 

  .بدهند را اجرايي،  پیشنهاد انجام  پروژه تحقیقاتي

در صورتي كه فردي كه بعنوان مدير اجرايي پروژه معرفي مي گردد خارج از دانشگاه باشد،  -2تبصره 

ي كه رابطه استخدامي با دانشگاه دارد در اختیار بايد دو برابر مبلغ پروژه پیشنهادي سفته با ضمانت فرد

 قاتي قرار دهد.مسؤل مالي طرحهاي تحقی

همچنین فردي كه رابطه استخدامي با دانشگاه دارد بايد تعهد نمايد كه در صورت عدم انجام  -3تبصره

یقات و ت شده از محل طرح از حقوقش با نامه معاون تحقطرح برابر قرار داد تنظیم شده، مبلغ درياف

 اين افراد نیازي به سپردن وثیقه يا چك يا سفته نیستند.گردد.  فناوري دانشگاه برداشت

، عضو هیئت علمي جرايي پروژه معرفي گردنددر صورتي كه دانشجويان دانشگاه بعنوان مدير ا -4تبصره 

ايد تعهد نمايد كه در رابطه استخدامي با دانشگاه دارد ب بعنوان استاد راهنماي پروژه بوده و كهدانشگاه 

صورت عدم انجام طرح برابر قرار داد تنظیم شده، مبلغ دريافت شده از محل طرح از حقوقش پرداخت 

 گردد. 
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در كلیه موارد نتايج حاصل از انجام طرح تحقیقاتي اعم از مالكیت مادي يا معنوي حاصل  -11ماده 

شگاه تعیین مي كند بین دانشگاه و طرح شده در اختیار دانشگاه مي باشد و بر اساس سهمي كه دان

  دهندگان تقسیم مي شود.

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

شماره پروژه در قسمت سپاسگزاري و ذکر اين نکته که اين پروژه با پشتیباني دانشگاه علوم پزشکي 

تنت از انتشار نتايج نیاز به گرفتن پنتشر نمايند، مگر در مواردي که قبل انجام گرفته است م لرستان

 باشد. 

) پیشنهاد دهندگان اصلي طرح( افرادي هستند که مسئولیت مستقیمي در طرح دهندگان -21ماده 

اجراي کل طرح و اتمام آن دارند و امتیازات مادي و  رابطه با مسائل علمي طرح، نتايج حاصل شده،

 م آنها به صورت توافقي مابین آنها تقسیم مي گردد.معنوي سه

 نفر باشند. 3طرح دهندگان در هر شرايطي نبايد بیشتر از  -1تبصره 

طرح دهندگاني كه طرح يا طرح هاي قبلي خود را بر اساس قرارداد مربوطه به اتمام نرسانده  -2تبصره 

ا آنها بسته نمي شود و بايستي خسارت وارده داد جديد ب اند تا تعیین تكلیف طرح يا طرح هاي قبلي قرار

 به دانشگاه را از حقوق و مزاياي خود مرتفع نمايند.

مدير اجرايي کسي مي باشد که به نمايندگي از طرح دهندگان با  -مديراجرايي طرح  -20ماده 

انشگاه طرف د دانشگاه قرار داد انجام طرح تحقیقاتي امضاء مي نمايد و کلیه هزينه هاي طرح که از
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پرداخت مي شود به حساب ايشان واريز مي گردد. ايشان رابط طرح دهندگان با دانشگاه مي باشد و 

پیگیري مسائل حقوقي طرح با ايشان مي باشد.  مسئولیت اجرايي طرح از نظر مالي، حقوقي و اداري 

واد فوق م به عهده مدير اجرايي طرح است ولي در قبال مسائل علمي و نتايج حاصل از طرح طبق

 همه طرح دهندگان مسؤلیت دارند. الذکر 

طرح در صورتي که طرح دهندگان بخواهند فردي غیر از نفر اول بعنوان مدير اجرايي  -1تبصره 

 مربوطه اطالع دهند. واحد به شوراي پژوهشي  بصورت کتبي مراتب رامعرفي گردد بايد 

 داشته باشد. يياجرا رتواند بیش از يك مدي : هر طرح تحقیقاتي نمي2تبصره 

طرح ر دلیلي از ادامه كار صرف نظر نمايد يكي ديگر از ه اجرايي طرح به كه مدير صورتي در - 3تبصره 

 آوريتحقیقات و فنو در صورت عدم توافق به تشخیص حوزه معاونت  به صورت توافقي، دهندگان

 . شدعهده دار اين وظیفه خواهد  ،به ترتیب نفرات بعدي دانشگاه

ساير اعضائي )اعضاي هیئت علمي وغیر هیئت علمي( که به نحوي در  همکاران طرح : -24ادهم

عهده آنها ه ي طرح بيهاي ثانوي بوده و بخشي از عملیات اجرا روند اجراي طرح عهده دار مسئولیت

د همکاران بر اساس نظر طرح دهندگان تعداشوند.  باشد، تحت عنوان همکار طرح خوانده مي مي

  شند. با مي

تخصیص امتیازات مادي و معنوي به همکاران طرح به صورت توافقي با طرح دهندگان  -1تبصره 

 صورت مي گیرد. 
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 يا طرح دهندگان از ادامه کار صرف نظر نمايد، مدير که يکي از همکاران و صورتي در -22ماده 

 مطلع نمايد.بصورت کتبي موظف است مدير امور پژوهشي دانشگاه را اجرايي 

طرح تحقیقاتي توسط مديريت پژوهشي/ معاونت تحقیقات و  در صورت تصويب -24ماده 

تنها با تائید شوراي پژوهشي تصويب کننده  ناوري و طرح دهندگان، هر گونه تغییر در مفاد و محتواف

  طرح امکان پذير مي باشد.

 زشي است نميدر حالتي که عضو هیئت علمي آمودهنده طرح  عنوان ه هر محقق ب -21ماده 

) در صورتي که  .عهده داشته باشده طرح تحقیقاتي را ب ارهچبیش از  بعنوان انفرادي مجريتواند 

بعنوان طرح  طرح 11نفر تا  4طرح و  12نفرتا  3طرح،  8نفر  تا 2طرح،  4نفر باشد تا  1طرح دهنده 

ئت علمي پژوهشي که مدير اجرايي طرح عضو هیهنگامي  (.دهنده مشترک مشارکت داشته باشند

 سرپرستي و هدايت نمايد.  عنوان ه طرح تحقیقاتي را ب هفتصورت همزمان تا ه تواند ب است مي

دو طرح  مي تواند بعنوان طرح دهنده 14ه هر عضو هیئت علمي عالوه بر سقف ماد -1تبصره 

د در بیش توان نميعضو هیئت آموزشي هر حال هر  درباشد.  زش يا دانش پژوهي نیزپژوهش در آمو

 طرح تحقیقاتي دانشجويي دو طرح تحقیقاتي پژوهش در آموزش، سهاصلي،  طرح تحقیقاتي چهار از

ت عضو هیاهر  .فعالیت نمايد مجري اصليعنوان ه بطرح در قالب پايان نامه ي دانشجويي  سهو 

و  ياصلي، سه طرح تحقیقاتي دانشجوي طرح تحقیقاتيهفت تواند در بیش از  نمي  پژوهشيعلمي 

در مواردي که عضو  .فعالیت نمايد طرح دهندهعنوان ه بسه طرح در قالب پايان نامه ي دانشجويي 



 لرستانپژوهشي دانشگاه علوم پزشکي  و مقررات  آيين نامه

 

69 
 

هیات علمي طرح هاي تحقیقاتي غیر از پايان نامه ندارند مي توانند تعداد پايان نامه هاي دانشجويي 

آموزشي و پژوهشي، دوره هاي  PhDبخصوص دانشجويان کارشناسي ارشد، دکتري تخصصي 

 پايان نامه قابل افزايش مي باشد. 5تا سقف  دستیاري تخصصي، فوق تخصصي و فلوشیپ

طرح در قالب پايان نامه به طرح هايي گفته مي شود که بصورت پايان نامه ارائه مي شوند  -2تبصره 

که مبلغ آن بیش از سقف مصوب پايان نامه است و استاد راهنما آن را در قالب طرح تحقیقاتي ارائه 

در اين شرايط تمام امور مربوط به پايان نامه، نحوه دفاع و ساير موارد بايد بر طبق اين آيین  ي کند.م

 نامه باشد.

بیش از يکنفر باشند میزان بهره مندي از مزاياي مادي و  . در صورتي که طرح دهندگان3تبصره 

مشخص و  گانينکه از قبل میزان مشارکت طرح دهندمعنوي بصورت مشترک مي باشد، مگر ا

 ارسال گردد. کتبي به مديريت پژوهشي بصورت

ت علمي، پزشكان عمومي و كارشناسان ارشد غیر متخصصین و فوق تخصص هاي غیر هیا - 22ماده 

به ترتیب  توانند همزمان بعنوان طرح دهندههیئت علمي و كارشناسان با رابطه استخدامي با دانشگاه مي 

 . (64) مشاركت معادل ماده  عالیت نمايندچهار ، سه و دو طرح تحقیقاتي ف

 

دانشجويان رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دانشجويان تحصیالت تكمیلي  – 24ماده 

دو طرح تحقیقاتي با  توانند همزمان بعنوان طرح دهنده و مدير اجراييمي  لرستاندانشگاه علوم پزشكي 



 لرستانپژوهشي دانشگاه علوم پزشکي  و مقررات  آيين نامه

 

71 
 

دانشجو بايد يك سوم از طول مدت تحصیلش ت نمايند. فعالی میلیون ريال شصتاز سقف هزينه كمتر 

 باقي مانده باشد.

 

مي توانند بعنوان  لرستاندانشجويان رشته هاي كارشناسي و كارداني دانشگاه علوم پزشكي  – 22ماده 

در  فعالیت نمايند. میلیون ريال  صتشاز مدير اجرايي تنها يك طرح تحقیقاتي با سقف هزينه كمتر 

 مدت تحصیل وي باقي مانده باشد. سوم از طول صورتي كه يك

بطور مستقیم  میلیون ريال  سيتا سقف مي توانند طرح هاي توصیفي خود را . دانشجويان 1تبصره 

در شوراي پژوهشي کمیته تحقیقات دانشجويي به تصويب برسانند. اين طرح ها نیاز به ارجاع به 

 حتما   رئیس يا دبیر کمیته مالي دانشگاهاين شرط که  ندارند به ي پژوهشي دانشگاه و کمیته ماليشورا

 در جلسه مذکور حضور داشته باشند.

 

 –علمي اعضاي هیئت علمي و  پژوهشگران ساير دانشگاه ها با داشتن حداقل يك مقاله   -21ماده 

 و حداقل مدرک كارشناسي ارشد از جمله شاغل در دانشگاههاي  پژوهشي ) يكي از اعضاي طرح دهنده(

 57  به شرط رعايت مادهمخترعان  و مبتكران خارج ار دانشگاه دولتي و خصوصي و  مراكز تحقیقاتي  و  

 مدير اجرايي تنها يك طرح فعالیت نمايند. طرح دهنده و و تبصره هاي يك و دو آن ماده مي توانند بعنوان 
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در  عنوان همکار ه ب چه هیئت علمي و چه غیر هیئت علمي مي تواند همزمانهر محقق  -41ماده 

  .تحقیقاتي مشارکت داشته باشدطرح  22

همکاران  طرح دهندگان،  اجرايي، مديراز جمله کلیه تغییراتي که در عوامل اجرائي طرح  -40ماده 

صورت کتبي، به ه به وسیله مدير اجرايي طرح و ب دهد بايستياصلي، و غیره در حین اجراي آن رخ 

کننده طرح ارجاع شود. شوراي مربوطه در خصوص قبول يا رد  دبیر شوراي پژوهشي تصويب 

 تغییرات مزبور تصمیم گیري کرده و به مدير اجرايي اطالع خواهند داد. 
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  تصويب طرح تحقيقاتيفرايند  : بخش سوم

  ، كمیته تحقیقات دانشجويي،HSRبه شوراي پژوهشي دانشكده ها، مراكز تحقیقات، شوراي  -44ماده

ي پژوهشي پژوهش در آموزش و واحد هاي مراكز آموزشي درماني كه داراي شوراي پژوهشي مورد شورا

تأيید معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه باشند از طرف شوراي پژوهشي دانشگاه تفويض اختیار مي 

 گردد كه طرح هاي تحقیقاتي تا سقف مالي تعیین شده را مورد بررسي و تصويب نهايي قرار دهند و

 طرح گردند. مدر شوراي پژوهشي دانشگاه  هاييه نیازي نیست چنین پروژ

طرح هاي تحقیقاتي بیش از سقف مالي تعیین شده براي شوراهاي پژوهشي زير گروه شوراي  -1بند 

پژوهشي دانشگاه پس از بررسي اولیه در شوراهاي پژوهشي مربوطه در شوراي پژوهشي دانشگاه مطرح و 

 تصويب مي گردند. 

رد بازبیني قرار مي سقف مالي تفويض شده در ابتداي هر سال توسط شوراي پژوهشي دانشگاه مو -2بند 

   . گیرد و به مراكز مربوطه ابالغ مي گردد

طرح دهندگان بايد پیشنويس طرح تحقیقاتي خود را در قالب فرمهاي ويژه اين  -44ماده 

 صورته بدر صورت وجود نرم افزار  نمايند )ارسال  هاي بعدي جهت پیگیري و تدوين(Proposalكار)

 ريق وب گاه مربوطه ارسال نمايند(و از ط  on line نرم افزاري

هاي تحقیقاتي تحت نظارت كارشناسان حوزه پژوهشي دانشگاه  هاي پیشنويس طرح فرم - 42ماده 

هر گونه تغییر در  د.نگیر تدوين گرديده و در اختیار دانشكده ها و مراكز تحقیقاتي قرار مي طراحي و
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نشگاه بايد ها از سوي دانشكده ها و مراكز تحقیقاتي وابسته به دا مندرجات، كلیات و شكل ظاهري فرم

 صورت پذيرد.  معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاهبا نظارت و اجازه 

 مراحل ارزيابي طرح تحقيقاتي تا زمان عقد قرارداد -44ماده 

جزو طرح هاي مرتبط با گروههاي آموزشي باشد مديريت پژوهشي  چنانچه موضوع پروپوزال -1بند 

دانشگاه بالفاصله از طريق كارشناسان مربوطه پس از بررسي محتوا و فرمت  طرح و اخذ نظر متخصص 

، در صورتي كه ايراد فرمت و متدولوژي نداشته باشد  حداكثر طي يك هفته بايد آنرا يا اپیدمیولوژيآمار 

وجود يكنفر متخصص ي دانشكده ها يا دبیر شوراي پژوهشي مربوطه ارسال نمايد. به كارشناس پژوهش

در غیر اينصورت محقق  است آمار حیاتي يا اپیدمیولوژي در طرح تحقیقاتي يا طرح پايان نامه الزامي

بايستي نظر تايیدي يكي از اعضاي هیات هیات علمي متخصص آمار حیاتي يا اپیدمیولوژي را  مبني بر 

مار يا اپیدمیولوژي بعنوان آه طرح از اين مورد تايید است ضمیمه نمايد. در صورت وجود متخصص اينك

 همكار طرح نیازي به نامه تايید نمي باشد.

براي نظر كارشناسي به گروه مرتبط با ق كارشناس يا دبیر مربوطه طرح در مرحله بعد از طري -2بند

ح را كارشناسي و از نظر محتوايي، ضرورت، تكراري هفته طر 2موضوع طرح ارجاع و گروه ظرف مدت 

 .نبودن و ارزش علمي  بررسي و به كارشناس يا دبیر مربوطه عودت مي نمايد

كارشناس يا دبیر مربوطه در مرحله بعد در خصوص طرح هايي كه در محدوده مبلغ تفويض شده  -3بند

 .مطرح و امتیاز بندي مي گردند باشند در شوراي پژوهشي دانشكده دانشكده به  شوراي پژوهشي 
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پروپوزال  به كمیته مالي جهت  ،پس از تصويب يا انجام داوري، جهت نهايي شدن مراحل تصويب -4بند

پس از طرح در کمیته مالي و پس از آن در کمیته اخالق در  مشخص شدن مبلغ ريالي طرح ارسال و 

جهت عقد قرارداد به مديريت پژوهش  در نهايت تصويب نهايي نیز در همان شورا انجام و پژوهش

 دانشگاه ارسال مي گردد.

در خصوص طرحهايي كه باالتر از سقف مالي تفويض شده به شوراي پژوهشي دانشكده باشند   -5بند 

  .توسط  كارشناس يا دبیر مربوطه جهت امتیاز بندي به شوراي پژوهشي دانشگاه ارسال مي گردند

داوري ، جهت نهايي شدن مراحل تصويب پروپوزال  به كمیته مالي جهت پس از تصويب يا انجام  -6بند 

پس از طرح در کمیته مالي و پس از آن در کمیته اخالق در  مشخص شدن مبلغ ريالي طرح ارسال و 

در نهايت تصويب نهايي اين نوع طرح ها در شوراي پژوهشي دانشگاه انجام خواهد شد. پس از  پژوهش

  ه مديريت پژوهش دانشگاه ارسال مي گردند.آن جهت عقد قرارداد ب

موظف است ضمن هماهنگي با  يا گروههاي ادغامي  گروهرئیس يا دبیر شوراي پژوهشي   -7بند 

نظر از  بررسي و نظر گروه را  ي نتیجه  )حداکثر دو هفته(گروه در اولین فرصت ممکن اعضاي

از طريق  نرم افزار به کارشناس پژوهشي  و محتوايي ، ضرورت ، تكراري نبودن و ارزش علمي  بررسي

 اعالم نمايد.دانشکده مربوطه 
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چنانچه از نظر گروه يا گروههاي ادغامي طرح پیشنهادي داراي ابرادات  قابل رفع باشد بايد  -8بند 

به کارشناس دانشکده ارجاع تا در اختیار طرح دهندگان جهت رفع نواقص قرار گیرد و پس از رفع 

 دد در گروه يا گروه ادغامي مطرح گردد .نواقص بايد مج

چنانچه طرحي از نظر گروه ايراد نداشته باشد جهت تصمیم گیري و امتیاز بندي به شوراي  -9بند 

 مربوطه در دانشکده يا دانشگاه ارجاع داده مي شود.  

 در خصوص طرح هايي که بايد توسط شوراي پژوهشي دانشگاه امتیاز بندي گردند و به -12بند 

تشخیص شوراي پژوهشي دانشگاه نیاز به داوري دارند ، ارسال به داور و پیگیريهاي مورد نیاز جهت 

اخذ نظر داور و ارسال نظرات داور به طرح دهندگان و ارسال مجدد جوابیه طرح دهندگان توسط 

ايي کارشناس پژوهشي دانشکده يا دبیر شوراي پژوهشي دانشکده بايد انجام شود و اينچنین طرح ه

 جزو عملکرد پژوهشي آن دانشکده محسوب خواهند شد.   

 مراحل تصويب طرح هاي تحقيقاتي دانشجويي  -41ماده 

مديريت پژوهشي دانشگاه بالفاصله از هادي جزو طرح هاي دانشجويي باشد چنانچه طرح پیشن -1بند 

آمار ، در صورتي كه طريق كارشناسان مربوطه پس از بررسي محتوا و فرمت  طرح و اخذ نظر متخصص 

ه تحقیقات ايراد فرمت و متدولوژي نداشته باشد و در محدوده مبلغ تفويض شده به شوراي پژوهشي كمیت

آنرا به كارشناس پژوهشي كمیته تحقیقات دانشجويي يا دبیر  حداكثر طي يك هفتهدانشجويي باشد بايد 

 شوراي پژوهشي كمیته تحقیقات دانشجويي ارسال  نمايد. 
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در مرحله بعد در خصوص طرح هايي كه در محدوده مبلغ تفويض شده به  شوراي پژوهشي كمیته  -2بند

  .تحقیقات دانشجويي باشند در شوراي پژوهشي كمیته تحقیقات دانشجويي مطرح و امتیاز بندي مي گردد

لي جهت پس از تصويب يا انجام داوري ، جهت نهايي شدن مراحل تصويب پروپوزال  به كمیته ما -3بند

پس از طرح در کمیته مالي و پس از آن در کمیته اخالق در  مشخص شدن مبلغ ريالي طرح ارسال و 

در نهايت تصويب نهايي نیز در همان شورا انجام و جهت عقد قرارداد به مديريت پژوهش  پژوهش

 دانشگاه ارسال مي گردد. 

ه شوراي پژوهشي كمیته تحقیقات در خصوص طرحهايي كه باالتر از سقف مالي تفويض شده ب -4بند

دانشجويي باشند توسط مديريت پژوهشي دانشگاه جهت امتیاز بندي به شوراي پژوهشي دانشگاه ارسال 

 .مي گردند

پس از تصويب يا انجام داوري ، جهت نهايي شدن مراحل تصويب پروپوزال  به كمیته مالي جهت   -5بند

طرح در کمیته مالي و پس از آن در کمیته اخالق در پس از  مشخص شدن مبلغ ريالي طرح ارسال و 

در نهايت تصويب نهايي اين نوع طرح ها در شوراي پژوهشي دانشگاه انجام خواهد شد. پس از  پژوهش

  آن جهت عقد قرارداد به مديريت پژوهش دانشگاه ارسال مي گردند.

یاز بندي گردند و به در خصوص طرح هايي که بايد توسط شوراي پژوهشي دانشگاه امت -1بند 

تشخیص  شوراي پژوهشي دانشگاه نیاز به داوري دارند ، ارسال به داور و پیگیريهاي مورد نیاز 

جهت اخذ نظر داور و ارسال نظرات داور به طرح دهندگان و ارسال مجدد جوابیه طرح دهندگان 

ته تحقیقات توسط کارشناس پژوهشي کمیته تحقیقات دانشجويي يا دبیر شوراي پژوهشي کمی
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دانشجويي بايد انجام شود و اينچنین طرح هايي جزو عملکرد پژوهشي کمیته تحقیقات دانشجويي 

 محسوب خواهند شد.   

 تصويب طرح هاي تحقيقاتي واحد پژوهش در آموزش مراحل -42ماده 

چنانچه طرح پیشنهادي جزو طرح هاي پژوهش در آموزش باشد مديريت پژوهشي دانشگاه  -1بند 

فاصله از طريق كارشناسان مربوطه پس از بررسي محتوا و فرمت  طرح و اخذ نظر متخصص آمار ، در بال

راي پژوهشي صورتي كه ايراد فرمت و متدولوژي نداشته باشد و در محدوده مبلغ تفويض شده به شو

لعات و حداكثر طي يك هفته بايد آنرا به كارشناس پژوهش در آموزش مركز مطاپژوهش در آموزش باشد 

 توسعه آموزش علوم پزشكي يا دبیر شوراي پژوهشي پژوهش در آموزش ارسال  نمايد. 

در مرحله بعد در خصوص طرح هايي كه در محدوده مبلغ تفويض شده به  شوراي پژوهشي  -2بند

 . شود پژوهش در آموزش باشند در شوراي پژوهشي پژوهش در آموزش  مطرح و امتیاز بندي مي

صويب يا انجام داوري ، جهت نهايي شدن مراحل تصويب پروپوزال  به كمیته مالي جهت پس از ت -3بند

پس از طرح در کمیته مالي و پس از آن در کمیته اخالق در  مشخص شدن مبلغ ريالي طرح ارسال و 

ژوهش در نهايت تصويب نهايي نیز در همان شورا انجام و جهت عقد قرارداد به مديريت پ پژوهش

 سال مي گردد. دانشگاه ار
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در خصوص طرحهايي كه باالتر از سقف مالي تفويض شده به شوراي پژوهشي پژوهش در  -4بند

ي پژوهشي دانشگاه ارسال مي آموزش باشند توسط  مديريت پژوهشي دانشگاه جهت امتیاز بندي به شورا

 گردند.

ال  به كمیته مالي جهت پس از تصويب يا انجام داوري ، جهت نهايي شدن مراحل تصويب پروپوز -5بند

پس از طرح در کمیته مالي و پس از آن در کمیته اخالق در  مشخص شدن مبلغ ريالي طرح ارسال و 

در نهايت تصويب نهايي اين نوع طرح ها در شوراي پژوهشي دانشگاه انجام خواهد شد. پس از  پژوهش

  آن جهت عقد قرارداد به مديريت پژوهش دانشگاه ارسال مي گردند.

در خصوص طرح هايي که بايد توسط شوراي پژوهشي دانشگاه امتیاز بندي گردند و به  -1بند 

تشخیص  شوراي پژوهشي دانشگاه نیاز به داوري دارند، ارسال به داور و پیگیريهاي مورد نیاز جهت 

اخذ نظر داور و ارسال نظرات داور به طرح دهندگان و ارسال مجدد جوابیه طرح دهندگان توسط 

رشناس پژوهش در آموزش يا دبیر شوراي پژوهش در آموزش بايد انجام شود و اينچنین طرح کا

 هايي جزو عملکرد پژوهشي مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي محسوب خواهند شد.   

   تصويب طرح هاي مراکز تحقيقاتي مراحل -44ماده 

ت باشد مديريت پژوهشي دانشگاه بالفاصله چنانچه طرح پیشنهادي جزو طرح هاي مراكز تحقیقا -1بند

از طريق كارشناسان مربوطه پس از بررسي محتوا و فرمت  طرح و اخذ نظر متخصص آمار، در صورتي 

كه ايراد فرمت و متدولوژي نداشته باشد و در محدوده مبلغ تفويض شده به شوراي پژوهشي مركز 
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شناس پژوهش مركز تحقیقات  يا دبیر شوراي تحقیقات باشد حداكثر طي يك هفته بايد آنرا به كار

 پژوهشي مركز تحقیقات  ارسال  نمايد. 

در مرحله بعد در خصوص طرح هايي كه در محدوده مبلغ تفويض شده به  شوراي پژوهشي مركز  -2بند

 .تحقیقات  باشند در شوراي پژوهشي مركز تحقیقات  مطرح و امتیاز بندي مي گردد

نجام داوري ، جهت نهايي شدن مراحل تصويب پروپوزال  به كمیته مالي جهت پس از تصويب يا ا -3بند

پس از طرح در کمیته مالي و پس از آن در کمیته اخالق در  مشخص شدن مبلغ ريالي طرح ارسال و 

ژوهش در نهايت تصويب نهايي نیز در همان شورا انجام و جهت عقد قرارداد به مديريت پ پژوهش

 دد. دانشگاه ارسال مي گر

در خصوص طرحهايي كه باالتر از سقف مالي تفويض شده به شوراي پژوهشي مراكز تحقیقات  -4بند

 .باشند توسط مديريت پژوهشي دانشگاه جهت امتیاز بندي به شوراي پژوهشي دانشگاه ارسال مي گردند

ه مالي جهت پس از تصويب يا انجام داوري ، جهت نهايي شدن مراحل تصويب پروپوزال  به كمیت -5بند

پس از طرح در کمیته مالي و پس از آن در کمیته اخالق در  مشخص شدن مبلغ ريالي طرح ارسال و 

در نهايت تصويب نهايي اين نوع طرح ها در شوراي پژوهشي دانشگاه انجام خواهد شد. پس از  پژوهش

  آن جهت عقد قرارداد به مديريت پژوهش دانشگاه ارسال مي گردند.

صوص طرح هايي که بايد توسط شوراي پژوهشي دانشگاه امتیاز بندي گردند و به در خ -1بند 

تشخیص  شوراي پژوهشي دانشگاه نیاز به داوري دارند ، ارسال به داور و پیگیريهاي مورد نیاز 
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جهت اخذ نظر داور و ارسال نظرات داور به طرح دهندگان و ارسال مجدد جوابیه طرح دهندگان 

شي مرکز تحقیقات يا دبیر شوراي پژوهشي مرکز تحقیقات بايد انجام شود و توسط کارشناس پژوه

 اينچنین طرح هايي جزو عملکرد پژوهشي مرکز تحقیقات مربوطه محسوب خواهند شد.  

 HSRروند تصويب طرح هاي تحقيقاتي  -42ماده 

كدام يك از شبكه باشد  ابتدا بستگي به اينكه از    HSRچنانچه طرح پیشنهادي جزو طرح هاي  -1بند

ها يا معاونت هاي دانشگاه باشد بايد در شوراي مربوطه ضرورت طرح تصويب شود سپس از طريق 

پژوهشیار به مديريت پژوهشي دانشگاه ارسال گردد. در مديريت پژوهشي دانشگاه بالفاصله از طريق 

در صورتي كه ايراد  كارشناسان مربوطه پس از بررسي محتوا و فرمت  طرح و اخذ نظر متخصص آمار ،

باشد   HSRفرمت و متدولوژي نداشته باشد و در محدوده مبلغ تفويض شده به شوراي پژوهشي 

 رسال  نمايد. ا  HSRحداكثر طي يك هفته بايد آنرا به دبیر شوراي پژوهشي 

در مرحله بعد در خصوص طرح هايي كه در محدوده مبلغ تفويض شده به  شوراي پژوهشي  -2بند

HSR شند در شوراي پژوهشي باHSR  مطرح و امتیاز بندي مي گردد. 

پس از تصويب يا انجام داوري ، جهت نهايي شدن مراحل تصويب پروپوزال  به كمیته مالي جهت  -3بند

پس از طرح در کمیته مالي و پس از آن در کمیته اخالق در  مشخص شدن مبلغ ريالي طرح ارسال و 

ژوهش یز در همان شورا انجام و جهت عقد قرارداد به مديريت پدر نهايت تصويب نهايي نپژوهش 

 دانشگاه ارسال مي گردد.



 لرستانپژوهشي دانشگاه علوم پزشکي  و مقررات  آيين نامه

 

81 
 

باشند  HSRدر خصوص طرحهايي كه باالتر از سقف مالي تفويض شده به شوراي پژوهشي  -4بند

 .توسط مديريت پژوهشي دانشگاه جهت امتیاز بندي به شوراي پژوهشي دانشگاه ارسال مي گردند

ويب يا انجام داوري ، جهت نهايي شدن مراحل تصويب پروپوزال  به كمیته مالي جهت پس از تص -5بند

و پس از طرح در کمیته مالي و پس از آن در کمیته اخالق در مشخص شدن مبلغ ريالي طرح ارسال 

در نهايت تصويب نهايي اين نوع طرح ها در شوراي پژوهشي دانشگاه انجام خواهد شد. پس پژوهش ،  

  ت عقد قرارداد به مديريت پژوهش دانشگاه ارسال مي گردند.از آن جه

در خصوص طرح هايي که بايد توسط شوراي پژوهشي دانشگاه امتیاز بندي گردند و به  -1بند 

تشخیص  شوراي پژوهشي دانشگاه نیاز به داوري دارند ، ارسال به داور و پیگیريهاي مورد نیاز 

جهت اخذ نظر داور و ارسال نظرات داور به طرح دهندگان و ارسال مجدد جوابیه طرح دهندگان 

بايد انجام شود و اينچنین طرح هايي جزو عملکرد پژوهشي  HSRوراي پژوهشي توسط دبیر ش

HSR    .محسوب خواهند شد 

 روند امتياز بندي طرح ها در شوراهاي مختلف پژوهشي دانشگاه -41ماده 

ي نداشته رامتیاز باال کسب نمايد و نیاز به داوزالي به تشخیص شورا در صورتي که پروپو  -1بند 

صله تصويب و به کمیته مالي جهت تعیین مبلغ ريالي طرح ارجاع و پس از مشخص شدن باشد بالفا

مبلغ ريالي در کمیته مالي جهت تصويب مبلغ و طرح در کمیته اخالق در پژوهش،  بايد مجدد جهت 

 شود.  مي شوراي پژوهشي مربوطه ارجاع داده تصويب نهايي به 
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ري داشته باشد، پروپوزال طرح ها به وورا  نیاز به دادر صورتي که پروپوزالي به تشخیص ش  -2بند 

کارشناسان پژوهشي دانشکده ها يا دبیران شوراهاي پژوهشي مربوطه ارجاع تا به داوران خبره ارسال 

نمايند و نظر داوران و جوابیه طرح دهندگان در مهلت تعیین شده جهت طرح مجدد در شورا اخذ 

قرائت نظر داوران و طرح دهندگان و در صورت تصويب در  پس از طرح مجدد در شورا و نمايند.

مرحله بعد به کمیته مالي جهت تعیین مبلغ ريالي طرح ارجاع و پس از مشخص شدن مبلغ ريالي در 

کمیته مالي و طرح در کمیته اخالق در پژوهش جهت تصويب نهايي بايد مجدد به شوراي پژوهشي 

 مربوطه ارجاع داده شود.  

راي پژوهشي دانشگاه رسیده که به تأيید شو است ر امتیاز بندي بر اساس فرم امتیاز بنديمعیا -3بند 

کسب نمايند بدون داوري و  72مي باشد.  طرح هايي که امتیاز باالي  122و سقف امتیازات  است

 52پس از مشخص شدن مبالغ ريالي در کمیته مالي، مصوب مي شوند و طرح هايي که امتیاز باالي 

کسب  52تا  32کسب نمايند با ارسال به يك داور داخل دانشگاه و طرح هايي که امتیاز باالي  72تا 

نمايند با ارسال به يك داور خارج از دانشگاه و يك داور داخل دانشگاه و موافقت داوران و طي 

مراحل طرح در کمیته مالي و طرح در کمیته اخالق در پژوهش مصوب مي شوند و طرح هايي که 

 کسب نمايند رد مي شوند.  32یاز زير امت

شوراهاي پژوهشي دانشکده ها، مراکز تحقیقاتي و ساير شوراهاي مصوب موجود در اين   -21ماده

آيین نامه نیز موظف به استفاده از معیار امتیاز بندي مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه هستند و معیار 

 اين آيین نامه مي باشد. 79ماده  3بند  بهرد يا قبولي طرح هاي تحقیقاتي در آن شورا ها مشا
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ها، يا  دانشكدهدانشگاه يا شوراي پژوهشي  شوراي پژوهشي چنانچه در روند بررسي طرح   -20ماده 

د نالزم بدانگروهها و گروههاي ادغامي و يا ساير شوراهاي پژوهشي زير گروه شوراي پژوهشي دانشگاه 

 ند.عمل آوره وجیه مطالب مندرج در پروپوزال دعوت بتواند از طرح دهندگان براي دفاع و ت مي

دانشگاه يا شوراي پژوهشي  شوراي پژوهشيطرح هاي داراي ايرادات مطرح شده توسط  -24ماده 

ها، يا گروهها و گروههاي ادغامي و يا ساير شوراهاي پژوهشي زير گروه شوراي پژوهشي  دانشكده

کارشناس پژوهشي  به طرح دهندگان  فاصله از طريقبالن دانشگاه و يا ايرادات مطرح شده توسط داورا

ارجاع داده مي شوند، و طرح دهندگان موظفند حداکثر ظرف يك هفته جوابیه خود را جهت داوران 

 يا شوراهاي مربوطه آماده نمايند .  

نمايد تا به میحداکثر زماني که يك پروپوزال طرح تحقیقاتي در فرآيندهاي مختلف طي  -22ماده 

در شوراهاي زير گروه شوراي پژوهشي دانشگاه مدت زمان يي برسد سه ماه مي باشد. تصويب نها

باشد و مسئولیت هر گونه تاخیر در اين  ماه 3بیش از نبايد فرايند طي شده تا تصويب نهايي 

 خواهد بود. رئیس شوراي مربوطهبر عهده  خصوص

بايد شوراي پژوهشي دانشگاه  وهشي تابعهو کلیه شوراهاي پژشوراي پژوهشي دانشگاه  -24ماده 

صورت ه ب در خصوص طرح هاي تحقیقاتي  نتیجه بررسي و نظر خود رااز طريق دبیر شورا 

، رد، تصويب مشروط، ارجاع به مراجع ذيصالح ديگر و غیره از طريق مکاتبه مستقیم به تصويب

 د. ناطالع طرح دهنده )گان( برسان
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، فوريت يا اولويت تواند طرح هاي داراي ضرورت باال اه ميشوراي پژوهشي دانشگ -21ماده 

بررسي نموده و در طي مدت يکماه تصويب يا رد  ژوهشيي پبصورت موردي در اين شورا را خاص

 . نمايد

بودجه اي از جهت اجراي يك طرح تحقیقاتي که طرح دهنده )گان(  در صورتي  -22ماده 

قت دانشگاه و موافقت کمیته اخالق در پژوهش باشد مي و فقط نیاز به موافدانشگاه طلب ننمايد 

 در دستورکار شوراي پژوهشي دانشگاه قرار گیرد. طرح آنها صورت خارج از نوبت معمول ه بتوان 

چنانچه به تشخیص شوراي پژوهشي دانشگاه يا هاي تحقیقاتي  بررسي طرحدر  -24ماده 

باشد  کارشناسي و تخصصينظرات یازمند ن شوراهاي پژوهشي زير گروه شوراي پژوهشي دانشگاه

و متخصص بسته به موضوع طرح تحقیقاتي بعنوان داور طرح نظر  افراد صاحبمي توان از نظرات 

و بند هاي آن از داخل دانشگاه يا خارج  79داوران بر اساس امتیاز طرح و طبق ماده . وداستفاده نم

 دانشگاه انتخاب مي شوند. 

يا  بر اساس موضوع طرح تحقیقاتي توسط دبیر شوراي پژوهشي دانشکدهانتخاب داوران  – 1بند 

شوراي پژوهشي دانشگاه انجام مي شود و کلیه طرح هايي که به  ساير شوراهاي پژوهشي تابعه

تشخیص شوراي پژوهشي دانشگاه نیاز به داوري دارند بسته به اينکه مربوط به کدام دانشکده يا 

اور توسط دبیر شوراي پژوهشي آن دانشکده يا دبیر شوراي شوراي پژوهشي هستند انتخاب د
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کارشناس پژوهشي بايد در ابتدا نظر موافق داوران مربوطه را در پژوهشي مربوطه بايد انجام شود.  

 جهت داوري طرح در زمان مقرر بگیرد.

به الزم هاي  موظف است پیگیرييا كارشناس پژوهشي دانشكده  ي پژوهشي مربوطه دبیر شورا -2 بند 

و سپس  در زمان مقرر كسب طرح موافقت اولیه  با داوري در خصوص )داوران(نظرات داور اخذ  منظور

در صورتي كه سؤاالت يا ايراداتي توسط داوران مطرح شده باشد مقاله جهت داوري ارجاع داده شود. 

دبیر دهندگان بايد توسط بايد بالفاصله در اختیار طرح دهندگان جهت پاسخ دهي قرار گیرد. جوابیه طرح 

يا كارشناس پژوهشي دانشكده در اختیار داوران قرار گیرد و نظر نهايي داوران  ي پژوهشي مربوطه شورا

 در خصوص جوابیه طرح دهندگان نیز اخذ و در اختیار شوراي پژوهشي مربوطه قرار گیرد.

بیر مايند بايد نظرات داوران توسط ددر صورتي كه داوران طرح تحقیقاتي را قابل انجام و تأيید ن -3بند 

 يا كارشناس پژوهشي دانشكده در اختیار شوراي پژوهشي مربوطه قرار گیرد.  ي پژوهشي مربوطه شورا

صورت شفاف و مشخص اعالم ه ب طي مدت حداكثر دو هفته نظر خود را  ان كه داور در صورتي -4بند 

ژوهشي مربوطه موظف است افراد ديگري را جهت ، دبیر شوراي پژوهشي دانشكده يا شوراي پننمايند 

 داوري جايگزين نمايد تا فرايند داوري به موقع انجام شود. 

طرح دهندگان موظفند جوابیه خود را در خصوص ايرادات و سؤاالت داوران حداكثر طي مدت  -5بند 

 دهند.  يك هفته در اختیار كارشناس پژوهشي دانشكده يا دبیر شوراي پژوهشي مربوطه قرار

 ن طرح دهندگان يا همكاران طرح انتخاب شود. داور نبايد از بی -6بند 
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فرايند ارائه پروپوزال طرح تحقیقاتي توسط طرح دهندگان به مديريت پژوهشي از طريق سیستم    -7بند 

پژوهشیار تا تصمیم گیري نهايي در خصوص طرح ارائه شده نبايد بیشتر از سه ماه طول بكشد. حداكثر 

دت زماني كه پروپوزال مرتبط با دانشكده ها و گروه يا گروههاي ادغامي  بايد در چرخه هاي مختلف م

طي نمايد به اين شرح مي باشد. بررسي اولیه در مديريت پژوهشي ار نظر محتوا، فرمت  طرح و اخذ نظر 

گروه يا  متخصص آمار يك هفته ، ارجاع به كارشناس پژوهشي دانشكده و طرح در شوراي پژوهشي

گروههاي ادغامي و اعالم نظر نهايي حداكثر سه هفته ، ارجاع به كارشناس پژوهشي دانشكده و طرح در 

شوراي پژوهشي دانشكده يا دانشگاه جهت امتیاز بندي حداكثر دو هفته ، در صورت نیاز به داوري و 

ع به طرح دهندگان در ارجاع به داور توسط دبیر شوراي پژوهشي مربوطه و اخذ نظر داوران و ارجا

صورت وجود ايراد و اخذ جوابیه طرح دهندگان حداكثر سه هفته ، در صورت تأيید نهايي توسط داوران 

طرح در كمیته مالي و مشخص شدن مبلغ ريالي طرح حداكثر يك هفته ،طرح در كمیته اخالق در پژوهش 

 ثر يك هفته . يك هفته ،  طرح در شوراي پژوهشي مربوطه جهت تصويب نهايي حداك

همزمان با تصويب نهايي طرح تحقیقاتي در شوراي پژوهشي دانشگاه يا شوراهاي پژوهشي  – 22ماده 

دانشكده ها يا شوراهاي پژوهشي زير گروه شوراي پژوهشي دانشگاه بايد اسامي طرح دهندگان بصورت 

نین مدت زمان انجام طرح كامل ، اسم مدير اجرايي پروژه و  كد طرح نیز در مصوبه آورده شود و همچ

نیز قید شود و توسط اعضاي شوراي پژوهشي مربوطه ناظر نیز براي طرح مشخص و در مصوبه اسم ناظر 

 ذكر گردد. 



 لرستانپژوهشي دانشگاه علوم پزشکي  و مقررات  آيين نامه

 

87 
 

نشكده يا يا شوراهاي  پژوهشي داطرح در شوراي پژوهشي دانشگاه، نهايي پس از تصويب  - 21ماده 

د توسط دبیر شوراي پژوهشي مربوطه بصورت شوراي پژوهشي دانشگاه ، باي شوراهاي پژوهشي تابعه

 مكتوب مدير اجرايي پروژه جهت عقد قرارداد دعوت گردد. 

، تصمیم گیري يا طرح دهنده )گان( در روند پیگیري طرح که مدير اجرايي  در صورتي - 11ماده 

 از طريق شوراي پژوهشياجراي طرح به هر دلیلي اقدام بموقع و الزم را در خصوص طرح و يا 

 3و مدت زمان تصمیم گیري در خصوص طرح آنها بیش از دريافت ننمايد بدون دلیل موجه مربوطه 

بطول بیانجامد مي توانند مراتب را بصورت مستند به اطالع رئیس يا دبیر شوراي پژوهشي  کاري ماه

انجام  مي راسا  جهت پیگیري و بررسي اقدام الزم را دانشگاه برسانند. در اين موارد شوراي پژوهشي 

 دهد.

 

 

 طرح هاي پژوهشيمسائل مربوط به هزينه هاي اجراي  بخش چهارم  :

برآورد هزينه هاي طرح تحقیقاتي مطابق با دستور العمل ها، آيین نامه ها، حجم و تعداد نمونه  -10ماده 

از، هاي يك طرح تحقیقاتي، تعداد آزمايشات تخصصي، تعداد و نوع مسافرت ها، مواد مصرفي مورد نی

اي پژوهشي تعیین و مصوب مي تجهیزات مورد نیاز به پیشنهاد طرح دهندگان در كمیته مالي طرح ه

هزينه هاي يك طرح تحقیقاتي بستگي به نوع طرح شامل حق الزحمه پرسنلي و مدير اجرايي  گردد.
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طرح پروژه، هزينه هاي مواد مصرفي، حق الزحمه خدمات تخصصي كه توسط طرح دهندگان و همكاران 

بايد انجام شود، هزينه هاي خدمات تخصصي كه به ناچار توسط ساير مراكز دولتي و خصوصي بايد 

انجام شود، هزينه خريد تجهیزات مورد نیاز طرح، هزينه مسافرت، هزينه تايپ و تكثیر و ساير هزينه ها 

 مي باشد. 

و ده براي اعضاي هیئت علمي طرح مطابق با حق التحقیق در نظر گرفته شپرسنلي هزينه هاي  -1بند  

رديف اول و دوم حقوق و مزايا)هر ساعت حق التحقیق بر اساس كاركنان دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

دانشگاه علوم پزشكي لرستان اعم علمي هیات غیر افراد و يك شصتم رديف اول و دوم حقوق و مزاي( 

 جدول ذيل  با توجه به مدرک تحصیلير اساس باز هیئت علمي ساير دانشگاه ها و كاركنان و ساير افراد 

هزينه پرسنلي هر طرح تحقیقاتي براي کلیه نکته قابل توجه اين است که و پرداخت مي گردد.  تنظیم

سال در نبايد بیش از پنج میلیون تومان آن اعم از هیئت علمي و غیر هیئت علمي در مجموع محققین 

  .باشد

 اعت براي افراد غیر شاغل در دانشگاه علوم پزشكي لرستان میزان حق التحقیق به ازاي س-2بند

 هزارريال  92هر ساعت  داراي مدارک فوق تخصصي بالیني و پايه 

 هزار ريال 82هر ساعت  داراي مدارک تخصص پايه و بالیني

 هزار ريال  72هر ساعت  متخصصین پره بورد 

و دندانپزشکان و افراد با  پزشکان عمومي، داروسازان

 مدرک کارشناسي ارشد هیئت علمي و غیر هیئت علمي

 هزار ريال 62هر ساعت 
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 هزار ريال  52هر ساعت  افراد با مدرک کارشناسي 

 هزار ريال  42هر ساعت  افراد با مدرک کارداني 

 هزار ريال  22هر ساعت  افراد با مدرک ديپلم  

 هزار ريال 1هر ساعت  افراد با مدرک زير ديپلم 

میزان ساعاتي كه براي انجام طرح تحقیقاتي در قسمت هزينه هاي پرسنلي مورد نیاز است به اين  -3بند 

 32ساعت، طراحي پرسشنامه محقق ساخته تا  82شرح مي باشد ، بررسي متون و تدوين پروپوزال تا 

د نمونه ها و ساعت، پرسشگري يا تهیه نمونه بستگي به تعداد نمونه ها، استخراج داده ها بستگي به تعدا

مقاله بر اساس ، تهیه  و روش هاي آماري مورد استفاده متغییرهااده ها بستگي به تعداد متغییر ها، آنالیز د

اجرايي پروژه تا ده درصد هزينه هاي  يتمدير ساعت و 122گزارش نهايي تا بودجه طرح به جاي 

 پرسنلي

تخصصي كه توسط طرح دهندگان بايد میزان ساعتي كه جهت پرداخت حق الزحمه آزمايشات  -4بند 

انجام شود بسته به نوع طرح و حجم وتعداد آزمايشات متغییر بوده و به پیشنهاد طرح دهندگان در كمیته 

 مالي تعیین و مصوب مي گردد.  

آزمايشات مورد نیاز به پیشنهاد طرح  دمقدار مواد مصرفي بسته به نوع طرح و حجم و تعدا -5بند

 ه مالي تعیین و مصوب مي گردد.دهندگان در كمیت

هزينه آزمايشات تخصصي كه به ناچار بايد توسط ساير مراكز دولتي و يا  خصوصي انجام شود،  -6بند 

معادل تعرفه بخش دولتي پرداخت خواهد شد مگر در مواردي كه آزمايش يا آزمايشات مربوطه توسط 
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پیشنهاد طرح دهندگان در كمیته مالي تعیین و  بخش دولتي قابل انجام نباشد. هزينه آزمايشات تخصصي به

 مصوب مي گردد.

هزينه ويزيت  ،يت دريافت مي كنندجهت انجام طرح حق ويز انمتخصصین طرح دهنده كه از بیمار -7بند

ن انجام نشود شود مگر اينكه يك روش كامال تخصصي كه بصورت روتی پرداخت نخواهددر قالب طرح 

 ن لحاظ مي شود.ريق كمیته مالي براي آدل آن از طدر طرح استفاده شود كه معا

هزينه خريد تجهیزات غیر مصرفي و دستگاه هاي سرمايه اي كه در طرح پیش بیني شده است و   -8بند 

جهت انجام آن طرح تحقیقاتي مورد نیاز است از محل اعتبارات پژوهشي دانشگاه براي طرح  خريداري 

وطه محاسبه نمي گردد اما به سر جمع اعتبارات طرح هاي شده و در سر جمع اعتبارات طرح مرب

 تحقیقاتي اضافه مي شود.

هزينه مسافرت بسته به نوع طرح و تعداد و نوع مسافرت هاي مورد نیاز به پیشنهاد طرح دهندگان  -9بند 

 در كمیته مالي تعیین و مصوب مي گردد.

اد و حجم پرسشنامه ها به پیشنهاد طرح هزينه هاي تايپ و تكثیر بسته به نوع طرح ، تعد -12بند 

 مصوب مي گردد. ريال 25222222تا سقف  دهندگان در كمیته مالي تعیین و

تا ده درصد هزينه هاي كل طرح به پیشنهاد طرح دهندگان در  هزينه هاي ديگر )پیش بیني نشده( -11بند 

 كمیته مالي تعیین و مصوب مي گردد.
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وسايل و دستگاههاي مورد نیاز جهت انجام تحقیقات كه به دلیل قیمت  . شوراي پژوهشي مي تواند12بند 

باال در قالب طرح تحقیقاتي نمي گنجد را بطور سالیانه از گروههاي تخصصي دريافت كرده و پس از 

 درصد اعتبارات جاري دانشگاه صادر نمايد. 1تصويب در شوراي پژوهشي مجوز خريد آنها را از محل 

درخواست افزايش رقم يك يا چند رديف از هزينه هاي طرح داشته ديراجرايي چنانچه م -14 ادهم

صوص ضرورت نیاز به افزايش همراه با تأيیديه ناظر در خ مستند و مدلل خود راپیشنهاد  باشد بايستي

به   به كمیته مالي ارسال و پس از تصويب يا رد و همراه با موافقت رئیس شوراي تأيید كننده طرحبودجه 

 كهاز سوي كمیته مالي درخواست افزايش اعتبار موافقت با   .سال گرددپژوهشي دانشگاه ارامور ريت مدي

جهت تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه  به بودجه طرح بیشتر باشد از بیست درصدنبايد  در هر شرايطي

 نهايي ارسال گردد.

 نحوه پرداخت اقساط طرحهاي تحقيقاتي بخش پنجم: 

نشكده يا شوراهاي  پژوهشي داطرح در شوراي پژوهشي دانشگاه، نهايي تصويب پس از  -12ماده  

بصورت  دانشگاه شوراي پژوهشي دانشگاه ، بايد توسط دبیر شوراي پژوهشي يا شوراهاي پژوهشي تابعه

 مكتوب مدير اجرايي پروژه جهت عقد قرارداد دعوت گردد. 

اد و مراحل پس از امضاء قرارداد از جمله روند اداري تهیه متن قرارداد و كلیه مراحل عقد قرارد -1بند  

 پرداخت اقساط پروژه توسط كارشناسان پژوهشي مديريت امور پژوهشي دانشگاه انجام مي شود. 
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قرار داد طرح تحقیقاتي بین مدير اجرايي پروژه به نمايندگي از طرح دهندگان از يك طرف و  - 2بند  

 به نمايندگي از دانشگاه از طرف ديگر منعقد مي گردد . معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه 

 را امضاء نمايد.  ت بر طرح نیز بايد قراردادنظار ناظر طرح  در راستاي – 3بند 

اختیار  يك نسخه از قرارداد طرح تحقیقاتي در قرارداد طرح تحقیقاتي در چهار نسخه تنظیم و – 4بند 

سخه در مديريت امور پژوهشي دانشگاه و يك نسخه در ،  همچنین يك نمدير پروژه قرار مي گیرد

بايگاني معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه و يك نسخه در نزد دبیر شوراي پژوهشي مصوب كننده 

 طرح نگهداري خواهد شد. 

در سه قسط در اختیار مدير اجرايي پروژه  اعتبارات مصوب طرح مطابق قرارداد منعقده -14ماده 

 قرار مي گیرد. 

که بايد به طرح بالفاصله پس از عقد قرارداد درصد کل هزينه هاي  42قسط اول به میزان  -1بند 

ر رسیده باشد قابل پرداخت مي ظو نا اوري دانشگاه ، مدير اجرايي طرحامضاء معاون تحقیقات و فن

 باشد

بر تايید تمامي  : قبل از امضاي قرارداد توسط معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه نامه مبني1تبصره 

مفاد قرارداد طرح بر اساس مصوبات آيین نامه اجرايي سیاستگزاري پژوهش دانشگاه بايستي به 

 امضاي مدير امور پژوهش دانشگاه رسیده باشد و مديريت پژوهش در اين مورد پاسخگو مي باشد.
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ط طرح دهندگان توس پروژهاولیه تهیه گزارش پیشرفت پس از درصد  42قسط دوم به میزان  -2بند  

حسابداري  از طريق واحد و معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه يپژوهش امور مديرناظر،  تايیدو 

 محاسبه و پرداخت مي گردد.  دانشگاه آوريمعاونت تحقیقات و فن

از طرح )محصول( تحويل مقاله يا مقاالت چاپ شدهپس از درصد  22قسط سوم به میزان  -3بند 

و نیز امضاي مدير امور پژوهشي و معاون تحقیقات و فناوري  93ماده عقد شده طبق  ارداد منبرابر قر

 دانشگاه محاسبه و پرداخت مي گردد.

که هیچ طلبي از مدير اجرايي و ناظر همکاران طرح  ،گواهي موافقت کلیه طرح دهندگان  -1تبصره 

انجام تسويه حساب کامل با  الزم است.همچنین پروژه ندارند و با آنها تسويه حساب گرديده است

الزامي  دانشگاه آوريمعاونت تحقیقات و فنحسابداري  از طريق واحدمديريت امور پژوهشي دانشگاه 

 . مي باشد

 تأيید داور يا داوران و،ناظر تايید ،تهیه گزارش نهايي پروژه توسط طرح دهندگانپس از  -4بند 

طرح دهندگان ، هندات مالي به کارشناس مربوطتحويل مدارک و مست ، تأيید شوراي پژوهشي مربوطه

ماه فرصت دارند تا مقاله يا مقاالت چاپ شده از محل طرح که متعهد به چاپ آنها شده اند را  18

تحويل مديريت امور پژوهشي دانشگاه نمايند و اين مدت بعنوان تأخیر طرح به حساب نمي آيد و 

 دبیر شوراي پژوهشي مربوطه مي باشد. زمان تحويل گزارش نهايي به اتمام طرح معیار 
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محقق الزم است گزارش نهايي طرح تحقیقاتي خود را بر اساس فرمت مقاالت مجله  -1تبصره 

به زبان فارسي ) چکیده سازمان يافته و  يمي پژوهشعلمي پژوهشي دانشگاه و در قالب يك مقاله عل

عالوه بر فرمت  بحث و نتیجه گیري(کلمات کلیدي، اصل مقاله: مقدمه، مواد و روش ها، نتايج، 

اصلي گزارش نهايي طرح تحقیقاتي تنظیم نمايد. اين فرمت براي ضمیمه نمودن به پرونده طرح 

 تحقیقاتي جهت اعالم تسويه نهايي به امور مالي الزامي مي باشد.

ده به چاپ رسی PubMedو  ISIدر مواردي که مقاله منتج از طرح تحقیقاتي در مجالت  -2تبصره 

باشد نیازي به داوري گزارش نهايي طرح تحقیقاتي وجود ندارد و فقط با تايید ناظر طرح و تهیه 

 انجام مي پذيرد. همین ماده تسويه حساب با نامبرده 5بند  1موارد مربوط به تبصره 

هد مقاله يا مقاالت چاپ شده از محل طرح که متعماه طرح دهندگان نتوانند  18چنانچه در طي   -5بند 

درصد  32قسط آخر طرح كه به چاپ آنها شده اند را تحويل مديريت امور پژوهشي دانشگاه نمايند 

ضبط خواهد شد و  مبلغ كل طرح شامل قسط هاي اول و دوم از حقوق آنها كسر   است  به نفع دانشگاه

  خواهد شد.

رارداد باشد تعهد نامه اي براي اينكه محقق ملزم به ارائه تعهدات خود در موعد مقرر در ق -1تبصره 

با قاتي از محل حقوق و مزاياي وي بصورت جدا از قرار داد اصلي مبني بر كسر كل هزينه طرح تحقی

مي شود. در مواردي كه محقق رابطه استخدامي با دانشگاه  قق و معاون تحقیقات دانشگاه اخذامضاي مح

ضمانت نیروي رسمي دانشگاه در تعهد نامه منظور ندارد دو برابر مبلغ قراداد طرح بعنوان سفته يا چك با 

 خواهد شد.
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در كلیه مواردي كه طرح دهندگان متعهد به چاپ مقاله شده اند مقاله كامل چاپ شده مدنظر است  –6بند 

 و ارائه گواهي پذيرش مقاله قابل قبول نمي باشد. 

 

 راحل اجراي طرح تحقيقاتي مبخش ششم: 

و دعوت از مدير اجرايي جهت عقد قرار داد ، تهیه متن قرارداد و پس از تصويب طرح  – 11ماده 

كلیه مراحل عقد قرارداد و مراحل پس از امضاء قرارداد از جمله روند اداري پرداخت اقساط پروژه توسط 

 كارشناسان پژوهشي مديريت امور پژوهشي دانشگاه انجام مي شود. 

كه به امضاء ست نسخه اي از قرارداد طرح را پژوهشي دانشگاه موظف اامور  مديريت  -12ماده 

معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه ، مدير اجرايي طرح و ناطر رسیده است در اختیار دبیر شوراي 

و همچنین يك نسخه از قرارداد طرح تحقیقاتي در اختیار مدير پروژه ، يك  دهد قرارپژوهشي مربوطه 

يك نسخه نیز در مديريت امور پژوهشي دانشگاه و يك نسخه  نسخه  در اختیار ناظر طرح قرار مي گیرد.

 در بايگاني معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه و نگهداري خواهد شد. 

بودجه مصوب  و دريافت قسط اول عقد قرارداد ،اجرائي طرح پس از دريافت ابالغیهمدير  -14ماده 

 باشد.  يم زير نظر ناظر مربوطه موظف به شروع عملیات اجرائي طرح
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کده ها يا شوراهاي پژوهشي زير دانشيا شوراهاي پژوهشي دانشگاه شوراي پژوهشي  -12ماده 

طرق مقتضي از جمله تعیین ناظر با تخصص مرتبط با موضوع ه گروه شوراي پژوهشي دانشگاه ب

 طرح نظارت خواهد نمود.  پیشرفتبر حسن اجرا و طرح 

ب کننده طرح انتخاب خواهد شد و حتما  از نظر ناظر طرح توسط شوراي پژوهشي مصو -1بند 

 رشته تخصصي بايد فیلد تخصصي ناظر با موضوع طرح تحقیقاتي همخواني داشته باشد. 

 وظايف و روند نظارتي ناظر طرح هاي تحقيقاتي  – 11ماده 

نحوه  بعهده دارد و بر كلیه انجام طرح از جمله را ناظر طرح وظیفه نظارت بر حسن انجام طرح -1بند

نمونه گیري ، درستي نمونه ها ،  پرسشگري و تكمیل پرسشنامه ها ، حضور در فیلد نمونه گیري ، رعايت 

مالحظات اخالقي توسط طرح دهندگان و همكاران آنها در هنگام نمونه گیري و همچنین نظارت بر 

ها و محصوالت آزمايشات و نحوه ساخت تجهیزات يا دارو ايشات مربوطه و تأيید صحت و درستيآزم

 مربوطه نظارت دارد. 

حوه پیشرفت پروژه را بصورت بازديدهاي منظم از فیلد طرح تحقیقاتي انجام دهد و نناظر بايد  -2بند 

 به دبیر شوراي پژوهشي مربوطه اعالم نمايد.فصلي 

عالم اگر طرحي به موقع شروع نگردد بايد ناظر بصورت مكتوب تذكرات الزم به طرح دهندگان ا -3بند 

 نمايد و رونوشت آنرا در اختیار دبیر شوراي پژوهشي مربوطه قرار دهد .

 طرح دهندگان بايد بصورت فصلي گزارش انجام و پیشرفت پروژه را در اختیار ناظر قرار دهند.   -4بند 
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ناظر بايد گزارشات پیشرفت پروژه و گزارش نهايي پروژه را مطالعه نمايد و نظرات خود را در  -5بند 

 خصوص تأيید و يا ايرادات وارد بر طرح در اختیار دبیر شوراي پژوهشي مربوطه قرار دهد.  

 طرحي كه گزارشات فصلي ناظر نداشته باشد نمي تواند اقساط پیشرفت پروژه را دريافت نمايد.  -6بند 

روري براي تسويه حساب و اتمام پروژه، وجود نظرات ناظر در خصوص گزارش نهايي پروژه ض -7بند 

 مي باشد. 

جهت پرداخت حق الزحمه به ناظر حتماً نیاز است ناظر گزارش كاملي از اقدامات و نظارت هاي  -8بند 

خود را در خصوص آن طرح در اختیار دبیر شوراي پژوهشي مربوطه قرار دهد و مديريت پژوهشي 

د، در غیر اين صورت دانشگاه گزارش نظارت و مشاركت مثبت وي در اجراي طرح را كتبا تائید نماي

 حوزه مديريت پژوهشي دانشگاه مي تواند از پرداخت حق نظارت ناظر امتناع نمايد.

پرداخت حق الزحمه ناظر همزمان با ارائه گزارش نهايي پروژه توسط طرح دهندگان برابر مقررات  -9بند 

 مربوطه و انجام شرح وظايف واگذار شده به ناظر قابل پرداخت مي باشد. 

هنگام مصوب شدن يك طرح تحقیقاتي در شوراي پژوهشي مربوطه ناظر طرح و مبلغ حق  -12بند 

 الزحمه آن نیز مشخص و يك قرارداد جداگانه با ناظر طرح در خصوص تعهدات ايشان منعقد مي گردد. 

دانشگاه صادر مي تايید مديريت پژوهشي و امضاء معاونت تحقیقات وفناوري  ابالغ ناظر با -11بند 

 ردد. گ
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درصد هزينه پرسنلي طرح مي باشد و در هیچ شرايطي حق الزحمه ناظر  12حق الزحمه ناظر تا  -12بند 

در طول يكسال در مورد يك طرح از پنج میلیون ريال تجاوز نخواهد نمود. در خصوص طرح هايي كه 

ف  حق الزحمه ناظر  مدت زمان اجراي آنها بیش از يكسال باشد به ازاء هر سال بیشتر بیست درصد به سق

 اضافه مي شود. 

حق الزحمه ناظر از سر جمع طرح تحقیقاتي مربوطه كم نمي شود و بصورت جداگانه از محل  -13بند 

 اعتبار تحقیقاتي دانشگاه پرداخت مي شود. 

ناظر طرح از میان اعضاي هیئت علمي دانشگاه و متخصصین ، فوق تخصصین بالیني ،  – 14بند 

پزشكي ، فارماكولوژيست ها،  پزشكان عمومي و دارندگان مدارک كارشناسي ارشد و متخصصین دندان

 باالتر غیر هیئت علمي انتخاب خواهد شد. 

 همزمان يكنفر نمي تواند ناظر بیش از پنج طرح تحقیقاتي باشد.   -15بند 

و يك  مديريت امور پژوهشي دانشگاه موظف است يك نسخه از پروپوزال طرح تحقیقاتي -11بند 

 نسخه از قرار داد منعقد شده با مدير اجرايي پروژه در اختیار ناظر قرار دهد. 

 ناظر نمي تواند از بین طرح دهندگان يا همکاران طرح انتخاب شود.  -17بند 

را به  مراتب، مدير اجرايي بايد دور نباشديك طرح تحقیقاتي مقاجراي چنانچه ادامه  -011ماده 

در چنین اعالم نمايد.پژوهشي تصويب کننده طرح جهت تعیین تکلیف شوراي صورت کتبي به 

مواردي چنانچه به مدير اجرايي مبلغي در قالب اقساط پرداخت نشده باشد مشمول چريمه نخواهد 
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شد. ولي چنانچه مبالغي به مدير اجرايي پرداخت شده باشد مشمول جريمه خواهد شد و مبلغ جريمه 

دت زماني که مبلغ دريافتي نزد مدير اجرايي بوده و قوانین جاري کشور بر اساس مبالغ دريافتي و م

توسط شوراي پژوهشي مربوطه مشخص و بايد توسط مدير اجرايي همراه با اصل مبلغ دريافتي به 

 حساب دانشگاه واريز گردد. 

رر ي طرح به عللي نتواند عملیات اجراي طرح را در موعد مقيکه مديراجرا در صورتي -010ماده 

)که در متن پروپوزال تحت عنوان جدول گانت آمده است و همچنین در قرارداد مربوطه نیز به تاريخ 

به ازاء هر ماه تأخیر يك درصد کل مبلغ طرح به پايان برساند زمان اتمام طرح اشاره شده است (  

  اهد شد. وجريمه خ

داد است و مدت زمان انجام طرح كه زمان شروع عملیات اجرايي طرح، تاريخ ذكر شده در قرار -1بند 

توسط طرح دهندگان در متن پروپوزال در قسمت جدول گانت آمده است از زمان امضاء قرارداد شروع 

 مي گردد و در متن قرارداد نیز زمان اتمام طرح نیز ذكر مي گردد.

تحت هر در مواردي كه مدت زمان زيادي از تاريخ شروع قرارداد تا پرداخت قسط اول  -1تبصره

شرايطي طول مي كشد مالک شروع قرارداد زمان پرداخت قسط اول محسوب مي شود و اين مدت زمان 

به تاريخ خاتمه طرح تحقیقاتي اضافه مي شود كه با امضاي مدير پژوهشي و معاون تحقیقات و فناوري 

يط موجود در ماده دانشگاه تسويه حساب بالمانع بوده و مبلغ اقساط شامل قسط نهايي پس از احراز شرا

 و بندها و تبصره هاي آن ماده امكانپذير مي باشد. 94
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در برخي موارد در صورتي كه به دلیل مشكالت در تهیه برخي نمونه هاي بالیني و يا مواد و  -2تبصره 

وسايل آزمايشگاهي اجراي طرح با تاخیر مواجه مي شود با نامه مدير اجرايي طرح، تايید ناظر و مدير 

پژوهشي همراه با ذكر دقیق مشكالت موجود در اين خصوص با امضاي معاون تحقیقات و فناوري امور 

 دانشگاه پرداخت اقساط از سوي حسابداري معاونت تحقیقات بالمانع مي باشد.

بندي طرح که  مدير اجرايي طرح مطابق مواد مندرج در قرارداد و بر اساس جدول زمان -014ماده 

بندي ارائه  زماننیز و است  رسیدهيا شوراي پژوهشي مربوطه شي دانشگاه به تايید شوراي پژوه

ناظر  بهموظف است گزارش پیشرفت علمي و اجرايي طرح را مندرج در متن قرارداد، گزارشات 

 ارسال دارد. طرح 

د ، اقدامات انجام شده در راستاي اجراي طرح تحقیقاتي از جمله تهیه موا منظور از ارائه گزارش، -1بند 

پرسشگري ، تهیه نمونه ، انجام آزمايشات الزم ، راه اندازي تكنیك ها ، ساخت محصوالت مورد نظر ، 

آنالیز داده ها و كلیه فرايندهايي است كه در راستاي انجام يك طرح تحقیقاتي مورد نیاز مي باشد كه بايد 

. اگر طرح ژوهشي مربوطه قرار مي گیرد در اختیار ناظر قرار گیرد و با تأيید ناطر در اختیار دبیر شوراي پ

هاي خود به مشكالت  گزارش در بايستي ييمدير اجرا ،ديحالت راكد درآه از نظر اجرائي ب داليليبنا به 

 و نیازهاي طرح اشاره نمايد. 

پس از تأيید گزارش پیشرفت كاري توسط ناظر طرح و ارجاع به دبیر شوراي پژوهشي مربوطه ،  -2بند 

بعد دبیر شوراي پژوهشي مربوطه طي نامه رسمي گزارش مدير اجرايي طرح و تأيیديه ناظر را در مرحله 
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به مديريت پژوهشي دانشگاه ارسال تا اقساط بعدي طرح بر طبق قرارداد به مدير اجرايي طرح پرداخت 

 گردد. 

طرح هاي  مديريت امور پژوهشي دانشگاه موظف است پس از دريافت گزارش -012ماده 

مفاد قرارداد  براساسطرح اقساط مانده نسبت به اختصاص  قاتي که توسط ناظر تأيید شده است تحقی

 منعقده اقدام نمايد. 

كه صالح  تواند در مواردي مي مصوب كننده طرح پژوهشي  شوراي ، وجود ناظر عالوه بر  :  014ماده 

باشند ، جهت نمكاران طرح جزو ه مشروط به آن كهنظران  بداند از اعضاي هیئت و يا ساير صاحب

 هاي پیشرفت و روند اجراي طرح نظرخواهي نمايد.  ارزشیابي گزارش

مدير اجرايي طرح موظف است قبل از اتمام قرارداد گزارش نهايي طرح را در اختیار  -  011ماده  

ت و دبیر شوراي پژوهشي مربوطه قرار دهد و تاريخ تحويل گزارش نهايي مبناي کار قرار خواهد گرف

مدت زماني که جهت طرح در شوراي پژوهشي مربوطه با اخذ نظر ناظر و يا داوران صرف خواهد 

 شد بعنوان تأخیر طرح در نظر گرفته نخواهد شد. 

 مقررات مربوط به چاپ مقاله از محل طرح هاي تحقيقاتي  –بخش هفتم 

( و %32رح تحقیقاتي )حساب طرح هاي تحقیقاتي و دريافت قسط نهايي ط براي تسويه -012ماده 

عمل به تعهدات بر اساس فرم تعهد نامه و نیز مفاد قراداد محقق نیازمند ارائه مقاله بر اساس بندهاي زير 
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مي باشد. در شرايط مربوط به مقاالت ضروري حتما محقق بايستي نويسنده اول و يا نويسنده مسئول 

 باشد.

یون ريال ارائه حداقل يك خالصه مقاله در همايش هاي در طرح هاي با اعتبار كمتر از بیست میل -1بند 

 ترويجي ضروري است.  -علمي داخلي يا خارجي يا چاپ يك مقاله در مجالت علمي

میلیون ريال ، چاپ حداقل يك  بیست میلیون ريال و كمتر از صددر طرح هاي با اعتبار بیشتر از    -2بند 

یسي مورد تأيید كمسیون نشريات تخصصي وزارت پژوهشي فارسي يا انگل -مقاله در مجالت علمي

يا ساير ايندكس هاي سطح دو يا سه بین المللي مطابق با آيین نامه بهداشت يا وزارت علوم و تحقیقات 

 ضروري است .  اعضاي هیئت علمي ارتقاء 

 ون ريالبیشتر از صد میلیون ريال و كمتر و مساوي  يكصد و پنجاه میلی رح هاي با اعتباردر ط -3بند 

يا ساير ايندكس هاي سطح يك مطابق با آيین نامه ارتقاء  Pubmedيا  ISIچاپ حداقل يك مقاله 

   ضروري است .اعضاي هیئت علمي 

چاپ میلیون ريال میلیون ريال و كمتر از  دويست يكصد و پنجاه بیشتر از  در طرح هاي با اعتبار -4بند 

يندكس هاي سطح يك مطابق با آيین نامه ارتقاء اعضاي يا ساير ا Pubmedيا  ISI حداقل يك مقاله

ارائه حداقل يك خالصه مقاله در ترويجي  مقاله علميترويجي يا بجاي   يك مقاله علميهیئت علمي و 

  همايش هاي علمي داخلي يا خارجي
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ريال   و پنجاه میلیونمیلیون ريال و كمتر از  دويست  طرح هاي با اعتبار بیشتر از دويست در -5بند 

يا ساير ايندكس هاي سطح يك مطابق با آيین نامه ارتقاء   Pubmedيا  ISI چاپ حداقل يك مقاله

فارسي يا انگلیسي مورد تأيید كمسیون نشريات پژوهشي  يك مقاله علمياعضاي هیئت علمي و 

للي يا ساير ايندكس هاي سطح دو يا سه بین المتخصصي وزارت بهداشت يا وزارت علوم و تحقیقات 

يا  ISIضروري است )در مجموع حداقل دو مقاله يك مقاله مطابق با آيین نامه ارتقاء اعضاي هیئت علمي 

Pubmed  فارسي يا انگلیسي( .  مقاله علمي پژوهشي و يك 

چاپ میلیون ريال   نجاه میلیون ريال و كمتر از سیصدو پ طرح هاي با اعتبار بیشتر از دويست در -6بند 

 ضروري است .     Pubmedيا  ISI لهحداقل دو مقا

چاپ و پنجاه میلیون ريال   يال و كمتر از سیصدمیلیون ر طرح هاي با اعتبار بیشتر از سیصددر  -7بند 

يا ساير ايندكس هاي سطح يك مطابق با آيین نامه ارتقاء اعضاي  Pubmedيا  ISI حداقل دو مقاله

انگلیسي مورد تأيید كمسیون نشريات تخصصي فارسي يا پژوهشي  يك مقاله علميهیئت علمي و 

يا ساير ايندكس هاي سطح دو يا سه بین المللي مطابق با وزارت بهداشت يا وزارت علوم و تحقیقات 

يا  ISI، دو  مقاله  مجموع حداقل سه مقالهضروري است )در آيین نامه ارتقاء اعضاي هیئت علمي 

Pubmed  گلیسي( . فارسي يا انمقاله علمي پژوهشي و يك 

چاپ میلیون ريال   چهارصد و پنجاه میلیون ريال و كمتر از طرح هاي با اعتبار بیشتر از سیصددر  -8بند

يا ساير ايندكس هاي سطح يك مطابق با آيین نامه ارتقاء اعضاي  Pubmedيا  ISI حداقل سه مقاله

 ضروري است .  هیئت علمي 
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يا  ISIعالوه بر چاپ سه مقاله  میلیون ريال چهارصد مین اساس براي طرح هاي بااليبر ه – 9بند  

PubMed  هرمبلغ بیش از يك مقاله علمي ترويجي،  به ازاي  به ازاي كمتر از هر بیست میلیون ريال 

پنجاه میلیون ريال اعتبار طرح تحقیقاتي يك مقاله علمي پژوهشي فارسي يا انگلیسي تا  میلیون ريالبیست 

يا ساير ايندكس هاي يات تخصصي وزارت بهداشت يا وزارت علوم و تحقیقات مورد تأيید كمسیون نشر

به ازاي بیشتر از هر  پنجاه  يین نامه ارتقاء اعضاي هیئت علمي و سطح دو يا سه بین المللي مطابق با آ

بر اساس جدول زير مورد نیاز مي   PubMedيا  ISIباالتر يك مقاله  میلیون ريال تا يكصد میلیون ريال 

  باشد.

 

 آيين نامه 012ماده  طرح تحقيقاتي موضوع جدول مربوط به مقاالت مورد نياز براي تسويه حساب

 مبلغ طرح تحقيقاتي تعداد مقاالت مورد نياز 

يك مقاله علمي ترويجي يا يك خالصه مقاله ارائه 

 شده در كنگره هاي داخلي يا بین المللي 

 میلیون ريال كمتر و مساوي بیست

 میلیون ريالپنجاه بیشتر از بیست میلیون ريال و كمتر از  اله علمي پژوهشي فارسي يا انگلیسي يك مق

 میلیون ريالمیلیون ريال و كمتر و مساوي  صد پنجاه بیشتر از  Scopusيك مقاله ايندكس شده در 

بعالوه دو مقاله نمايه  pubmedيا  ISIيك مقاله 

  شده در اسكوپوس

ن ريال و كمتر و مساوي  يكصد و پنجاه میلیون بیشتر از صد میلیو

 ريال

يك مقاله بعالوه  pubmedيا  ISIقاله دو م

  اسكوپوس

تر از يكصد و پنجاه میلیون ريال و كمتر و مساوي با دويست بیش

 میلیون ريال



 لرستانپژوهشي دانشگاه علوم پزشکي  و مقررات  آيين نامه

 

115 
 

بعالوه دو مقاله  pubmedيا  ISIدو مقاله 

 اسكوپوس

و پنجاه دويست  بیشتر از دويست میلیون ريال و كمتر و مساوي

 میلیون ريال

بعالوه يك مقاله  pubmedيا  ISIمقاله  دو

 اسكوپوس 

  و كمتر  و مساوي سیصدوپنجاه میلیون ريال بیشتراز دويست 

 میلیون ريال

بعالوه دو مقاله   pubmedيا  ISIمقاله سه 

  اسكوپوس

و پنجاه میلیون  ر از سیصد میلیون ريال و كمتر و مساوي سیصدبیشت

 الري

بعالوه دو مقاله  pubmedيا  ISIسه مقاله 

 اسكوپوس 

 میلیون ريال چهارصداز بیشتر از سیصد و پنجاه میلیون ريال و كمتر 

 5هر و به ازاي  PubMedو  ISIمقاله چهار 

میلیون اضافه يك مقاله اسكوپوس  و به ازاي هر ده 

 يا پاب مد اضافه شود.  ISIمیلیون اضافه يك مقاله 

 چهارصد میلیون ريالو مساوي  باالتر

د باقیمانده درص 32شرط قبول مقاله جهت پرداخت  126ارد بندهاي يك تا هفت ماده در كلیه مو -12بند

بوده و هر گونه مقاله يا  لرستان( دانشگاه علوم پزشكي Affiliation) طرح استفاده از آدرس علمي

 ر خواهد بود. قط مختص به نشان مزبومقاالت چاپ شده از محل طرح ف
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به انگلیسي و مقاالت  بايستي براي مقاالت فارسي لرستانآدرس علمي دانشگاه علوم پزشكي  -1تبصره 

رعايت دقیق اين آدرس الزامي مي باشد و مقاالت خارج از اين آدرس مورد قبول صورت ذيل مي باشد. 

 اين قسمت شكل مجدد تايپ شود. واقع نمي شود.

 

 ورت ذيل مي باشد:براي گروهها به ص

Department of ………, Lorestan University of Medical Sciences, 

Khorramabad, Iran. 

( دانشگاه علوم پزشكي Affiliation) مقاله با آدرسطرح دهندگان موظفند عالوه بر چاپ  -014ماده 

بودجه دانشگاه  در مواردي كه از( Acknowledgments در قسمت تشكر و قدرداني مقاالت ) لرستان
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 لرستاناينكه از منابع تحقیقاتي دانشگاه علوم پزشكي علوم پزشكي لرستان استفاده شده است به جمله 

 نمايند.فاده شده است اشاره جهت انجام آن است

 2  ،3 (Impac factor)تحقیقاتي در مجله اي با ضريب تاثیر   چنانچه مقاله منتج از طرح -012ماده 

براي طرح دهندگان محسوب خواهد  pubmedيا  ISIمقاله  4يا  3، 2ه ترتیب معادل چاپ گردد ب 4يا 

محاسبه  Pubmedيا  ISIامتیاز يك مقاله  1به طور كلي ازاي هر يك درجه ضريب تاثیر باالتر از  شد. 

درجه ايمكت هم میتوان بجاي يك مقاله فارسي يا علمي ترويجي يا  5/2هم چنین به ازاي هر  مي گردد.

ساير نمايه ها براي تسويه حساب استفاده كرد. بطور كلي مي توان از مقاالت انگلیسي براي تسويه طرح 

يا  ISIهايي كه شرط مقاله فارسي يا شركت در كنگره دارند استفاده كرد. در اين حالت هر مقاله انگلیسي 

ا ترويجي يا شركت در پاب مد با ايمكت يك و زير يك را مي توان بجاي دو مقاله فارسي پژوهشي ي

درجه ايمكت باالي يك هم يك مقاله فارسي پژوهشي يا ترويجي  5/2كنگره محاسبه كرد. به ازاي هر 

يا پاب مد باشد در صورتي كه فردي  ISIدر صورتي كه تعهد فرد مثال سه مقاله   قابل احتساب مي باشد.

مقاله در نظر گرفته مي شود. يعني در بچاپ رسانده باشد معادل سه  5/1دو مقاله در مجالت ايمپكت 

هاي باالي يك مي توان جهت تسويه طرح   IFمجله است و  با تبديل  IFمقاالت انگلیسي مالک بیشتر 

 هاي مختلف استفاده نمود.

و فارسي  Pubmedپاداش چاپ مقاله در مجالت بدون نمايه دانشگاه انگلیسي معادل  -2تبصره

 نظر گرفته شود.پژوهشي يافته در -معادل علمي

 نحوه نگارش و ارائه گزارش نهايي  طرح تحقيقاتي   -بخش هشتم 
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صرفنظر از داشتن یا نداشتن  .شودپژوهشی ارسال طرح های سامانه باید در گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

ویه مقاله محققین بایستی بعد پایان زمان طرح این گزارش نهایی محدود و مختصر را تحویل نمایند اما تس

ماهه  81حساب نهایی و دریافت قسط سوم منوط به ارائه مقاله چاپ شده یا سایر تعهدات در فاصله زمانی 

 بعد از پایان طرح و تحویل گزارش نهایی است. 

 طرح هاي تحقيقاتي نحوه تصويب گزارش نهايي  بخش  نهم: 

ه دست آمده را به يج بکلیه نتا ،موظف است در پايان اجراي طرح طرح مدير اجرائي -001ماده 

همراه به مرتب نموده و طبق بخش مشخص شده است صورت گزارش نهايي مطابق با شرايطي که 

دبیر شوراي پژوهشي مصوب کننده جهت تسويه حساب پاياني در اختیار  مرتبطضمايم و اسناد 

خواهد گرفت  و تاريخ تحويل گزارش نهايي به دبیر شوراي پژوهشي مربوطه مبنا قرار قراردهدطرح 

 و چنانچه ديرتر از موعد مقرر ذکر شده در قرارداد باشد بعنوان تأخیر در نظر گرفته خواهد شد. 

گزارش نهايي طرح هايي که توسط شوراي پژوهشي دانشگاه مصوب نهايي گرديده اند  -000ماده 

و مدير امور  بايد توسط مدير اجرايي پروژه در اختیار مدير امور پژوهشي دانشگاه قرار گیرند

پژوهشي دانشگاه بر اساس ارتباط موضوعي و اينکه قبال  از گروه هاي پژوهشي کدام دانشکده يا 

شوراي پژوهشي کدام دانشکده به شوراي پژوهشي دانشگاه ارسال شده اند در اختیار دبیر شوراي 

کز تحقیقات ، . همچنین گزارش نهايي طرح هاي مرتبط با مراقرار مي گیرند پژوهشي آن دانشکده

کمیته تحقیقات دانشجويي نیز توسط مدير امور پژوهشي دانشگاه جهت  و  HSRشوراي پژوهشي 

  انجام داوري در اختیار دبیر شوراي پژوهشي مربوطه قرار مي گیرد.   
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دبیر شوراي پژوهشي مربوطه ،گزارش نهايي را در اختیار ناظر طرح قرار مي دهد. در مرحله  – 004ماده

زارش نهايي  توسط ناظر خوانده مي شود و در صورتي كه توسط ناظر ايراداتي بر گزارش نهايي و بعد گ

نتايج بدست آمده از طرح و يا روش هاي بكار رفته در جريان تحقیق مطرح شود بايد توسط دبیر شوراي 

 پژوهشي مربوطه در اختیار طرح دهندگان جهت رفع نواقص قرار گیرد. 

از محل نتايج طرح  ي كه گزارش نهايي توسط ناظر تأيید گردد و مقاله يا مقاالتيدر صورت –002ماده 

نیازي به ارسال به داور نمي باشد و بايد بالفاصله توسط دبیر شوراي پژوهشي مربوطه  چاپ شده باشد،

 در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گردد. 

نوز  مقاله يا مقاالتي از محل نتايج چنانچه گزارش نهايي توسط ناظر تأيید گردد ولي ه -  004ماده 

طرح چاپ نشده باشد . بايد توسط دبیر شوراي پژوهشي مربوطه براي آن حداقل يك داور داخل دانشگاه 

شوراي پژوهشي مربوطه مطرح و در أيید داور، گزارش نهايي در يا خارج دانشگاه تعیین گردد. پس از ت

، توسط دبیر شوراي پژوهشي طي نامه رسمي مراتب به  صورت موافقت با گزارش نهايي و اتمام پروژه

اطالع مدير امور پژوهشي دانشگاه رسانده مي شود تا طرح دهندگان بر اساس مقررات دانشگاه اقدام به 

 صحافي و تهیه نسخه هاي مورد نیاز بنمايند. 

ن طرح مبني گواهي موافقت کلیه طرح دهندگان و همکاراو  گزارش نهاييارسال پس از  – 001ماده

بر اينکه هیچ طلبي از مدير اجرايي پروژه ندارند و با آنها تسويه حساب گرديده است و  انجام تسويه 

حساب کامل با مديريت امور پژوهشي دانشگاه طرح خاتمه يافته اعالم مي گردد. ولي پرداخت قسط 
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ه بر اساس تعهدات مدير درصد مي باشد پس از ارائه مقاله يا مقاالت چاپ شد 32آخر که میزان آن 

  اجرايي پروژه که در متن قرارداد نیز ذکر شده است پرداخت مي گردد.

ماه از تحويل گزارش نهايي طرح دهندگان نتوانند مقاله يا مقاالت  18چنانچه پس از  - 002ماده 

هد درصد باقیمانده طرح به نفع دانشگاه ضبط خوا 32چاپ شده از محل نتايج طرح چاپ نمايند ، 

در موارد غیر هیات علمي  و کل مبلغ قسط هاي اول و دوم نیز از حساب نامبرده کسر خواهد شد شد

  (اين بخش بماند )برابر تعهدات چك يا سفته آنها به اجرا گذاشته مي شود.

 اين مورد در ماده باال اد غام شود. 

هاي دانشجويان چگونگي روند تصويب طرح هاي تحقيقاتي از محل پايان نامه : بخش دهم

(، رشته هاي تخصصي و فوق تخصصي PhDپزشکي، کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي ) 

 پزشکي

بايستي ابتدا به  هزينه هاي تحقیقاتي هستند نیازمند بههمه كه پايان نامه هاي دانشجويي  -004ماده 

اي تحصیالت فرمت پروپوزال پايان نامه هاي دانشجويي در گروه تخصصي و شوراي پژوهشي يا شور

تصويب شوند. پس از تصويب عنوان و ضرورت  ( PhDتكمیلي دانشكده ) دانشجويان كارشناسي ارشد و 

پايان نامه هاي نیازمند هزينه با توجه به ضرورت و صرفه جويي در وقت  انجام پايان نامه در شوراهاي فوق

گیري از افزايش سنوات تحصیلي به دلیل مدت زمان مشخص ماندگاري اين دانشجويان در دانشگاه و جلو
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بايستي بر اساس ماده هاي زير بصورت طرح  و تسهیل در فرايندهاي اجرايي تصويب اين طرح ها 

 تحقیقاتي درايند.

شوراي تحصیالت تكمیلي متولي تصويب پايان نامه هاي دانشجويي شامل رياست دانشكده  -1تبصره 

نشكده بعنوان دبیر شورا، و مديران گروههاي آموزشي بعنوان رئیس شورا، معاون آموزشي و پژوهشي دا

مصوب دانشكده داراي دانشجوي تحصیالت تكمیلي، نمايندگان معاونت هاي تحقیقات و فناوري و 

آموزشي دانشگاه مي باشند. همچنین براي تسريع در تصويب اين پايان نامه داوري پروپوزال اين پايان نامه 

ك داور داخلي  صورت مي گیرد و حضور اين داوران بهمراه حداقل يك ها با حضور دو داور خارجي و ي

استاد راهنما و مشاور دانشجو در جلسه شوراي تحصیالت تكمیلي متولي تصويب پايان نامه هاي 

 دانشجويان تحصیالت تكمیلي الزامي مي باشد.

اده مي شود به شرط قرار . به اساتید و اعضاي هیات علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان اجازه د2تبصره 

نويسندگان بر حسب نوع پايان نامه  يا مسئول و يا سايرنفر اول  دادن آدرس دانشگاه در مقاالت بعنوان

بتوانند استاد رهنما يا مشاور پايان نامه هاي دانشجويي ساير دانشگاهها و موسسات آموزشي عالي دولتي و 

دانشجو با نامه رسمي استاد راهنما يا مشاور مورد خروج  د وغیر دولتي را بعهده بگیرند. در اين مورد ورو

نظر به معاونت تحقیقات و فناوري يا معاون آموزشي دانشگاه و استفاده از وسايل موجود در آزمايشگاههاي 

 دانشگاه بالمانع مي باشد و نیازي به طرح در شوراها يا كمیته هاي مختلف دانشگاه ندارد.

پس از  ريال 9222222تا سقف  () در قالب طرح تحقیقاتي هاي دانشجويانپايان نامه  -002ماده 

و تصويب در كمیته ن نامه دانشكده يا مركز تحقیقات كمیته پاياشوراي تحصیالت تكمیلي يا تصويب در 

مالي دانشگاه با رعايت كلیه مقررات جهت تصويب نهايي در شوراي پژوهشي دانشكده يا مركز تحقیقات  
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درصد  72ح شده و پس از تصويب با استاد راهنماي اول قرارداد منعقد مي گردد و بالفاصله مربوطه مطر

درصد باقیمانده پس از تسويه حساب و تصويب گزارش  32بودجه طرح به ايشان پرداخت مي گردد و 

  نهايي پرداخت مي گردد. 

دانشجويان دكتري عمومي رشته با توجه به ابالغیه معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه تمام  -1تبصره 

پژوهشي  –ارائه مقاله چاپ شده يا نامه پذيرش مقاله در مجالت حداقل علمي  كه قبل از دفاع پزشكي 

نها لحاظ مي گردد. اين دانشجويان صرفا براي آ 22دفاع معاف هستند و نمره داشته باشند از جلسه 

 ا در مدت زمان معین ارائه نمايند. ايرادات داوران را بايد اصالح و نامه رفع ايرادات ر

دانشجويان كارشناسي ارشد جهت دفاع ملزم به ارائه مقاله يا نامه مبني بر پذيرش حداقل يك  -2تبصره

 هستند. PubMedيا  ISIمقاله در مجالت نمايه برداري شده در نمايه هاي 

مقاله  2مه مبني بر پذيرش حداقل آموزشي جهت دفاع ملزم به ارائه مقاله يا نا PhDدانشجويان  -3تبصره 

 هستند.  PubMedيا  ISIدر مجالت نمايه برداري شده در نمايه هاي 

 4تحقیقاتي جهت دفاع ملزم به ارائه مقاله يا نامه مبني بر پذيرش حداقل  PhDدانشجويان  -4تبصره 

 هستند. PubMedيا  ISIمقاله در مجالت نمايه برداري شده در نمايه هاي 

از  ريال پس 22222222تا سقف  ( ) در قالب طرح تحقیقاتي پايان نامه هاي دانشجويان -001ماده 

تصويب در كمیته پايان نامه دانشكده يا مركز تحقیقات  و تصويب در كمیته مالي دانشگاه با رعايت كلیه 

پس  مقررات جهت تصويب نهايي در شوراي پژوهشي دانشكده يا مركز تحقیقات مربوطه مطرح  شده و

درصد بودجه طرح به ايشان  72از تصويب با استاد راهنماي اول قرارداد منعقد مي گردد و بالفاصله 
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درصد باقیمانده پس از تسويه حساب و تصويب گزارش نهايي و ارائه مقاله  32پرداخت مي گردد و 

 چاپ شده پرداخت مي گردد. 

پس  ريال 22222222بیش از  سقف  ( قیقاتي) در قالب طرح تح پايان نامه هاي دانشجويان -041ماده 

از تصويب در كمیته پايان نامه دانشكده يا مركز تحقیقات  و تصويب در كمیته مالي دانشگاه با رعايت 

كلیه مقررات جهت تصويب نهايي در شوراي پژوهشي دانشگاه مطرح  شده و پس از تصويب با استاد 

 32درصد بودجه طرح به ايشان پرداخت مي گردد و  72اصله راهنماي اول قرارداد منعقد مي گردد و بالف

يا مقاالت چاپ شده برابر  درصد باقیمانده پس از تسويه حساب و تصويب گزارش نهايي و ارائه مقاله

 پرداخت مي گردد.  اين آيین نامه 128تا  126بخش  هفتم/ و ماده 

منوط به چاپ مقاله يا مقاالت باشد  درصد 32در مواردي كه پرداخت قسط آخر به میزان  -040ماده 

ماه مهلت دارد نسبت به ارائه مقاله يا مقاالت  چاپ شده برابر قرارداد امضاء شده  18استاد راهنما حداكثر 

درصد باقیمانده طرح به ايشان  32به مديريت امور پژوهشي دانشگاه اقدام نمايد در غیر اينصورت 

خواهد شد. در اين موارد كه استاد راهنما در مهلت مقرر به  پرداخت نخواهد شد و طرح خاتمه يافته

 همین ماده برخورد خواهد شد. 1و همچنین تبصره  116برابر با ماده تعهدات خود عمل ننمايد 

در خصوص طرح هاي از محل پايان نامه هاي دانشجويي هیچگونه هزينه اي تحت عنوان  –  044ماده 

پرسشگري ، تهیه گزارش نهايي پرداخت نمي گردد و حق الزحمه  تدوين پروپوزال ، نمونه گیري يا

 اساتید راهنما ، مشاوران پايان نامه و دانشجو قابل پرداخت نمي باشد. 
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در مقاالت چاپ شده از محل نتايج پايان نامه ها بايد نام استاد راهنما و دانشجو با آدرس  -042ماده 

اين آيین  1تبصره  8بند  126س بايستي دقیقا بر اساس ماده آدرقید گردد.  لرستاندانشگاه علوم پزشكي 

 نامه باشد.

 كلیه پايان نامه ها الزاماً به صورت طرح تحقیقاتي باشند  -1تبصره 

 کميته تحقيقات دانشجويي دانشجويي در روند تصويب پروژه هايبخش  يازدهم: 

 دانشگاه 

پس از طرح و  ريال 12222222سقف دانشجويان تا در خصوص طرح هاي تحقیقاتي  -044ماده 

در شوراي پژوهشي كمیته تحقیقات دانشجويي با رعايت كلیه مقررات مربوط به طرح  تصويب مبلغ ريالي

هاي تحقیقاتي با دانشجو  قرارداد منعقد مي گردد و همانند مقررات مربوط به ساير پروژه هاي تحقیقاتي 

درصد  پس از تسويه حساب و  32قسط آخر به میزان دانشگاه اقساط طرح پرداخت مي گردد. پرداخت 

 تصويب گزارش نهايي پرداخت مي گردد. 

و تا سقف مبلغ  ريال 12222222بیشتر از طرح هاي تحقیقاتي دانشجويان در خصوص  -041ماده 

تفويض شده به شوراي پژوهشي كمیته تحقیقات دانشجويي  پس از طرح  در شوراي پژوهشي كمیته 

شجويي و امتیاز بندي پروژه در شوراي پژوهشي كمیته تحقیقات دانشجويي و انجام داوري تحقیقات دان

در صورت نیاز و تعیین مبلغ طرح در كمیته مالي ، تصويب نهايي نیز در شوراي پژوهشي كمیته تحقیقات 

عضاء دانشجويي انجام خواهد شد و  با رعايت كلیه مقررات مربوط به طرح هاي تحقیقاتي با يكي از ا
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هیئت علمي دانشگاه كه بعنوان طرح دهنده با دانشجو همكاري مي نمايد  قرارداد منعقد مي گردد و 

همانند مقررات مربوط به ساير پروژه هاي تحقیقاتي دانشگاه اقساط طرح پرداخت مي گردد. پرداخت 

دات مربوط به درصد  پس از تسويه حساب و تصويب گزارش نهايي و انجام تعه 32قسط آخر به میزان 

 چاپ مقاله همانند ساير پروژهاي تحقیقاتي پرداخت مي گردد. 

طرح هاي تحقیقاتي دانشجويان بیشتر از سقف مبلغ تفويض شده به شوراي  در خصوص – 042ماده 

پژوهشي كمیته تحقیقات دانشجويي توسط مديريت پژوهشي دانشگاه جهت امتیاز بندي به شوراي 

پس از تصويب يا انجام داوري ، جهت نهايي  79ماده ي گردند و آنجا طبق پژوهشي دانشگاه ارسال م

شدن مراحل تصويب پروپوزال  به كمیته مالي جهت مشخص شدن مبلغ ريالي طرح ارسال و در نهايت 

تصويب نهايي اين نوع طرح ها در شوراي پژوهشي دانشگاه انجام خواهد شد. پس از آن با رعايت كلیه 

طرح هاي تحقیقاتي با  يكي از اعضاء هیئت علمي دانشگاه كه بعنوان طرح دهنده با  مقررات مربوط به

و همانند مقررات مربوط به ساير پروژه هاي تحقیقاتي  مكاري مي نمايد  قرارداد منعقد شدهدانشجو ه

درصد  پس از تسويه حساب و  32دانشگاه اقساط طرح پرداخت مي گردد. پرداخت قسط آخر به میزان 

بر اساس  يب گزارش نهايي و انجام تعهدات مربوط به چاپ مقاله همانند ساير پروژهاي تحقیقاتيتصو

 .پرداخت مي گردد اين آيین نامه 126ماده 

عقد قرارداد با دانشجو به شرطي امكان پذير است كه يكي از اعضاي هیئت علمي بعنوان  -044ماده  

و هیئت علمي نیز از محل طرح بايد توسط دانشجو طرح دهنده همراه دانشجو باشد و حق الزحمه عض

 پرداخت گردد. 
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در مقاالت چاپ شده از محل نتايج پروژه هاي دانشجويي  بايد نام دانشجو  و نام عضو  -042ماده 

خرم نشگاه علوم پزشكي هیئت علمي كه بعنوان طرح دهنده با  دانشجو همكاري مي نمايد با آدرس دا

 اين آيین نامه(. 1تبصره  8بند  126س ماده بر اسا قید گردد ) آباد

چگونگي  پرداخت تسهيالت به اعضاي هيئت علمي و پژوهشگران شرکت  –بخش دوازدهم 

 کننده  در کنگره هاي بين المللي خارج از کشور 

دانشگاه سالیانه به اعضاي هیئت علمي و پژوهشگران دانشگاه و مخترعین و مبتكران  – 041ماده 

عضو استعداد هاي درخشان و دستیاري و دانشجويان  PhDخارج دانشگاه و دانشجويان مقطع دانشگاه يا 

دانشجويان پژوهشگر كه مقاله آنها در كنگره هاي بین المللي خارج كمیته تحقیقات دانشجويي و ساير يا 

ي كه در پذيرفته شده باشد تا سقف معیني طبق موارد خرم آبادبا آدرس دانشگاه علوم پزشكي  از كشور

  ذيل خواهد آمد براي شركت در آن كنگره تسهیالت مالي پرداخت مي نمايد.

اعم از پیماني ، رسمي آزمايشي ، رسمي  لرستانكلیه اعضاي هیئت علمي دانشگاه علوم پزشكي  -1بند

  قطعي يا بازنشسته در شمول اين آيین نامه قرار مي گیرند.

مي متعهد خدمت با نظر شورا پژوهشي دانشگاه تصمیم ساير موارد نظیر اعضا هیئت عل -1تبصره 

 گیري بشود .
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شرايط استفاده پژوهشگران دانشگاه از تسهیالت شركت در كنگره هاي بین المللي خارج از  -021ماده 

دانشگاه  آدرسبعنوان نفر اول يا نويسنده مسؤل با  Pubmedيا  ISIكشور ، داشتن حداقل يك مقاله 

 مي باشد.  استخدامي با دانشگاه علوم پزشكي لرستان و همچنین داشتن رابطه لرستانعلوم پزشكي 

شرايط استفاده مخترعین و مبتكران دانشگاه از تسهیالت شركت در كنگره هاي بین المللي  -020ماده 

يا  مي باشد و نبايد قبالً اختراع لرستانخارج از كشور، ارائه اختراع يا ابداع خود به دانشگاه علوم پزشكي 

ابداع خود را به سازمان يا دانشگاه يا ساير مراكز علمي داخل يا خارج كشور ارائه نموده باشند. همچنین 

گاه الزم است قبالً ابداع يا اختراع خود را به تأيید مراجع ذيصالح كشور و همچنین شوراي پژوهشي دانش

 .رسانده باشند

دانشگاه  از تسهیالت شركت در كنگره هاي بین  شرايط استفاده مخترعین و مبتكران خارج -024ماده 

مي باشد و نبايد قبالً  لرستانالمللي خارج از كشور، ارائه اختراع يا ابداع خود به دانشگاه علوم پزشكي 

اختراع يا ابداع خود را به سازمان يا دانشگاه يا ساير مراكز علمي داخل يا خارج كشور ارائه نموده باشند. 

قبالً ابداع يا اختراع خود را به تأيید مراجع ذيصالح كشور و همچنین شوراي  همچنین الزم است

 پژوهشي دانشگاه رسانده باشند.

استعدادهاي درخشان از كمیته تحقیقات دانشجويي و شرايط استفاده دانشجويان عضو   -022ماده 

حقیقاتي در حال تسهیالت شركت در كنگره هاي بین المللي خارج از كشور داشتن حداقل يك طرح ت

  اجراء بعنوان طرح دهنده مي باشد.
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شرايط استفاده دانشجويان پژوهشگر دانشگاه از تسهیالت شركت در كنگره هاي بین المللي  -024ماده 

دانشگاه علوم  آدرسبعنوان نفر اول با  Pubmedيا  ISIخارج از كشور ، داشتن حداقل يك مقاله 

  مي باشد. لرستانپزشكي 

به تشخیص شوراي پژوهشي دانشگاه مي توانند از  و دستیاري PhDدانشجويان مقطع  -021ماده 

  تسهیالت شركت در كنگره هاي بین المللي خارج از كشور استفاده نمايند.

تسهیالت شركت در كنگره هاي بین المللي خارج از كشور فقط به كساني كه مقاله آنها و  -022ماده 

تحصیلي آنان باشد ، پرداخت مي گردد. تعیین اين ارتباط با شوراي كنگره مربوطه مرتبط با رشته 

پژوهشي دانشكده و تأيید شوراي پژوهشي دانشگاه مي باشد. مقاله ارائه شده در كنگره بايد با آدرس 

  باشد. لرستاندانشگاه علوم پزشكي 

ي آموزشي باشد از چنانچه مقاله عضو هیئت علمي در زمینه پژوهش در آموزش و دانش پژوه -1تبصره 

   مستثني بوده و قابل قبول مي باشد. شمول اين ماده

كنگره هايي كه بصورت منطقه اي و با مشاركت چند كشور انجام مي شوند جزو كنگره   -024ماده 

 هاي بین المللي محسوب نشده و تسهیالتي براي شركت در آنها تعلق نمي گیرد. 

كنگره هايي كه در داخل كشور تحت عنوان كنگره هاي بین   اين تسهیالت براي شركت در –022ماده 

  المللي برگزار مي گردد پرداخت نمي شود.
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با هر مقاله فقط يكنفر ) نفر اول يا ارائه كننده مقاله ( حق استفاده از تسهیالت دارد و به  -021ماده 

 مبلغي تعلق نمي گیرد. ساير اعضاي هیئت علمي يا پژوهشگران كه بعنوان نفرات بعدي مقاله هستند 

چنانچه يك نفر در يك كنگره چندين مقاله داشته باشد تنها براي يك مقاله تسهیالت  -041ماده 

  پرداخت مي شود و به ساير مقاالت پاداش يا تسهیالتي تعلق نمي گیرد.

تفاده اعضائ هیئت علمي بازنشسته دانشگاه هر دو سال يكبار مي توانند از تسهیالت اس – 040ماده 

 نمايند. 

در سال و يكبار در سال و استادياري دو بار  اعضاي هیئت علمي دانشگاه با رتبه مربي -044ماده 

بار در سال  اعضاء هیئت بورد وزارت متبوع  سه اعضاي هیئت علمي دانشگاه با رتبه دانشیاري و باالتر و 

 تسهیالت استفاده نمايند.اين مي توانند از 

هیئت علمي  برگزيده جشنواره هاي خوارزمي ، رازي ، شهید مطهري ، اعضاي  -042ماده 

دانشگاه مي توانند حداكثر تا دو سال پس از كسب سال پژوهشگران برتر كشوري ، و پنج پژوهشگر برتر 

 استفاده نمايند. شركت در كنگره هاي بین المللي خارج از كشور رتبه دو بار از تسهیالت

شگاه و مخترعین و مبتكرين دانشگاه و خارج دانشگاه  مي توانند هر دو پژوهشگران دان -044ماده 

 سال يكبار از تسهیالت استفاده نمايند.

و دانشجويان عضو استعداد هاي درخشان و  و دستیاري PhDدانشجويان مقطع  -041ماده 

  دانشجويان پژوهشگر در طول تحصیل يكبار مي توانند از اين تسهیالت استفاده نمايند.
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متقاضي مي بايست قبل از اعزام ، خالصه مقاله پذيرفته شده در كنگره به زبان انگلیسي ،  -042ماده 

نامه پذيرش مقاله ، فرم تكمیل شده تقاضاي شركت و استفاده از تسهیالت ) كه در فرم منبع استخراج 

نوان كنگره ذكر شده است داده ها ، نحوه ارائه مقاله ، و مشخصات كامل كنگره از جمله زمان و مكان و ع

( در خصوص اعضاي هیئت علمي به دبیر شوراي پژوهشي دانشكده مربوطه و در خصوص پژوهشگران 

، مخترعان و مبتكران داخل يا خارج دانشگاه يا دانشجويان عضو استعدادهاي درخشان و دانشجويان 

هیئت علمي ، درخواست ها در پژوهشگر به مدير امور پژوهشي دانشگاه ارائه نمايد. در خصوص اعضاي 

شوراي پژوهشي دانشكده مربوطه مطرح و در صورت موافقت به شوراي پژوهشي دانشگاه جهت 

تصويب نهايي ارجاع داده مي شوند. در خصوص پژوهشگران ، مخترعان و مبتكران داخل يا خارج 

ت ها مستقیم در دانشگاه يا دانشجويان عضو استعدادهاي درخشان و دانشجويان پژوهشگر درخواس

 شوراي پژوهشي دانشگاه مطرح مي گردند. 

در مواردي كه به دلیل برخي مشكالت شوراي پژوهشي دانشگاه تشكیل نشود و يا تا تشكیل  -1تبصره 

شوراي پژوهشي ممكن باشد از زمان شركت در همايش بگذرد به شرط تصويب شركت محقق در كنگره 

دانشكده يا مركز تحقیقاتي با تايید مديريت پژوهش و امضاي بین المللي خارجي در شوراي پژوهشي 

 معاون تحقیقات و فناوري در يك نامه جداگانه استفاده از تسهیالت براي محقق بالمانع مي باشد.

تسهیالت به مقاالتي تعلق میگیرد كه منبع استخراج آنها طرح هاي تحقیقاتي مصوب  -044ماده 

ها يا مراكز تحقیقاتي ، يا منتج از پايان ي مشترک دانشگاه با ساير دانشگاهدانشگاه ، يا طرح هايي تحقیقات

نامه هاي دانشجويي كه توسط عضو هیئت علمي دانشگاه راهنمايي شده باشند ، يا منتج از اطالعات جمع 

هاي  با تأيید شوراي پژوهشي دانشگاه  يا منتج از پروژه HSRآوري شده از موارد بالیني يا غیر بالیني يا 
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دانشجويي كه عضو هیئت علمي بعنوان طرح دهنده با دانشجو همكاري نموده است و يا منتج از پايان 

نامه دوران دانشجويي عضو هیئت علمي باشد كه در مورد آخر عضو هیئت علمي فقط يكبار مي تواند از 

  مقاالت منتج از پايان نامه اش جهت استفاده از تسهیالت استفاده نمايد.

مقاالت منتج از طرح هاي تحقیقاتي مصوب ساير دانشگاهها يا مراكز تحقیقاتي كه عضو هیئت  -1ه تبصر

علمي دانشگاه بعنوان طرح دهنده يا همكار در طرح مربوطه فعالیت نموده باشد به شرط ارائه مستندات 

   نیز مورد قبول مي باشد. در ان دانشگاه تصويب طرح

  فاده از تسهیالت مي باشد.سال شمسي مبناي است –042ماده 

تسهیالتي كه از طرف دانشگاه به اعضاي هیئت علمي ، پژوهشگران، مخترعین و مبتكران با  -041ماده

رابطه استخدامي  متقاضي شركت در كنگره هاي بین المللي خارج از كشور پرداخت مي گردد شامل ارز 

به تهران دو بار يكي براي درخواست ويزا  آبادخرم روزانه ، هزينه خريد بلیط هواپیما رفت و برگشت از 

و يكي براي سفر ، هزينه خريد بلیط هواپیما در حد كالس عادي )اكونومیك( رفت و برگشت  از تهران 

به  شهر محل برگزاري كنگره يا نزديكترين شهر به محل برگزاري كنگره ، هزينه صدور ويزا ، هزينه 

 مي باشد. افرتي ، حق ثبت نام و پاداش مقاله خروج از كشور ، هزينه بیمه نامه مس

 يورو مي باشد.  1222حداكثر مبلغ پرداختي جهت هزينه حق ثبت نام در يك كنگره  معادل ريالي  -1بند 
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روز كنگره و دو روز بین راهي  5ارز روزانه جهت شركت در كنگره و بین راهي حداكثر براي  -2بند 

دالر در نظر گرفته مي شود كه براي هر دالر  422شد و براي هر روز جمعاً هفت روز قابل پرداخت مي با

  ريال آن از طرف دانشگاه و مابقي بايد توسط متقاضي پرداخت شود.  15222مبلغ 

هزينه بلیط هواپیما بصورت رفت و برگشت در حد كالس عادي  )اكونومیك ( به  شهر يا   – 3بند

ه پروازهاي ايران به آنجا انجام میشود توسط دانشگاه پرداخت نزديكترين شهر به محل برگزاري كنگره ك

مي شود و چنانچه  متقاضي جهت رسیدن به محل كنگره از پروازهاي داخل آن كشور يا از قطار استفاده 

  نمايد مبلغي اضافي از طرف دانشگاه پرداخت نخواهد شد.

صدور ويزا ، بیمه نامه مسافرتي و عوارض  ارائه فاكتور معتبر براي موارد حق ثبت نام ، هزينه - 4بند 

  خروج از كشور الزامي مي باشد.

اعضاي محترم هیات علمي دانشگاه، محققین داراي رابطه استخدامي  مقاالت پذيرفته شدهپاداش  -5بند 

در كنگره هاي بین  با دانشگاه و دانشجويان به شرط آدرس كمیته تحقیقات دانشجويي مركزي دانشگاه

 ريال 222/222/6ريال و پوستر مبلغ  222/222/12مبلغ   Oral)خارجي به صورت سخنراني )المللي 

نیز   Pubmedيا  ISIدر مجالت   procedingپرداخت خواهد شد و چنانچه خالصه مقاله بصورت 

نیز به سر جمع آن اضافه مي شود. در يك كنگره پادش فقط يكبار  ريال 222/222/4چاپ شود مبلغ 

 شود و به تعداد بیش از يك مقاله از يكنفر پاداش بیشتري تعلق نمي گیرد و اين مسئله براي پرداخت مي

  نیز صادق است. proceding مقاالت
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در مورد كنگره هاي بین المللي خارجي كه صرفا ماهیت دانشجويي دارند ولي امتیاز آن بر  -1تبصره 

هشي وزارت بهداشت براي دانشگاه علوم اساس تايید مديريت پژوهشي دانشگاه در رتبه بندي پژو

 عمل مي شود. 149لحاظ خواهد شد نیز مانند ماده  خرم آبادپزشكي 

سقف تسهیالت اعطايي هر ساله به پیشنهاد معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه و  - 011ماده    

  تصويب هیئت رئیسه دانشگاه قابل افزايش مي باشد.

اي هیئت علمي و پژوهشگران دانشگاه كه مقاله آنها در كنگره هاي مأموريت كلیه اعض - 010ماده  

روز بدون دريافت  9خارج از كشور پذيرفته شده است و از تسهیالت مالي استفاده مي نمايند حداكثر 

  فوق العاده مأموريت روزانه خواهد بود.

طه شركت نمايد ولي چنانچه براي متقاضي ويزا صادر نشود و نتواند در كنگره مربو -  014ماده 

خالصه مقاالت چاپ شود هیچ هزينه اي قابل پرداخت نمي باشد  CDخالصه مقاله ايشان در كتابچه يا 

حتي هزينه حق ثبت نام ، هزينه صدور ويزا ، بیمه نامه مسافرتي و پاداش مقاله نیز قابل پرداخت نمي 

  دباشند . بنابراين مبنا حضور عضو هیئت علمي در كنگره مي باش

رابطه استخدامي با دانشگاه   تسهیالتي كه از طرف دانشگاه به مخترعین و مبتكران بدون -012ماده

كلي )گلوبال ( و بر اساس مبلغي خواهد بود كه شوراي پژوهشي دانشگاه مصوب  پرداخت مي شود

كمیته  و دانشجويان عضو خواهد نمود و هزينه ها به تفكیكي كه براي اعضاي هیئت علمي و كاركنان

   دانشگاه ذكر گرديد پرداخت نخواهد شد. تحقیقاتي
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الزم است گزارش علمي سفر در پايان سفر توسط متقاضي تهیه و در اختیار شوراي  – 014ماده 

  پژوهشي دانشگاه قرار گیرد.

خود در نرم افزار پژوهشیار اقدام  CVالزم است متقاضي در پايان سفر نسبت به تكمیل  – 011ماده

ه و يك تصوير از  گواهي شركت و يك تصوير از خالصه مقاله چاپ شده به مديريت امور پژوهشي نمود

دانشگاه ، و همچنین يك تصوير از گواهي شركت و خالصه مقاله نیز در اختیار كارشناس پژوهشي 

  دانشكده قرار دهد.

شرکت  آيين نامه پرداخت تسهيالت به اعضاي هيئت علمي و پژوهشگران  -بخش سيزدهم

 کننده  در کنگره هاي داخل کشور 

به منظور تشويق اعضاي هیئت علمي ، پژوهشگران و دانشجويان دانشگاه براي شركت در   - 012ماده

همايش و كنگره هاي داخل كشور ، دانشگاه به ارائه كنندگان مقاله و مدعوين همايش تسهیالتي با شرايط 

  ذيل اعطا مي نمايد.

یئت علمي  كه مقاالت آنها بصورت سخنراني يا پوستر پذيرفته شده است موظفند متقاضیان ه  – 1بند

پس از اخذ موافقت مدير گروه، مدارک همراه با درخواست خود را تحويل دبیر شوراي پژوهشي 

  دانشكده نمايند تا در شوراي پژوهشي دانشكده مطرح گردد.

  باشد. لرستانزشكي مقاله ارائه شده بايد با آدرس دانشگاه علوم پ -2بند
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مدير گروه موظف است از پذيرش مقاالتي كه قبالً در كنگر ه هاي داخلي يا خارجي ارائه شده  – 3بند

  اند و يا تكراري هستند خودداري نمايد.

به منظور پیشگیري از بروز اختالل در امورات جاري گروه مربوطه ، مدير گروه قبل از موافقت با  – 4بند

یئت علمي ، اقدام الزم در خصوص مشخص شدن جانشین معمول و هماهنگي با درخواست عضو ه

  مسؤلین ذيربط اقدام خواهد نمود.

كاركنان دانشگاه كه مقاالت آنها بصورت سخنراني يا پوستر پذيرفته شده است بايد پس از اخذ  –5بند 

در اختیار مدير امور  موافقت معاونت مربوطه درخواست خود را جهت طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه

  پژوهشي دانشگاه قرار دهند.

دانشجوياني كه مقاالت آنها بصورت سخنراني يا پوستر پذيرفته شده است بايد درخواست خود را  – 1بند

در اختیار مدير امور  كمیته تحقیقات قرار دهند تا پس از تصويبجهت طرح در شوراي پژوهشي 

قرار دهند و در صورت موافقت شوراي  ژوهشي دانشگاهجهت طرح در شوراي پ پژوهشي دانشگاه

پژوهشي دانشگاه ، با دانشكده محل تحصیل دانشجو مكاتبه خواهد شد كه غیبت دانشجويان در طول 

  حضور در كنگره بعنوان موجه تلقي گردد.

  تسهیالت بر اساس نحوه شركت در همايش و به شرح ذيل پرداخت مي گردد. –014ماده 

و محققین دانشگاه شامل كارمند هاي معاونت هاي مختلف دانشگاه  اعضاي  هیئت علمي  براي -1بند

حكم مأموريت  با پرداخت نراني يا پوستر پذيرفته شده است ارائه كننده مقاله كه مقاالت آنها بصورت سخ
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قام از طرف باالترين م فوق العاده مأموريت به تعداد روزهاي كنگره و يك روز براي رفت و برگشت

صادر مي گردد و همچنین حق ثبت نام آنها و بهاي بلیط رفت و برگشت )هواپیما ،  مافوق آن حوزه

اتوبوس يا قطار( يا بهاي وسیله نقلیه عمومي )سواري غیر دولتي و غیر دربستي ( پرداخت خواهد شد و 

هزار  ك میلیون و پانصديمیلیون ريال و براي پوستر  اش ارائه مقاله كه براي سخنراني سیصدهمچنین  پاد

  ريال است نیز دريافت خواهند نمود.

براي دانشجويان عضو كمیته تحقیقات دانشجويي و مركز استعداد هاي درخشان به شرطي كه از  –2بند 

جهت ارائه مقاله استفاده نمايند در  لرستانآدرس كمیته تحقیقات دانشجويي مركزي دانشگاه علوم پزشكي 

ني هزينه ثبت نام و اسكان) به تعداد روزهاي همايش به شرطي كه از طرف مورد مقاالت سخنرا

برگزاركنندگان كنگره خوابگاه دانشجويي يا محل اسكان تعلق نگیرد( شركت در كنگره ) هواپیما، قطار يا 

نیز به شرط آدرس كمیته  ريال تعلق مي گیرد. در مورد مقاالت پوستر 322222اتوبوس( و مبلغ تشويقي 

هزينه ثبت نام و اسكان) به تعداد روزهاي همايش به  لرستانقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي تحقی

شركت در كنگره  شرطي كه از طرف برگزاركنندگان كنگره خوابگاه دانشجويي يا محل اسكان تعلق نگیرد(

 ريال تعلق مي گیرد. 1522222قطار يا اتوبوس( و مبلغ تشويقي ) فقط 

د ارائه مقاله در كنگره هايي كه صرفا دانشجويي هستند رعايت تمام شرايط موجود در در مور -1تبصره 

الزامي مي باشد. تنها تفاوت در مبلغ ريالي تشويقي مي باشد كه در اين شرايط با تايید  157ماده  2بند 

علوم  مدير پژوهش دانشگاه مبني بر داشتن امتیاز براي دانشگاه در رتبه بندي پژوهشي دانشگاههاي

ريال  222/522ريال و در مورد مقاالت پوستر  222/122پزشكي كشور مبلغ در مورد مقاالت سخنراني 

  مي باشد.
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با توجه به داشتن امتیاز در صورت شركت دانشجويان عضو كمیته تحقیقات دانشجويي در همايش  -3بند

با تايید تعداد و مدت زمان ها و كنگره هاي مختلف داخلي و نیز كنگره ها و همايش هاي دانشجويي 

شركت اين دانشجويان در سمینارهاي مختلف در شوراي پژوهشي كمیته تحقیقات دانشجويي و شوراي 

پژوهشي دانشگاه هزينه هاي مربوط به ثبت نام، مسافرت ) قطار يا اتوبوس بصورت دربستي ( و اسكان با 

 تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود.

دانشگاه در زمينه چاپ مقاله ، ارائه هاي تشويقي  سياستش چهاردهم : بخ

 و کتب پروپوزال کتاب، داوري مقاالت،  ه در کنگره ها ، چاپ و ترجمهمقال

  :پاداش چاپ مقاالت -012ماده 

 لرستان( دانشگاه علوم پزشكي Affillation) آدرسبا  به مقاالتي تعلق مي گیرد كه پاداش چاپ مقاالت

از طرفي دانشگاه مهلت الزم جهت استفاده از امتیازات آن در  و (1تبصره  8بند  126ماده بر اساس )  ندباش

رتبه بندي ساالنه پژوهشي دانشگاه داشته باشد و چنانچه مهلت اسفاده از امتیازات يك مقاله  يا يك خالصه 

نمي گیرد. مبلغ پاداش بر اساس بند آن تعلق مقاله در رتبه بندي پژوهشي دانشگاه گذشته باشد پاداشي به 

 هاي زير مي باشد:

   ISIچاپ شده در نشريات بین المللي كه در نمايه نامه هاي (  Original Article) به مقاالت   -1بند 

  ،PubMed ريال  222/22/ 222 مبلغ مي شوند ايندكس  و دو يا ساير ايندكس هاي بین المللي سطح يك
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و طبق جدول آيین نامه ارتقاء اعضاي هیئت علمي دانشگاهها پس از اعمال  یردتعلق مي گ التشويقيحق 

 . ضريب مربوطه بین نويسندگان تقسیم مي گردد

 Chemicalنمايه شده در چاپ شده در نشريات بین المللي  ( Original Article)  به مقاالت  -2بند 

Abstract ، Embase ، Cinahl   ،Biological Abstract  ، Current Content، Pcycoinfo ، 

IPA  ، ESI  ، Cochran ،Scopus ريال تعلق مي  222/222/12 مبلغ  يا ساير ايندكس هاي هم سطح

و طبق جدول آيین نامه ارتقاء اعضاي هیئت علمي دانشگاهها پس از اعمال ضريب مربوطه بین  گیرد

 . نويسندگان تقسیم مي گردد

بانك هاي  ديگردر نشريات بین المللي كه در  چاپ شده ( Original Article)  به مقاالت  -3بند 

و طبق جدول آيین نامه  تعلق مي گیردپاداش  ريال 222/222/7شده باشند  نمايه 4سطح اطالعاتي معتبر 

 . ارتقاء اعضاي هیئت علمي دانشگاهها پس از اعمال ضريب مربوطه بین نويسندگان تقسیم مي گردد

 Impactضريب تأثیر  مجالت دارايدر  چاپ شده ( Original Article)   به مقاالت - 4بند .

Factor)IF) 1/2به ازاء  هر  158االتر از يك عالوه بر مبالغ تشويقي در بندهاي يك تا سه ماده  ب IF  

ريال به سقف تشويقي مقاله افزوده مي شود و طبق جدول آيین نامه  222/522ده مبلغ  IFباالتر از يك تا 

 . تقاء اعضاي هیئت علمي دانشگاهها پس از اعمال ضريب مربوطه بین نويسندگان تقسیم مي گرددار

باالتر از  1/2به ازاي هر  5ضريب تأثیر  بیش از  با ( Original Article)   مقاالت در خصوص -5بند 

ارتقاء اعضاي افزوده مي شود و طبق جدول آيین نامه ريال به سقف تشويقي مقاله  222/222/1مبلغ  12

 .هیئت علمي دانشگاهها پس از اعمال ضريب مربوطه بین نويسندگان تقسیم مي گردد
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مورد تأيید  در مجالت علمي پژوهشي داخلي انگلیسي زبانكه  ( Original Article)  به مقاالت  -6بند 

 222/222/5چاپ مي شوند مبلغ كمسیون نشريات تخصصي وزارت بهداشت يا وزارت علوم و تحقیقات  

و طبق جدول آيین نامه ارتقاء اعضاي هیئت علمي دانشگاهها پس از اعمال  تعلق مي گیردپاداش ريال 

 . ضريب مربوطه بین نويسندگان تقسیم مي گردد

 زبان چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي داخلي فارسي ( Original Article)   به مقاالت  -7بند 

وزارت بهداشت يا وزارت علوم و تحقیقات به غیر از مجالت  مورد تأيید كمسیون نشريات تخصصي

و طبق جدول آيین نامه ارتقاء  تعلق مي گیردپاداش ريال  222/222/4 مبلغ   خرم آباددانشگاه علوم پزشكي 

 .. اعضاي هیئت علمي دانشگاهها پس از اعمال ضريب مربوطه بین نويسندگان تقسیم مي گردد

دانشگاه علوم پزشكي چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي  ( Original Article)   به مقاالت -8بند 

و طبق جدول آيین نامه ارتقاء اعضاي هیئت علمي  تعلق مي گیردپاداش ريال  222/222/3 مبلغ   خرم آباد

 . دانشگاهها پس از اعمال ضريب مربوطه بین نويسندگان تقسیم مي گردد

اعضاي هیئت علمي دانشگاهها بر اساس آيین نامه ارتقاء نويسندگان پاداش مقاله بین نحوه تقسیم   -9بند 

خواهد شد. چنانچه جدول   مبلغ پاداش طبق جدول زير پرداختبه تعداد نويسندگان با توجه  بوده و

اعضاي هیئت علمي دانشگاهها تغییر يابد مالک عمل بر اساس آيین نامه ارتقاء مربوط به سهم نويسندگان 

  اهد بود.آخرين جدول خو

 جدول مربوط به نحوه محاسبه حق التالیف چاپ مقاالت

 سهم هر نفر از حق التالیف بر اساس حق التالیف اولیه مجموع ضرايب نويسندگانتعداد 

  بقیه همکارانيا  نفر اول    
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 *مسئول

1  122%  

2 152% 92% 12% 

3 182% 82% 52% 

4 192% 72% 42% 

5 182% 12% 32% 

 25/2کمتر و مساوي  %52 %175 نفر شششتر از بی

 امتیاز نويسنده مسئول و نويسنده اول بر اساس مصوبه هیات ممیزه مرکزي وزارت بهداشت  يکسان در نظر گرفته مي شود.  *

 

معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مجاز است به محققین خارج از دانشگاه علوم  -12بند

 42عنوان نويسنده اول در مجالت نوپاي دانشگاه مقاله به چاپ مي رسانند، حداكثر تا سقف پزشكي كه به 

پژوهشي شدن مجله -پاداش اعضا هیت علمي دانشگاه را پرداخت نمايد. اين مسئله تا قبل از علمي علمي %

از دانشگاه علوم و حداكثر تا سه شماره اول قابل اجرا است.)در صورتیكه كه نويسنده اول يا مسئول مقاله 

پزشكي باشد، پاداش مقاله صرفاً به ايشان تعلق خواهد گرفت. در موارديكه نويسنده اول خارج از دانشگاه 

 علوم پزشكي لرستان و نام محقق دانشگاه علوم پزشكي لرستان به عنوان نويسنده همكار در مقاله باشد 

، مركز  لرستاندانشگاه علوم پزشكي  آدرسوه بر داشته باشند يعني عال آدرسبه مقاالتي كه دو  -1تبصره 

و فقط تا  آن 9تا  1و بند هاي  158پاداش موضوع ماده  %52ذكر كنند  آدرسعلمي ديگري را نیز به عنوان 

 پرداخت مي شود.سقف دو مورد در سال 

  لرستانشكي دانشگاه علوم پز در مورد اعضاي محترم هیات علمي دانشگاه كه با مراكز تحقیقاتي -2تبصره 

عالوه بر آدرس دانشكده خود از آدرس  Original Article هم همكاري فعال داشته باشند و در مقاله
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ريال به  222/222/3بعنوان آدرس دوم استفاده نمايند مبلغ  لرستانمركز تحقیقاتي دانشگاه علوم پزشكي 

،  Short Communication در موردمقاالت سقف مبلغ تشويقي در نظر گرفته شده افزوده مي شود.

Notes  ريال و در مورد  222/222/2يا مقاالت كوتاه با ساير عناوين كه مشابه دو مورد فوق باشد تا سقف

نامه به سردبیر با ساير عناوين تا سقف  مشابه با و موارد Letter to editorو  Case Reportمقاالت 

 افزوده مي شود. ريال به مبلغ تشويقي در نظر گرفته شده 222/222/1

 Shortدر مورد مقاالت  Original Articleحق التالیف هاي ذكر شده در مورد مقاالت غیر از  -3تبصره

Communication  ياNotes  سقف  %52يا مقاالت كوتاه با ساير عناوين كه مشابه دو مورد فوق باشند

و  Letter to editorو  Case report، در مورد مقاالت  Original Articleمبالغ تشويقي مقاالت 

تعلق مي  Original Articleمبالغ تشويقي مقاالت  %25نیز  نامه به سردبیر با ساير عناوين موارد مشابه با

 گیرد.

 مبلغ پاداش دقیقا برابر با مقاالت Systematic Reviewبه شكل متاآنالیز يا مقاالت  مورد در -4تبصره 

Original Article  اخت مي شود.محاسبه و پرد 

درصد از رفرانس هاي 12( در صورتي كه حداقل  Article Reviewدر مورد مقاالت مروري )  -5تبصره 

اضافه مي  Original Article  52%موجود در مقاله از مقاالت قبلي نويسنده باشد به مبلغ تشويقي مقاالت 

 محاسبه و پرداخت مي گردد. Original Articleشود، در غیر اينصورت مبلغ تشويقي همانند مقاالت 

چكیده كفايت نمي كند و دسترسي به ها در فهرست نشريات نمايه نامه  مجله مربوطهذكر نام  -6تبصره 

 .استمي ادر نمايه نامه الز يا عنوان مقاله مقاله
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 تلقيايندكس نشده مربوطه در صورت عدم ارسال مستندات ايندكس مقاله توسط نويسنده، مقاله  -7تبصره

 مي شود.

مي  اعمال 2/1ضريب  باامتیاز پايه مقاالت مشترک با ساير دانشگاه ها يا مراكز داخلي و خارجي -8تبصره 

 شود.

 مي شود: اعمال 5/1ضريب  باامتیاز پايه مقاالت منتج از طرح هاي پژوهشي زير -9تبصره 

 طرح هاي چند مركزي داخلي مصوب شوراي پژوهشي  -9-1

صورت تولید انبوه )در خصوص ه ماني كه در قالب برنامه و يا قانون اجرايي و يا بدر دستورالعمل -9-2

نتايج طرح توسط مراجع  و فرآورده هاي دارويي و تجهیزات( در سیستم مورد استفاده قرار گرفته است

 .سئول سازمان به تايید رسیده استمعتبر و يا م

 حق التاليف مقاالت تقاضاي دريافت  روند -011ماده 

عضو هیات علمي، كارمند يا اول )نويسنده مسئول يا نويسنده امضاي  بهتقاضاي حق التالیف بايد  -1بند

 باشد. نحوه تقسیم امتیازات بین مولفین بر مبناي آيین نامه ارتقاء (لرستاندانشجوي دانشگاه علوم پزشكي 

نده اول يا نويسنده مسئول باشد عضو هیات علمي دانشگاه فقط نويس  . در صورتي كه در مقالهخواهد بود.

نباشند مكاتبه جهت دريافت تشويقي  لرستانو همزمان اين دو نفر عضو هیات علمي دانشگاه علوم پزشكي 

 از سوي عضو هیات علمي دانشگاه كه نويسنده مسئول يا نويسنده اول است صورت مي گیرد. 
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ضو دانشگاه علوم عيا نويسنده اول  Corresponding Author) مسئول مكاتبات) كه در صورتي -2بند

يت داشته باشد، پاداش عضوبا ذكر آدرس دانشگاه در مقاله نباشد اما يكي از مولفین مقاله  لرستانپزشكي 

كامل مقاله محاسبه شده و دقیقا بر اساس جدول تقسیم امتیازات بین مولفین حق التالیف به عضو هیات 

ين حالت عضو هیات علمي دانشگاه مي تواند مستقیما در مورد علمي اين دانشگاه تعلق مي گیرد. در ا

 درخواست حق تشويقي مكاتبه نمايد.

مقاله،  تصويربراي هر مقاله تكمیل و به همراه  نويسندگان مقاالت بايد فرم مخصوص حق التالیف را -3بند

اطالعاتي نمايه  مجله كه نشان دهنده بانك هاي  homepage مشخصات مجله )مجله يا قسمتي از تصوير

در صورت ايجاد  به مديريت پژوهشي دانشگاه ارائه كنند.  باشد كننده مجله ( و شماره حساب بانكي خود

سیستم الكترونیكي تشويق مقاالت در سايت دانشگاه محققین ملزم به ارسال مستندات خود از طريق 

 الكترونیكي هستند.

ن مقاله، يا چكیده مقاله در نمايه مورد نظر است و به نامه در مورد تمام مقاالت مالک رويت عنوا -1تبصره

پذيرش مقاالت تشويقي تعلق نمي گیرد. در صورتي كه محقق كپي مبني بر مشاهده مقاله چاپ شده خود 

در نمايه مورد نظر را ارائه ننمايد تشويقي به وي بر اساس مقاالت نمايه نشده در نظر گرفته مي شود و 

 مورد مسئول مي باشد. محقق شخصا در اين

دريافت تشويقي مقاالت بر اساس فرمت زير بوده و محققین  ، با توجه به لزوم صرفه جويي در زمان -4بند 

 محترم بر اين اساس نسبت به ارسال مستندات خود اقدام نمايند:
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ديريت پژوهشي مقاالت ارائه شده در فصل پايیز بايستي حداقل تا آخر آبان ماه همان سال به م  -1-4بند 

ارسال شوند. در خصوص اين مقاالت مديريت پژوهشي موظف است تا پايان آذر نسبت به تنظیم سند و 

 پرداخت حق التالیف از طريق حسابداري معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه اقدام نمايد.

ل به مديريت مقاالت ارائه شده در فصل زمستان بايستي حداقل تا آخر بهمن ماه همان سا -2-4بند 

 اسفندماه همان سالپژوهشي ارسال شوند. در خصوص اين مقاالت مديريت پژوهشي موظف است تا پايان 

نسبت به تنظیم سند و پرداخت حق التالیف از طريق حسابداري معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه اقدام 

 نمايد.

ر ارديبهشت ماه همان سال به مديريت مقاالت ارائه شده در فصل بهار بايستي حداقل تا آخ -3-4بند 

پژوهشي ارسال شوند. در خصوص اين مقاالت مديريت پژوهشي موظف است تا پايان خردادماه ماه همان 

نسبت به تنظیم سند و پرداخت حق التالیف از طريق حسابداري معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه  سال

 اقدام نمايد.

صل تابستان بايستي حداقل تا آخر مرداد ماه همان سال به مديريت مقاالت ارائه شده در ف -4-4بند 

پژوهشي ارسال شوند. در خصوص اين مقاالت مديريت پژوهشي موظف است تا پايان شهريور ماه همان 

نسبت به تنظیم سند و پرداخت حق التالیف از طريق حسابداري معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه  سال

 اقدام نمايد.
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اين ماده با محقق  4-4تا  1-4با توجه به وجود اين فرايند مسئولیت ارسال خارج از بندهاي  -1تبصره

خواهد بود، ولي در صورت ارسال به موقع مسئولیت عدم انجام به موقع اين روند با مديريت پژوهشي 

 خواهد بود.

 مربوط به تاليف يا ترجمه کتاب :پاداش  -021ماده 

لرستان جمه اي كه بر اساس آيین نامه شوراي انتشارات دانشگاه علوم پزشكي كتب تالیفي يا تر -1بند 

از سیاست هاي تشويقي دانشگاه برخوردار مي شوند و كلیه هزينه هاي  مجوز چاپ و نشر پیدا كرده اند

مربوط به چاپ آنها بر اساس مصوبات شوراي انتشارات و رعايت تمام ماده ها، بندها و تبصره هاي آن 

نامه قابل پرداخت خواهد بود. تصمیم گیرنده اصلي در اين خصوص شوراي انتشارات دانشگاه خواهد آيین 

 .بود

اين آيین نامه كتبي  162ماده  1به اعضاي هیات علمي و محققین دانشگاه كه با رعايت تمام مفاد بند -2بند

 س جدول زير تعلق مي گیرد:را به شكل تالیف يا ترجمه منتشر كرده اند مبالغي بعنوان تشويقي بر اسا

 162ماده  2جدول مربوط به محاسبه مبلغ تشويقي جهت چاپ و ترجمه كتاب موضوع بند

مبلغ تشويق براي هر صفحه ترجمه  مرتبه علمي

 )تومان(

مبلغ تشويق براي هر صفحه 

 تالیف)تومان(

 5222 4222 مربي

 5522 5222 استاديار

 65222 6222 دانشیار

 8222 7522 استاد
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: اندازه، شكل كتاب و ساير موراد بايستي بر اساس آيین نامه مصوب شوراي انتشارات دانشگاه 1تبصره 

 باشد.

رين مرتبه علمي مولفین ولي به نسبت مساوي :  در صورت تعدد مولفین حق تشويقي بر مبناي باالت2تبصره

ق تشويقي پیشنهاد شوراي انتشارات يا با توافق طرفین بین مولفین پرداخت مي شود. مبناي پرداخت ح

 دانشگاه مي باشد.

به ازاي هر بین المللي باشند ( text كتاب هاي تخصصي) ازي به اعضاي هیات علمي كه مولف فصل -3بند

بسته به نظريه شوراي انتشارات دانشگاه مبني بر ماهیت و ارزش ريال  222/222/12سقف تا فصل تالیف 

 علق مي گیرد.تپاداش علمي آن كتاب مرجع 

 

 تشويق و حمايت از ثبت اختراع و اکتشاف منتج از طرح پژوهشي مصوب دانشگاه :  -020ماده 

تحقیقات طرف معاونت در راستاي سیاست هاي تشويقي دانشگاه با نظر شوراي پژوهشي دانشگاه از  -1بند

به ثبت اختراع و يا  موفق لرستانبه محققیني كه با آدرس دانشگاه علوم پزشكي  دانشگاه و فناوري

 اكتشافاتي از طرح هاي تحقیقاتي خود با نام دانشگاه شده اند تقديرنامه اهدا خواهد شد.
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ريال با  222/222/12تا سقف  اين آيین نامه 161ماده  1محققین موضوع بند  تشويق به منظور  -2بند

 ترين مراجع ذي صالح كشوردر باال تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه به هر اختراع يا اكتشاف ثبت شده

 پاداش تعلق مي گیرد.

اين آيین نامه به  161ماده  1تالش هاي علمي ومحققین موضوع بندبه منظور ارج نهادن به زحمات و  -3بند

 بعمل خواهد آمد.تقدير  صورت جداگانه از اين افراد بعنوان پژوهشگران برجسته دانشگاه در هفته پژوهش

در  اين افرادطرح تحقیقاتي بعدي  اين آيین نامه 161ماده  1حققین موضوع بند به منظور تشويق م -4بند

و فقط با تايید مديريت پژوهشي و  مراحل داوري طي بدون و دانشگاه شوراي پژوهشي دانشكده ها

 معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه قابل انجام خواهد بود.

ثبت پتنت بین المللي اگر منتج از طرح مربوطه  كسب مجوز داروي جديد از وزارت بهداشت يا  -5بند

 12میلیون قابل قبول است. از آن به بعد به ازاي تا سقف هر   22باشد بجاي كلیه تعهدات براي طرحهاي 

 يا پابمد يا كسب امتیاز معادل آنهم ضروري است.   ISIمیلیون اضافه تر چاپ يك مقاله 

 الت مجله علمي دانشگاهداوري مقا پاداش هاي مربوط به -024ماده 

به منظور شرکت فعال و همه جانبه اعضاي محترم هیات علمي دانشگاه و همچنین اعضاي هیات  -1بند

علمي و محققین ساير دانشگاهها و مراکز علمي و تحقیقاتي کشور در داوري مقاالت مجله يا مجالت 

لغي به عنوان پاداش داوري بر اساس جدول زير مبا لرستانپژوهشي دانشگاه علوم پزشکي  -علمي

مسئولیت تنظیم و ارائه مستندات مربوط به انجام داوري دراين خصوص با  مقاالت پرداخت مي شود.
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ماه يکبار بصورتي کامال منظم و دقیق انجام  1مديريت پژوهشي دانشگاه مي باشد و اينکار بايستي هر 

يي به معاونت تحقیقات و فنماوري پذيرد. در اين خصوص نامه مستندات بايستي جهت امضاي نها

دانشگاه ارسال تا پس از تايید جهت تنظیم سند و پرداخت به حسابداري معاونت تحقیقات ارسال 

 گردد.

 هزار تومان 22 براي داوري و ويراستاري چکیده مقاالت فارسي

 تومان هزار 32 براي داوري و ويراستاري چکیده مقاالت انگلیسي

 هزار تومان 122 براي داوري و ويراستاري مقاالت فارسي

 هزارتومان 152 براي داوري و ويراستاري مقاالت انگلیسي

و  لرستانبه منظور تشويق و ترغیب اعضاي محترم هیات علمي و محققین دانشگاه علوم پزشكي   -2بند

 داوري پروپوزال و گزارش پاياني طرحي همچنین ساير دانشگاهها و مراكز علمي و تحقیقاتي كشور برا

ماه يكبار  3هاي تحقیقاتي به شرح جدول زير مبالغي به عنوان پاداش داوري تعلق مي گیرد كه بايستي هر 

توسط مديريت پژوهشي دانشگاه با ارائه مستندات كافي تنظیم و با امضاي معاون تحقیقات و فناوري 

 سند و پرداخت  ارسال گردد. دانشگاه به حسابداري معاونت جهت تنظیم

 

 4جدول مربوط به محاسبه تشويقي جهت داوري پروپوزال و گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي موضوع بند 
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 024ماده 

براي هر  قابل قبول مبلغ داوري مرتبه علمي

هزار  ) / گزارش نهايي پروپوزال

 (تومان

پايان براي هر  قابل قبول مبلغ داوري

 (هزار تومان)يلي نامه تحصيالت تکم

 041 21 مربي

 021 21 استاديار

 021 11 دانشيار

 411 011 استاد

 

مالک پرداخت تشويقي در مورد تمام داوري ها قابل قبول بودن داوري از سوي شوراي پژوهشي  :1تبصره 

ي طرح مربوطه است و در اين خصوص بايد سعي شود تنها به داوراني كه بخوبي پروپوزال يا گزارش نهاي

تحقیقاتي را مطالعه نموده اند و با شفافیت كامل و ارائه مستندات علمي نكات مثبت يا منفي آنها را در قالب 

 فرم هاي مصوب داوري ارائه نموده اند تشويقي تعلق بگیرد.

: در خصوص داوري افراد غیر هیات علمي ، افراد مربوطه بر مبناي اعضاي هیات علمي واجد يك 2تبصره

 تحصیلي پايین تر مورد تشويق قرار مي گیرند.مدرک 

غیر هیئت علمي معادل مربي و كارشناس ارشد غیر عضو هیئت علمي  PhD: افراد داراي مدرک  3تبصره

 د.معادل مربي آموزشیار دريافت خواهد نمو

 

 سياست هاي تشويقي دانشگاه در قالب اعطاي گرنت هاي تحقيقاتي بخش پانزدهم: 
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که در زمینه چاپ و انتشار مقاالت علمي در ظور تشويق محققین برجسته دانشگاه به م  -022ماده 

فعالیت دارند به شرح جدول زير مبالغي تشويقي در قالب گرنت  PubMedو  ISIنمايه هاي 

تحقیقاتي در طول سال به آنها اهداء خواهد شد. در هر سال مالک مقاالت چاپ شده فرد در سال 

 گذشته خواهد بود.

 

 

 

 نحوه محاسبه گرنت تشويقي به محققين و اعضاي هيات علمي دانشگاهجدول مربوط به 

 مبلغ گرنت اعطايي تعداد مقاالت مورد نياز 

يا  ISIيا بیش از دو مقاله چاپ شده در مجالت  2محققین داراي -1بند 

PubMed  بعنوان نفر اول يا نويسنده مسئول و يا داراي يك مقاله با

 بعنوان نفر اول يا نويسنده مسئول 9/2تا  2ضريب تاثیر 

 در سال میلیون ريالصد  

يا  ISIدر مجالت  مقاله چاپ شده در  3محققین داراي  -2يند 

PubMed  بعنوان نفر اول يا نويسنده مسئول و يا داراي يك مقاله با

 بعنوان نفر اول يا نويسنده مسئول 9/3تا  9/2ضريب تاثیر 

 سال میلیون ريال در صدو ده

يا  ISIدر مجالت  مقاله چاپ شده در  4محققین داراي  -3بند

PubMed  بعنوان نفر اول يا نويسنده مسئول و يا داراي يك مقاله با

 بعنوان نفر اول يا نويسنده مسئول 9/4تا  9/3ضريب تاثیر 

 میلیون ريال در سال صدو بیست
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يا  ISIدر مجالت  مقاله چاپ شده در  5محققین داراي  -4بند

PubMed  بعنوان نفر اول يا نويسنده مسئول و يا داراي يك مقاله با

 بعنوان نفر اول يا نويسنده مسئول 9/5تا  9/4ضريب تاثیر 

 میلیون ريالپنجاه صدو 

يا  ISIدر مجالت  مقاله چاپ شده در  6محققین داراي  -5بند

PubMed ه با بعنوان نفر اول يا نويسنده مسئول و يا داراي يك مقال

 بعنوان نفر اول يا نويسنده مسئول 9/6تا  9/5ضريب تاثیر 

 میلیون ريالدويست 

يا  ISIدر مجالت  مقاله چاپ شده در  7محققین داراي  -6بند

PubMed  بعنوان نفر اول يا نويسنده مسئول و يا داراي يك مقاله با

 بعنوان نفر اول يا نويسنده مسئول 9/7تا  9/6ضريب تاثیر 

 میلیون ريالپنجاه  دويست و

 

 نحوه محاسبه گرنت تشويقي به محققين و اعضاي هيات علمي دانشگاهجدول مربوط به 

 مبلغ گرنت اعطايي تعداد مقاالت مورد نياز 

يا  ISIدر مجالت  مقاله چاپ شده در  8محققین داراي  -7بند

PubMed  بعنوان نفر اول يا نويسنده مسئول و يا داراي يك مقاله با

 بعنوان نفر اول يا نويسنده مسئول 9/8تا  9/7ريب تاثیر ض

 میلیون ريال سیصد

يا  ISIدر مجالت  مقاله چاپ شده در  9محققین داراي  -8بند

PubMed  بعنوان نفر اول يا نويسنده مسئول و يا داراي يك مقاله با

 بعنوان نفر اول يا نويسنده مسئول 9/9تا  9/8ضريب تاثیر 

 یلیون ريالم سیصد و پنجاه

يا  ISIدر مجالت  مقاله چاپ شده در  12محققین داراي  -9بند

PubMed  بعنوان نفر اول يا نويسنده مسئول و يا داراي يك مقاله با

میلیون ريال در سال بر اساس  چهارصدتا مبلغ 

 نظر شوراي پژوهشي دانشگاه
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 به باالتر بعنوان نفر اول يا نويسنده مسئول 9/9ضريب تاثیر 

محققین داراي يك يا چند مقاله چاپ شده در مجالت با  -12ند ب

بعنوان نفر اول يا مسئول و محققین داراي  22و باالتر تا  12ضريب تاثیر 

رتبه هاي برتر در جشنواره هاي پژوهشگران برتر كشور يا جشنواره 

 هاي خوارزمي، رازي و ساير جشنواره هاي معتبر كشوري و وزارتي

 میلیون ريال در سالتا مبلغ پانصد 

محققین داراي يك يا چند مقاله چاپ شده در مجالت با  -11بند

،  Nauture  ،Scienceو مجالت معتبري مانند  22ايمپكت باالي 

JAMA ،Lancet  وNew England Journal 

 تا مبلغ هشتصد میلیون ريال در سال

 خواهد شد بنابر اين انشگاه علوم پزشكي لرستان هستند امتیاز در نظر گرفته شده بطور مساوي بین آنها تقسیم در مواردي كه نويسنده مسئول و اول دو نفر مجزا با آدرس د

در صورتي كه نويسنده اول و مسئول هر دو از علوم پزشكي لرستان باشند بايستي  1هر مقاله صرفا براي يكنفر امتیاز كامل دارد. مثال براي اختصاص امتیاز كامل از بند 

تیاز توسط فرد دوم به مقاله چاپ شده باشد تا هر دو بتوانند از امتیاز اين بند استفاده نمايند. در غیر اينصورت نامه انصراف يكي از دو نفر جهت استفاده ام 4مان همز

 معاونت تحقیقات الزامي مي باشد.

يا ركت عضو هیات علمي و زير بند هاي تابعه آن به ازاي مشا 1در تمام موارد مربوط به بند  -1تبصره 

 Original Article  ،Systematic Review  ،Meta مقاله 3در چاپ حداقل محققین دانشگاه 

Analysis  ،Review Article  در مواردي كه نويسنده اول و مسئول هر دو از دانشگاه علوم پزشكي

يك  و فناوري وزارت معادلعاونت تحقیقات درصد امتیاز يك مقاله از م 72سب لرستان نباشند به دلیل ك

در موردي كه تعداد افراد  مقاله با اسم اول يا نويسنده مسئول در مورد وي تصمیم گیري خواهد شد.

  دخیل از دانشگاه بیشتر از يكنفر باشند امتیاز بین آنها تقسیم خواهد شد.

ديگر با  تاه و مقاالت كو Short Communication  ،Notesبه ازاي چاپ هر دو مقاله  -2تبصره 

اسم اول يا نويسنده مسئول امتیاز يك مقاله اصلي در نظر گرفته مي شود در غیر اينصورت به ازاي 
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در مواردي كه نويسنده اول و مسئول هر دو از دانشگاه علوم مقاله كوتاه،  6مشاركت در چاپ حداقل 

ت تحقیقات و فناوري وزارت درصد امتیاز يك مقاله از معاون 72پزشكي لرستان نباشند به دلیل كسب 

 امتیاز يك مقاله اصلي براي فرد در نظر گرفته مي شود.

و موارد مشابه ديگر  ( Letter to editor)  به ازاي چاپ هر سه مقاله به شكل نامه به اديتور -3تبصره 

مي شود  به عنوان اسم اول يا نويسنده مسئول امتیاز يك مقاله اصلي در نظر گرفته Case Reportو نیز 

در مواردي كه نويسنده مقاله با فرمت هاي فوق،  8در غیر اينصورت به ازاي مشاركت در چاپ حداقل 

درصد امتیاز يك مقاله از  72اول و مسئول هر دو از دانشگاه علوم پزشكي لرستان نباشند به دلیل كسب 

  ر گرفته مي شود.امتیاز يك مقاله اصلي براي محقق در نظمعاونت تحقیقات و فناوري وزارت 

و   Nature مانند 22با ايمپكت باالي  به ازاي چاپ مقاالت غیر اصلي در مجالت معتبر -4تبصره 

Science ،JAMA ،Lancet  ،New England Journal  در مواردي كه نويسنده اول و مسئول هر

له از معاونت تحقیقات يك مقادرصد امتیاز  72دو از دانشگاه علوم پزشكي لرستان نباشند به دلیل كسب 

 امتیاز دو مقاله اصلي تعلق مي گیرد.وزارت و فناوري 

 PubMedيا  ISIبه محققین و اعضاي هیات علمي دانشگاه كه داراي حداقل يك مقاله اصیل  -5تبصره 

بعنوان نويسنده مسئول يا نفر اول باشند و يا حداقل در چاپ دو مقاله اصیل در نمايه هاي فوق در سال 

ركت داشته باشند ولي توانسته باشند حداقل يك مقاله را به زبان فارسي در مجالت علمي پژوهشي مشا

 اين ماده عمل مي شود. 1-1داخلي مصوب وزارت بهداشت به چاپ رسانیده باشند معادل بند 
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ول يا مقاله علمي پژوهشي را بعنوان نويسنده ا 2به محققین دانشگاه كه توانسته باشند حداقل  -1تبصره 

مسئول در مجالت علمي و پژوهشي مورد تايید وزارت بهداشت بچاپ برسانند به شرط ارائه تعهد نامه 

پس از پايان طرح تحقیقاتي حاصل از گرنت به  PubMedيا  ISIكتبي مبني بر چاپ حداقل يك مقاله 

 گردد. میزان صد میلیون ريال با موافقت شوراي پژوهشي دانشگاه گرنت تحقیقاتي اعطاء مي

گرنت هاي تشويقي پس از تايید در شوراي پژوهشي دانشگاه اعطاء شده و محقق فقط بايستي  -7تبصره 

يك عنوان پروپوزال طرح تحقیقاتي را تا دو هفته پس از اعطاي گرنت به شوراي پژوهشي دانشگاه ارسال 

تصويب رسانیده مي شود و  نمايد. اين طرح تحقیقاتي بدون نیاز به داور در شوراي پژوهشي دانشگاه به

نیازي به ارسال به داور يا ارزيابي توسط كمیته مالي ندارد. پس از تايید پروپوزال در شوراي پژوهشي 

دانشگاه تمام مراحل بعدي انجام پروپوزال طرح تحقیقاتي از قوانین اين آيین نامه تبعیت نموده و محقق 

انبندي و ارائه مقاالت منتج از طرح تحقیقاتي جهت موظف به انجام تمامي تعهدات منجمله برنامه زم

 تسويه حساب مي باشد.

 

سياست هاي حمايتي و تشويقي دانشگاه در برگزاري کنگره ها، سمينار ها و : بخش شانزدهم

 کارگاههاي داخلي و خارجي

شوراي پژوهشي دانشگاه به منظور آشنايي هر چه بیشتر محققین و اعضاي هیات علمي  -024ماده 

دانشگاهها با آخرين ايده و موضوعات علمي خاص و همچنین نشان دادن توانمندي هاي دانشگاه مي 

تواند در طول سال با پیشنهاد مديريت پژوهشي دانشگاهها، بخش کنگره ها و سمینارها اقدام به 
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گاه در برگزاري کارگاهها، سمینار ها و کنگره هاي ملي و بین المللي بنمايد که شوراي پژوهشي دانش

 اين خصوص تصمیم گیري نهايي را انجام خواهد داد.

در مورد کارگاههاي داخلي و بین المللي مديريت پژوهشي دانشگاه ملزم به ارائه   -021ماده 

موضوع کارگاه، تعداد افراد شرکت کننده، مدرسین کارگاه، زمان دقیق و مدت زمان الزم براي 

ورد هزينه برگزاري آن آه هستند تا شورا در مورد براجراي کارگاه به شوراي پژوهشي دانشگا

کارگاهها از محل ا% اعتبارات جاري دانشگاه و يا اعتبارات اختصاص يافته به برگزاري کارگاهها 

 اقدام نمايد. 

تمام هزينه هاي مربوط به برگزاري کارگاهها شامل هزينه پذيرايي شامل میان وعده هاي صبح  -1بند

شرکت کنندگان در کارگاه و همچنین هزينه مربوط به حق الزحمه مدرسین  و عصر و ناهار جهت

) مدرسین يا محققین داخل دانشگاه يا خارج از دانشگاه(، تمام هزينه هاي مربوط به اياب و  کارگاه

ذهاب ) هواپیما، قطار، اتوبوس يا ماشین دربستي( مدرسین خارج از دانشگاه و هزينه هاي مربوط به 

انه و شام مدرس/مدرسین خارجي کارگاهها بطور کامل توسط شوراي پژوهشي محاسبه ناهار، صبح

 و پرداخت مي گردد.

از موارد مربوط به بند  لرستانمحققین و اعضاي هیات علمي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي  -2بند 

اشتي و درماني تبعیت مي کنند. در مورد اين افراد در صورتي که کارگاه در يکي از شبکه هاي بهد 1

خارج از دانشگاه صورت پذيرد حق ماموريت به میزان روز هاي الزم براي کارگاه در نظر گرفته 
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شده و هزينه برگزاري کارگاه توسط اين افراد معادل هزينه هاي در نظر گرفته شده براي محققین 

 د بود.مدعو خارج از دانشگاه در شوراي پژوهشي دانشگاه محاسبه و قابل پرداخت خواه

هزينه هاي ريالي يا ارزي مدعوين جهت برگزاري کارگاهها با توافقي که با مدعوين  -1تبصره 

 صورت مي گیرد و سپس طرح و تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه محاسبه و پرداخت مي شود.

در مورد مدعوين خارج از کشور تمام هزينه هاي مربوطه از هنگام خروج از کشور  -2تبصره 

 و بالعکس محاسبه و پرداخت مي شود. خرم آبادتا ورود به تهران و سپس  خارجي

در مورد برگزاري کنگره هاي ملي و بین المللي در ابتدا بايد درخواست گروه  -022ماده 

تخصصي بايد به شوراي پژوهشي دانشکده يا مرکز تحقیقاتي ارائه شده و پس از تصويب به شوراي 

نهايي ارسال گردد. پس از تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه بايد  پژوهشي دانشگاه براي تصويب

 بر اساس بند هاي زير امور مربوط به کنگره ملي يا بین المللي انجام شود.

پس از تصويب نهايي برگزاري کنگره گروه تخصصي مربوطه بايستي نسبت به تشکیل شوراي  -1بند

ي اقدام نمايد. در اين شورا شرکت تمام سیاستگزاري کنگره با شرکت اساتید داخلي و خارج

مسئولیني که بنحوي در برگزاري هرجه بهتر کنگره نقش دارند مانند رياست محترم دانشگاه، معاونین 

آموزشي، توسعه و دانشجويي و فرهنگي بسته به نظر معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه الزامي مي 

علمي، کمیته اجرايي و دبیران مربوطه را بعهده باشد. شوراي سیاستگزاري مسئول انتخاب کمیته 

 خواهد داشت.
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با توجه به لزوم برگزاري هرچه بهتر کنگره رياست محترم دانشگاه و يا با تفويض ايشان  -2بند 

 معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه بعنوان رئیس کنگره انتخاب مي شوند.

برجسته داخلي و خارجي در کمیته علمي  دبیر علمي کنگره عالوه بر استفاده از محققین -3بند

را که داراي ارتباط  خرم آبادموظف است تمام اعضاي هیات علمي برجسته دانشگاه علوم پزشکي 

بعنوان عضو کمیته علمي انتخاب و براي تمام اعضاي  رشته اي با موضوع برگزاري کنگره هستند

الغ دبیر علمي براي وي ابالغ صادر کمیته علمي در اسرع وقت و حداقل يك هفته پس از صدور اب

 کرده و از طريق پست پیشتاز و همچنین سیستم الکترونیکي ايمیل براي آنها ارسال کند.

دبیر اجرايي کنگره موظف به شناسايي تمام نیروهاي موثر در امر برگزاري کنگره بوده و  -4بند

براي همه اعضا ابالغ صادر کرده  بايستي در طي يك هفته پس از انتصاب بعنوان دبیر اجرايي کنگره

و شرح وظايف تمام اعضا را تا زمان برگزاري و خاتمه کنگره به روشني براي همه آنها مشخص 

 نمايد.

برگزاري منظم جلسات هر دو هفته يکبار با اعضاي کمیته اجرايي و همچنین مسئولین امور  -5بند

 مالي و دانشجويي دانشگاهها الزامي مي باشد.

، روزنامه در حین  CDهزينه برگزاري کنگره شامل هزينه هاي چاپ و تکثیر پوستر، پمفلت،  -1بند 

برگزاري کنگره، آگهي هاي تبلیغاتي روزنامه يا تلويزيون استاني يا سراسري ، هزينه اياب و ذهاب 

خرم ه با اتوبوس، هزينه انتقال اعضاي کمیته علمي از تهران ب خرم آبادشرکت کنندگان از تهران به 



 لرستانپژوهشي دانشگاه علوم پزشکي  و مقررات  آيين نامه

 

148 
 

وعده ناهار براي تمام شرکت  4وعده شام،  4میان وعده،  1، هزينه پذيرايي حداقل با هواپیما آباد

شب ، و کمك هزينه  4کنندگان در کنگره، هزينه اقامت تمام اعضاي هیات علمي در هتل به میزان 

ي دانشگاه در دلیل داشتن امتیاز باال برا اسکان دانشجويان و ساير شرکت کنندگان در کنگره به

و به  ارتقاي پژوهشي در میان دانشگاههاي کشور در شوراي پژوهشي دانشگاه بصورت کلي تصويب

 مي گردد. کمیته اجرايي جهت اطالع رساني مناسب ابالغ

تمام هزينه هاي مربوط به ثبت نام شرکت کنندگان در کنگره در شوراي سیاستگزاري کنگره  -7بند

به شوراي پژوهشي دانشگاه ارسال مي گردد. پس از تايید در شوراي تصويب و جهت تايید نهايي 

 خرم آبادپژوهشي دانشگاه اين هزينه قابل دريافت بوده و بايستي به حساب دانشگاه علوم پزشکي 

 واريز شود.

حداقل هر سال مي تواند با نظر شوراي پژوهشي دانشگاه مجوز  لرستاندانشگاه علوم پزشکي  -8بند 

کارگاه ملي  3کارگاه داخلي، برگزاري  1کنگره يا همايش ملي يا بین المللي، برگزاري  برگزاري يك

 و دو کارگاه بین المللي را صادر نمايد.

هزينه نهايي در نظر گرفته شده براي کنگره ها و کارگاهها بستگي به تعداد افراد شرکت کننده  -9بند 

 در کنگره دارد.
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مان متولیان برگزاري همايش هاي ملي و بین المللي بايستي برنامه به دلیل صرفه جويي در ز -12بند 

زمانبندي مشخصي را جهت ثبت نام، ارسال و داوري مقاالت و ساير موارد اجرايي کنگره داشته 

 قبل از برگزاري کنگره ساماندهي شده باشد.سه ماه باشند بطوري که تمام امور مربوطه حداقل 

گاهها و سمینار ها مي توانند از طريق هماهنگي با مديريت پژوهشي و متولیان برگزاري کار -11بند

مسئولین حقوقي دانشگاه از ساير دانشگاهها و مراکز تحقیقاتي و شرکت هاي وارد کننده و صادر 

کننده مواد، تجهیزات و لوازم آزمايشگاهي و شرکت هاي دارويي و ساير شرکت هاي مرتبط مورد 

ارتخانه هاي زيربط بعنوان اسپانسر استفاده نموده و همراه با لوگوي وزتايید وزارت بهداشت و 

ها و کتابچه خالصه  CDدانشگاه يا انجمن تخصصي مربوطه از لوگوي آنها در پوستر ها، پمفلت ها، 

مقاله کنگره استفاده نمايند. در مورد هزينه هاي اخذ شده بايستي تايید شوراي پژوهشي دانشگاه 

 گرفته شود.

 

  مربوط به فعاليت هاي تحقيقاتي يامور حقوق: هفدهمبخش 

طرح تحقیقاتي و همچنین دستاوردها و نتايج حاصل از آن  مالکیت مادي و معنوي -024ماده 

از  ييها صالحديد خود و از طريق عقد قرارداد بخشه تواند ب متعلق به دانشگاه بوده و دانشگاه مي

 ر نمايد. اين منافع را به طرح دهنده )گان( واگذا
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نتايج يا  در صورت انتشارطرح دهندگان و ساير همکاران اجرايي طرح موظفند  -022ماده 

( Afilliation) آدرسعالوه بر ، جز اينهاگزارش و ، مقاله ، کتاب  اعم ازهاي طرح خود  گزارش

اعتبارات اينکه جهت انجام اين طرح از ي مبني بر اجمله دانشگاه ، بايد در قسمت تشکر و قدرداني 

استفاده شده است با زباني که آن مقاله منتشر شده است همراه  لرستانپژوهشي دانشگاه علوم پزشکي 

 شماره طرح قید نمايند.  با ذکر 

از سوي  جز اينها صورت خبر، گزارش وه مواردي که حاصل نتايج طرح تحقیقاتي ب در -021ماده 

 قید مي ، ترتیبي که در پرونده طرح آمده استه دگان بدانشگاه انتشار مي يابد ، فقط اسامي طرح دهن

 گردد.

جز آنچه در پرونده ذكر شده ه كه طرح دهندگان ترتیب خاصي براي ذكر نام خود )ب : در صورتي1تبصره 

با امضاي تمامي طرح دهندگان به حوزه  صورت كتبي وه است( تعیین نمايند ، ضروري است موضوع ب

 . نمايندعالم دانشگاه ا مديريت پژوهشي

کلیه امتیازات معنوي و علمي يك طرح بین طرح دهندگان و همکاراني که با آنها  -041ماده 

و توافقي که بین آنها صورت گرفته همکاري داشته اند به نسبت همکاري و مشارکت در انجام کار 

کاران طرح ها و مکتوبات کلیه همدادقرارچنین مواردي تشخیص در  مبنايشود.  تقسیم مياست ، 

 و مرجع داوري شوراي پژوهشي دانشگاه است. باشد مي
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ي که جهت ترفیع سالیانه اعضاي هیئت علمي يا کارکنان و يا جهت حق تمام امتیازات -040ماده 

دهندگان تعلق مي گیرد برابر  وقتي اعضاي هیئت علمي از محل انجام طرح هاي تحقیقاتي به طرح 

 گردد.  ميیئت علمي بین طرح دهندگان تقسیم ارتقاء اعضاي هآئین نامه هاي 

و يا هر  گردد از موارد استثنائي محسوب مي ذکر نشده يامواردي که در اين آيین نامه  -044ماده 

 تحقیقات و فناوريبا نظر معاون  گونه تغییر يا اصالح در تمام مواد، بندها و تبصره هاي اين آيین نامه

 تصمیم گیري خواهد شد. با حضور رياست محترم دانشگاه گاه شوراي پژوهشي دانشطرح در پس از 

 ر مشتمل ب بخش 04 و فحهص 010  در اجرايي آيين نامهاين  -042ماده 

پژوهشي سیاست گزاري ي شوراي ايبه تصويب نه در تاريخ  تبصره 010  و بند

کلیه  . همچنینباشد خ الزم االجرا ميرسیده است و از اين تاري علوم پزشکي لرستان دانشگاه

  آيین نامه ها و دستورالعمل هاي داخلي مغاير با آئین نامه کنوني لغو و بال اثر اعالم مي گردد.


