
 

 

  بسمه تعالی

-هاي تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان فرآیند تصویب طرح یدستورالعمل اجرای
  1394اصالحیه مرداد 

  

بصورت کامل در مراکز اختیار هاي تحقیقاتی تا سقف تفویض  کلیه مراحل داوري و تصویب طرح .1
و مستندات جهت عقد قرارداد اجراي طرح به حوزه معاونت  صورت می گیردتحقیقاتی و دانشکده ها 

نقش نظارتی حوزه ي معاونت  الزم به ذکر است که  . تحقیقات و فن آوري ارسال خواهد شد
 .باقی خواهد بودبه قوت خودهمچنان  اجرا و تحقیقات در روند تصویب

هم تراز یا باالتر، در ، مراکز تحقیقات یا موسسات طرح هاي تحقیقاتی مشترك با دانشگاه ها : 1تبصره
سهم مشارکت مالی از بخشهاي فوق با درج  تصویب و ارسال صورت جلسه ي شوراي پژوهشی صورت 

یم طرف مذکور، بدون نیاز به داوري مجدد در اولین جلسه ي شوراي پژوهشی دانشگاه  مطرح و پس از تصم
  .گیري درمورد سهم مشارکت دانشگاه به تصویب خواهد رسید

طرح هاي پایان نامه اي دانشجویان خارج دانشگاه که توسط اعضاي این دانشگاه الزم است در  :2تبصره
  .پرداخت شود درصد از بودجه توسط دانشجو یا دانشگاه مربوطه 70تا  30راهنمایی یا مشاوره می شود، 

هاي موجود در از داده که در آنهاهاي محققین خارج از دانشگاه نامهیا پایانحقیقاتی تهاي طرح:3تبصره 
استفاده می شود ، پس از تائید حراست دانشگاه  ...) آموزشی، درمانی، بهداشتی و (هاي مختلف دانشگاه حوزه

  .    قابل اجرا استرعایت حقوق مادي و معنوي این دانشگاه و عقد تفاهم نامه در خصوص 
 و مراکز تحقیقات قطعی ايهاي تحقیقاتی پایان نامهجهت بررسی و تصویب طرحبه دانشکده پزشکی  .2

تفویض اي اي و غیر پایان نامهپایان نامه در خصوص تصویب کلیه ي طرح هاي تحقیقاتی اعم از دانشگاه 
 پژوهش و فناوري نفر از اعضاي شوراي تخصصی سهحداقل بر اینکه مشروط . کامل شده استاختیار 
  .  حضور داشته باشند کزادر جلسات شوراي پژوهشی دانشکده و مر دانشگاه

میلیون ریال، مراکز تحقیقاتی داراي موافقت مشروط  70دانشکده ها سایر سقف اعتبار تفویض شده به  .3
میلیون ریال، مراکز تحقیقاتی داراي  50میلیون ریال، مراکز تحقیقاتی داراي موافقت داخلی   30

همچنین سقف اعتبار تفویض شده به پایان . میلیون ریال افزایش یافت 70قطعی و موافقت اصولی 
در . میلیون ریالمی باشد100میلیون ریال و مقطع دکتري  70ارشد  نامه هاي مقطع کارشناسی

الزم است پس از تصویب در مراکز ، الغ فوق فراتر رودصورتیکه هزینه طرح تحقیقاتی پیشنهادي از مب
تخصصی بررسی و تصویب نهایی در شوراي یا دانشکده هاي مربوطه به همراه کلیه مستندات جهت 

 .شود طرحپژوهش و فناوري دانشگاهم



 

 

خارج از دانشگاه علوم (در مورد طرح هاي تحقیقاتی مشترك با سایر دانشگاه ها و موسسات :1تبصره 
  .  ل هزینه طرح مالك عمل خواهد بودسهم این دانشگاه از ک) پزشکی گلستان

  
سقف بدون درنظر گرفتن (الزم است کلیه ي طرح هاي تحقیقاتی دانشکده ها و مراکز تحقیقات : 2تبصره 
وهشی دانشگاه، به تائید کمیته ي مالی حوزه ي معاونت و تحقیقات و پس از تصویب در شوراي پژ) تفویض

  .فن آوري دانشگاه رسانده شود
 

گذشت بیش از شش ماه از زمان چنانچه پیشنهاد دهندگان محترم طرح هاي تحقیقاتی  پس از  .4
 جهت عقد قرارداد مراجعهاز سوي معاونت تحقیقات  علیرغم حداقل دو بار مکاتبه ،تصویب طرح

 .خواهد گرفتن، طرح مورد حمایت مالی معاونت قرار . ننمایند

در صورت ارائه درصد آن  25پس از عقد قرارداد و تحقیقاتی کل هزینه طرح هاي % 65پرداخت  .5
 .و مابقی پس از ارائه گزارش نهایی قابل پرداخت خواهد بود گزارش پیشرفت طرح

 100در خصوص طرح هاي پایان نامه اي، در صورتیکه استاد راهنما طرح معوقه نداشته باشد، تا :1تبصره 
پرداخت به مجریان  و درمرحله ي اول عقد قرارداد پس از درصد هزینه مربوط به مواد مصرفی و آزمایشگاهی 

 .خواهد شد

ها باید در راستاي  و دانشکده هاي تحقیقاتی در هر یک از مراکز تحقیقاتی درصد طرح 70حداقل  .6
 .دانشگاه باشند ) قابل دسترس در وب سایت معاونت تحقیقات( اولویتهاي تحقیقاتی

A : هاي تحقیقاتی نحوه محاسبه برون داد طرح .7 = 3 × = 10مصرفی 4 × 10
  

A + B =امتیاز برون ده 
  5/2براي مواد مصرفی و آزمایشات امتیاز برون ده ضریب نامه اي طرح هاي پایاندر خصوص : 1تبصره 

  محاسبه خواهد شد
در صورت صالحدید شورا قابل تمدید تنها تا یکسال بعد از پایان طرح بوده و  تاده  زمان ارائه برون :2تبصره 

  .یک سال دیگر می باشد
می تواند مقاله  محترم ده مورد نظر در یکسال بعد از پایان طرح ،مجري برون صورت عدم ارائهدر : 3تبصره 

در غیر این  مقاله جایگزین در سال ارزشیابی به چاپ رسیده باشد،، مشروط بر اینکه جایگزین ارائه نماید



 

 

ز طریق شده و با تصویب شوراي پژوهشی دانشگاه ا یافته بعد از ارزیابی امتیازات کسب صورت اعتبار تخصیص
  .شد خواهد  شده بازپس گرفته تعهدات اخذ

حاصل از طرح هاي تحقیقاتی مصوب دانشگاه می  )2یا  1نمایه گروه ( ISIوpubmedمقاالت  :4تبصره 
  .شود جایگزین گزارش نهایی طرح در نظر گرفته تواند

نامه یتعهد  شامل مجریان رسمی و پیمانیدر مورد هاي تحقیقاتی  قرارداد طرحهنگام  شده  تعهدات اخذ .8
چک ضمانت خواهد  قراردادي و طرحیمجریان و در مورد  از سوي امور مالی بخشهاي مربوطهمالی 
 .بود

ناظرین معرفی شده از /توسط ناظر اجرایی نظارت انجام جهت  مجري بایستی همکاري کامل:1تبصره 
  .را به عمل آوردنمایندگان معاونتطرف معاونت ویا 

 ناظربا توجه به نقش نظارتی اساتید راهنما و مشاور در طرح هاي تحقیقاتی پایان نامه اي  :2تبصره  .9
 . اجرایی  از سوي معاونت تحقیقات و فناوري تعیین نخواهد شد

  
تحقیقاتی، در زمان تسویه حساب باید جدول مبالغی را که بابت حق الزحمه به  هايمجریان طرح:3تبصره 

همکاران خود در هر مرحله پرداخت می نمایند، شامل نام و نام خانوادگی همکار، مدرك تحصیلی، ساعت کار 
گاه تحویل و مبالغ دریافتی به همراه امضاء دریافت کنندگان را به امور مالی معاونت تحقیقات و فناوري دانش

  .دهند
و در مواردي که اجراي طرح مستلزم  بوده مسئولیت اجراي کامل طرح بعهده مجري اصلی : 3تبصره 

همکاري سازمان هاي دیگر باشد،  مجري طرح بایستی قبال موافقت نامه کتبی همکاري سازمان هاي 
  .مربوطه را کسب نماید

  
  

هاي تحقیقاتی که در این  رسی، تصویب و اجراي طرحالزم به توضیح است سایر موارد مربوط به روند بر
  .اصالحیه به آنها اشاره نشده است بر اساس مصوبات قبلی شوراي پژوهشی دانشگاه اجرا خواهد شد

  


