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  بسمه تعالي

                                                                                    

                                                                                   

  

  

  

   

  تصويب طرحهاي تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي گلستاندستورالعمل اجرايي فرآيند 

  :مقدمه

به اين مهم  دستيابي. پژوهش و تحقيق الزمه حيات ملتي است كه مي خواهد سربلند و آزاد زندگي كند

در . حاصل از تحقيق است نيازمند پيش زمينه ها و همچنين ايجاد بستر و محيطي آماده پذيرش محقق و نتايج

معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي گلستان بر خود الزم مي داند براي برانگيختن شوق ن راستا يا

ايجاد محيطي مناسب جهت انجام پژوهش و مشاركت موثر در  ،محققيناعضاي هيات علمي و در بين  تحقيق

  . نهضت توليد علم گام بر داردانجام تحقيقات كاربردي و 

اجرايي فرآيند تصويب  دستورالعمل جودو بخشنامه هاي مو ، آئين نامه هااستفاده از قوانينبا و    براين اساس 

تدوين و در جلسه شوراي پژوهشي  تبصره 23و ماده  30طرحهاي تحقيقاتي در دانشگاه علوم پزشكي گلستان در

  .دانشگاه به تصويب رسيد 21/2/89مورخه 
  

عمليات اجرائي و يا هر دو گفته مي شود كه منجر به توليد علم،  ،طرح تحقيقاتي به مجموعه مطالعات )1ماده 

   .گردد ا ارائه راه حل براي مشكالت موجود در نظام سالمت ميي فناوري و

 

كه از اين پس (در اين آيين نامه كارفرما به معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي گلستان  )2ماده 

  .  گردد اطالق مي) معاونت تحقيقات و فناوري ناميده ميشود

معاونت تحقيقات و فناوري حسب مفاد اين دستورالعمل مي تواند اختيارات اجرايي و نظارتي خويش را  -تبصره 

بهداشت و درمان، كميته تحقيقات  يها، مراكز تحقيقاتي، هسته هاي پژوهشي معاونت ها و شبكه ها به دانشكده

تفويض  (EDC)دانشگاه دانشجويي، واحد حمايت و توسعه تحقيقات باليني و مركز توسعه و آموزش پزشكي 

  .  نمايد

 

اعضاي هيات علمي، متخصصين، كارشناسان، كاركنان و دانشجويان دانشگاه واجد شرايط ارائه و انجام  )3ماده 

  .باشند طرحهاي تحقيقاتي مي

  .تحقيق كليد قطعي پيشرفت كشور است علم و 

  .توليد علم و تحقيقات ، حيات آينده كشور است 

                                                                                                                             مقام معظم رهبري
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با تصويب شوراي  براساس نيازهاي دانشگاه محققين توانمند خارج از دانشگاهو در موارد خاص  - تبصره 

  .دپژوهشي دانشگاه مي توانند مجري طرح تحقيقاتي باشن

 

و درصورت ضرورت در حاالت ذيل با تائيد شوراي است نفر  2تعداد مجريان هر طرح تحقيقاتي حداكثر  )4ماده 

  :باشد ميپژوهشي دانشگاه قابل افزايش 

 ).كي از مجريان دانشجو استي(طرح پايان نامه تحصيلي  - 4 - 1

و يكي از مجريان از خارج  طرح تحقيقاتي بصورت همكاري مشترك با دانشگاه يا سازماني ديگر بوده - 4 - 2

 .دانشگاه باشد

 .متخصص به عنوان مجري ضروري است 3طرح هايي كه در آن حضور  - 4 - 3

 

مسئوليت اجراي طرح تحقيقاتي از  مجريان طرح انجام و/ عقد قرارداد توسط كارفرما با يكي از مجري )5ماده 

 .نظر تخصصي و فني، مالي، حقوقي و اداري بعهده ايشان است

ترجيحا از ساير (گردد و بخواهد فرد ديگري  منصرف ادامه كار قرارداد از مجري طرف كه صورتي در –1 تبصره

  با فرد قرارداد تائيد شورا،  و مجريان موافقت كتبي ساير  ارائه ضمن را جايگزين نمايد،) مجريان يا همكاران اصلي

  .  مي گردد منعقد  جايگزين

مجريان غير طرف قراداد از ادامه كار منصرف شده و بخواهد فرد ديگري را / در صورتي كه مجري -2تبصره 

  .استمجريان و كارفرما امكان پذير /مراتب با موافقت كتبي ساير مجري ،بعنوان جايگزين معرفي نمايد

 

مجريان كه به نحوي در روند طراحي و اجراي طرح تحقيقاتي عهده دار / افرادي غير از مجري )6ماده 

  .مي شوندشناخته مسئوليت هستند به عنوان همكار طرح 

در صورتي كه يكي از همكاران طرح به هر دليلي از ادامه كار صرف نظر نمايد يا فعاليتي در طرح  - تبصره 

د دانشگاه كتباً كارفرما را مطلع نموده و در صورتي كه الزم بداند فرد ديگري نداشته باشد، مجري طرف قراردا

  .نمايد ميكه عهده دار وظيفه وي خواهد بود را معرفي 

 

تعداد طرح هايي كه عضو هيات علمي مي تواند به عنوان مجري به طور همزمان اجرا نمايد حداكثر  )7ماده

ارداد طرح پنجم، منوط به تائيد گزارش نهايي يكي از طرح هاي چهار طرح در دست اجرا مي باشد كه عقد قر

  .استقبلي در شوراي پژوهشي دانشگاه 

رعايت  هيات علمي طي سه سال گذشته و يبا توجه به سوابق تحقيقاتي اعضا ،در موارد خاص - 1تبصره 

ع  تعداد طرح هاي دستورالعمل هاي مصوب شرح فعاليتهاي اعضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشي وزارت متبو

  .طرح قابل افزايش است ششهيات علمي به  اعضايدر دست اجراي همزمان 
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مي باشد كه در مورد  2حداكثر ) غير هيات علمي(دست اجراي ساير محققين  تعداد طرحهاي در -  2تبصره 

طرح قابل  4تا حداكثر با نظر شوراي پژوهشي دانشگاه و موارد خاص با توجه به سوابق تحقيقاتي محققين 

  . افزايش است

 

 مراكز تحقيقاتي، هسته هاي پژوهشي، دانشكده ها،(دانشگاه مختلف طرح تحقيقاتي از طريق واحدهاي  )8ماده 

قابل ارائه بوده و بررسي و تصويب آن بر اساس فرآيندهاي اجرايي ... ) كميته هاي تحقيقات دانشجويي و 

  .گيرد انجام مي) پيوست(پنجگانه 

 

ا ساير يدر مواردي كه اعضاي هيات علمي هر يك از دانشكده ها طرح هاي خود را در مراكز تحقيقاتي  )9ماده 

واحدها به تصويب برسانند، مصوبات مراكز و واحدها از طريق معاونت تحقيقات و فناوري به دانشكده مربوطه 

 (ين صورت قيد آدرس در ا. گردد ارسال كه به عنوان مصوبه شوراي پژوهشي دانشكده نيز منظور مي

(Affiliation  دانشكده در دستاوردها و نتايج)گيرد انجام مي) شده مقاالت چاپ و ارائه.  

به طرح فوق باشد، كي از واحدهاي دانشگاه ي از طريقب شده يدر موارديكه دانشجو مجري طرح تصو - تبصره

  .گردد عنوان مصوبه كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه نيز منظور مي

 

كليه طرح هاي تحقيقاتي توسط حداقل دو داور علمي و يك داور متدولوژي مورد داوري قرار  )10ماده

  .گيرند مي

 و توسط معاونت تحقيقات متدولوژي داور طرح تحقيقاتي و نندهكواحد دريافت  از طريق داوران علمي - 1تبصره 

  .دنفناوري تعيين مي گرد

توسط ) هيات علميعضو  ك داور دانشجو و يك داوري( در طرح هاي تحقيقاتي دانشجويي داور علمي - 2تبصره 

  . دنتعيين مي گرد ا دانشگاهيدانشكده دانشجويي سرپرست كميته تحقيقات 

ساعت معادل حق التحقيق مرتبه علمي  20حداكثر تا سقف (حق الزحمه داوري هر طرح تحقيقاتي  - 3تبصره 

نامه واحد مربوطه  تصوير(در صورت ارسال مستندات الزم  در نظر گرفته مي شود وس نظر كارفرما بر اسا )داور

قابل از محل اعتبارات معاونت تحقيقات و فناوري ) ر جوابيه فرم داوري ازسوي داوريبه همراه تصو به داور

  .       استپرداخت 
 

از چگونگي پيشرفت  به منظور نظارت بر اجراي صحيح طرح هاي تحقيقاتي و اطالع مستمر كارفرما )11ماده 

  .در نظر گرفته مي شودهر طرح تحقيقاتي حداقل يك ناظر براي ، آن

 تخصص يااراي ا از افرادي كه دي داوران طرح و از ترجيحاتوسط معاونت تحقيقات و فناوري و  ناظر - تبصره 

   .مرتبط هستند انتخاب مي شود تجربي و تحقيقاتي فعاليت 
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   :وظايف ناظر طرح تحقيقاتي عبارتند از )12ماده

  مطالعه دقيق و اشراف كامل بر طرح تحقيقاتي  - 12- 1

 آنجدول زمانبندي توجه به اجراي طرح با  بررسي پيشرفت - 12- 2

  نظارت بر نحوه نمونه گيري، جمع آوري و ثبت داده ها - 12- 3

  )با ذكر جزئيات( نهايي بررسي و اظهار نظر در مورد گزارشات پيشرفت طرح وگزارش - 12- 4

  صورت مكتوب از طرف كارفرما بهابالغ شده  موارد اظهار نظر درساير - 12- 5

  .نمي شود رفتهگنظر در نظارت مورد طرح از رفتهگبر معنوي حقوق هيچگونه ،  طرح ناظر براي -1تبصره 

ناظر حق هيچگونه مداخله در امور اجرايي طرح را ندارد و تنها مي تواند موارد را به صورت مكتوب به  -2تبصره 

  .كارفرما گزارش نمايد

در قرارداد ذكر شده (كارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد چنانچه ناظر طرح به موارد فوق  -3تبصره 

  .قرارداد مربوطه را تعليق، لغو يا فسخ نمايد ،عمل ننمايد )نظارت

طرح تحقيقاتي باشد و در صورت ضرورت و  3هر فرد به طور همزمان مي تواند حداكثر ناظر  -4تبصره 

  .قابل افزايش استتشخيص معاونت تحقيقات وفناوري، تعداد طرح هاي ناظر 

مشروط به (  طرح استدرصد كل هزينه پرسنلي  10حق الزحمه نظارت هر طرح  تحقيقاتي حداكثر  -5 تبصره

الزحمه پس از ارائه گزارش   حقنيمي از اين . )ساعت معادل حق التحقيق ناظر كمتر نباشد 40اينكه مبلغ آن از 

  .پرداخت استقابل در شورا طرح گزارش نهايي تصويب پس از آن درصدي طرح و مابقي  50پيشرفت 

  .نظارت ناظر نافي ايفاي وظايف نظارتي معاونت تحقيقات و فناوري نمي باشد -6 تبصره

 
  :ح هاي تحقيقاتي به شرح ذيل استسقف تفويض اختيار طر )13ماده 

  ريال 000/000/35دانشكده ها  و واحد حمايت و توسعه تحقيقات باليني  ،مراكز تحقيقاتي - 13- 1

  ريال   000/000/10دانشگاه و كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه   يهسته هاي پژوهشي معاونت ها - 13- 2

  ريال   000/000/12دانشگاه           (EDC)واحد توسعه آموزش پزشكي  - 13- 3

  ريال   000/000/5هسته هاي پژوهشي شبكه هاي بهداشت و درمان  شهرستانها    - 13- 4

مستقر در معاونت تحقيقات و فناوري طرح هاي ارجاعي از پژوهشي هي هسته هاي دانشگاكميته  - تبصره

و شبكه هاي بهداشت و درمان شهرستان ها را بررسي كه سقف  پژوهشي معاونت هاي دانشگاههسته هاي 

  .مي باشد ريال 000/000/15تفويض اختيار مالي به آنها 

 

عقد قرار داد طرح هاي تحقيقاتي زير سقف مصوب به عهده واحد مربوطه و طرح هاي تحقيقاتي باالي  )14ماده 

  . سقف مصوب به عهده معاونت تحقيقات فناوري مي باشد

حوزه معاونت امورمالي در ) زير سقف و باالي سقف مصوب(عمليات مالي مربوط به قراردادهاي منعقده  - تبصره 

  . شگاه انجام مي گيردتحقيقات و فناوري دان
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طرف قرارداد موظف به شروع عمليات اجرايي طرح برابر مندرجات طرح تحقيقاتي مجريان /مجري )15ماده  

  :بوده و رعايت موارد زير مي باشنددرصد و گزارش نهايي  50و  25مصوب، ارائه گزارشات پيشرفت 

  طرحموقع ه انجام ب كمي و كيفي وپذيرش مسئوليت طرح و انجام فعاليتهاي علمي مرتبط با  -1-15

تحقيقـاتي در  اخالقـي و  بررسي و تحقيقات كافي در چهارچوب اصول و موازين علمي و رعايـت اصـول    -2-15

  طرحانجام 

 هـا اسـتفاده بهينـه از آن   قرار مي دهـد و آنها حفظ اموال و مداركي كه معاونت در اختيار  رعايت امانت و -3-15

  طرحبراي انجام 

 كارفرمانمايندگان و  تسهيالت قابل قبول جهت نظارت علمي توسط ناظرين طرح ايجاد امكانات الزم و -4-15

نمايد به اشخاص حقيقي يا  عدم ارائه اسناد و مدارك واطالعاتي كه به مناسبت انجام پژوهش كسب مي - 15- 5

براي معاونت تحقيقات و اقدام قانوني حق در غير اينصورت . كارفرماكسب اجازه كتبي از  حقوقي غير، مگر با

  .فناوري محفوظ است
  .گردد كليه مكاتبات مجري با ناظر از طريق معاونت تحقيقات و فناوري انجام مي -  تبصره

 
در صورت نياز به هر گونه تغيير در چگونگي اجراي طرح مصوب، مجري مكلف است درخواست كتبي  )16ماده 

خويش را با ذكر دقيق موارد و علت نياز به اعمال تغييرات به معاونت تحقيقات و فناوري تسليم تا در شوراي 

  . الزم اتخاذ گرددپژوهشي واحد ذيربط يا دانشگاه مطرح و تصميم 

 

بر اساس درخواست مستند بوده كه كل اعتبار طرح مصوب % 25حداكثر افزايش هزينه طرح تا  )17ماده 

  .استمجري طرف قرارداد، تاييد ناظر و واحد مربوطه و تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه  قابل انجام 

  . به واحد مي باشد شده تفويض اعتبار سقف تا هزينه افزايش حداكثر سقف زير هاي طرح براي - تبصره 

 

داليل مستند   چنانچه ادامه يك طرح تحقيقاتي در حين اجراي آن مقدور نباشد، مجري طرف قرارداد )18ماده 

  . تصميم الزم توسط شوراي پژوهشي دانشگاه اتخاذ گردد پيگيري وتا  به كارفرما اعالم  مكتوب بصورت را خود

 

تمديد مدت قرارداد در صورتي . پيش بيني شده اجرا نمايدمجري مكلف است طرح را در زمان  )19ماده 

عهده  طرح به زمان مدت تمديد مورد در تصميم گيري .ايدمقدوراست كه مجري داليل و مدارك موجهي ارائه نم

  .است واحد مربوطه و معاونت تحقيقات و فناوري 

در صورتيكه كل مدت پيشنهادي قرارداد بيش از دو برابر زمان اوليه مصوب باشد تصميم گيري به  - تبصره

  .عهده  شوراي پژوهشي دانشگاه است

 

ناظر و واحد  هيد و بر اساس نظرونمجريان موفق به پايان طرح تحقيقاتي نش/در موارديكه مجري )20ماده  

مربوطه عدم موفقيت ناشي از قصور يا پيش بيني نكردن محدوديتهاي اجرايي باشد، با تصويب شوراي پژوهشي 
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بابت اجراي طرح از محل ضمانت هاي اخذ شده در ) انجام شده(دانشگاه تا سقف هزينه هاي پرداخت شده 

  .گردد اريز ميهنگام عقد قرارداد كسر و به حساب معاونت تحقيقات و فناوري و

 

مجري طرف قرارداد موظف است در پايان اجراي طرح نتايج حاصله را مطابق الگوي گزارش نهايي  )21ماده 

دانشگاه بصورت مكتوب و الكترونيك به كارفرما ارائه تا پس از تاييد ناظر و تصويب در شوراي پژوهشي واحد 

  . ا دانشگاه تسويه حساب نهايي صورت گيرديمربوطه 

 
طرح تحقيقاتي پس از ارائه و تصويب گزارش نهايي در واحد مربوطه و شوراي پژوهشي دانشگاه،  )23ماده 

  . پايان يافته تلقي مي شود و به دنبال آن تسويه حساب نهايي صورت مي گيرد

 

، در نظر به ضرورت بهره گيري از نتايج طرحهاي تحقيقاتي و به منظور اطمينان از حسن انجام كار )24ماده 

بصورت چك يا فرم تفويض اختيار براي (ماهه  18قرارداد ضمانتي  زمان تسويه حساب نهايي از مجري طرف

درصد هزينه پرسنلي طرح اخذ و در صورت ارائه گواهي طبق شرايط ذيل پس از  15معادل ) كسر از حقوق

تحقيقات و پايان طرح به وي مسترد مي گردد در غير اين صورت مبلغ فوق طبق روال قانوني به حساب معاونت 

  .واريز مي گرددفناوري 

گواهي سخنراني يا پوستر در كنگره هاي  ميليون ريال با ارائه 35طرحهاي با اعتبار كمتر يا معادل  - 24- 1

  ا پذيرش مقاله در مجالت داخلي يا خارجي يداخلي يا خارجي، گواهي دريافت 

ميليون ريال با ارائه گواهي پذيرش مقاله در مجالت علمي پژوهشي داخلي يا  100تا  35طرحهاي  - 24- 2

  خارجي 

ذيرش حداقل يك مقاله در مجالت اندكس شده در ميليون ريال با ارائه گواهي پ100طرحهاي باالي - 24- 3

ISI  ياPubMed  

 

ند اجرا و گزارش يفرآ موردمجريان با ناظر طرح در / در صورت وجود هرگونه اختالف نظر بين مجري )25 ماده

هاي پيشرفت يا گزارش نهايي طرح، شوراي پژوهشي دانشگاه پس از اخذ نظريه كارشناسي حوزه معاونت 

  .   تصميم گيري مي نمايدو فناوري تحقيقات 

 

كليه منافع مادي و معنوي حاصل از اجراي طرح تحقيقاتي و همچنين دستاوردها و نتايج حاصل از  )26ماده 

  .مجريان طرح مي باشد/ آن متعلق به دانشگاه و مجري

 

 مختلف مجالتدر نتايج يا گزارش طرح خود در انتشار موظفند  هاي تحقيقاتي طرح مجريان/ مجري )27 ماده

محل تامين  ،مربوطه واحدهاي/ واحد) Affiliation(ضمن ذكر آدرس ، كتب و ساير مراجع، خارجي اي داخلي

  :اعتبار طرح را به شكل زير قيد نمايند



 

 ٧  )21/2/1389مصوب ( دستورالعمل اجرايي فرآيند تصويب طرحهاي تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي گلستان

 

انجام پذيرفته ) قرار داد شماره ثبت(  ...حمايت مالي دانشگاه علوم پزشكي گلستان با شماره ثبت   تحقيق با اين«

  »است

  .است دانشگاه محفوظ براي معاونت تحقيقات و فناوري حقوقي پيگيري گونه هر حق اينصورت غير در 

 

و  رضايت كسببا  دانشگاه سوي از ... ) و گزارش  خبر،  بصورت(  تحقيقاتي  نتايج طرحكليات انتشار  )28 ماده

  .  گيردصورت مي  ذينفع افراد اسامي درج

 

 و تائيد ثبت،طرف قرارداد پس از  عقد قرارداد با مجري ،هاي مصوب كارآزمايي باليني طرح مورد در )29 ماده

  . گيرد ميانجام )  IRCT( از مركز ثبت كارآزمايي باليني وزارت متبوع اخذ شماره مربوطه

 

ساير موارد پيش بيني نشده در دستورالعمل، حسب موقعيت با نظر مستقيم در مورد تصميم گيري   )30ماده 

  .گيرد ميانجام ) در صورت نياز(معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه و تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه 



 

 ٨  )21/2/1389مصوب ( دستورالعمل اجرايي فرآيند تصويب طرحهاي تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي گلستان

 

 EDCتصويب طرح در مراكز تحقيقاتي و دانشكده ها و  :1فرآيند

 

 .يد در صورت معترض بودن مجري، معاونت تحقيقات و فناوري مي تواند نظرات مجري را در شوراي پژوهشي مطرح نما* 



 

 ٩  )21/2/1389مصوب ( دستورالعمل اجرايي فرآيند تصويب طرحهاي تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي گلستان

 

  

 
 

 

 طرح هاي باالي سقف در معاونت تحقيقات و فناوري تصويببررسي و :2فرآيند

 

 .تواند نظرات مجري را در شوراي پژوهشي مطرح نمايد در صورت معترض بودن مجري، معاونت تحقيقات و فناوري مي * 



 

 ١٠  )21/2/1389مصوب ( دستورالعمل اجرايي فرآيند تصويب طرحهاي تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي گلستان

 

 

    

  
  

  

  

  

  

  

 طرح ها در كميته منطقه اي اخالق پزشكي تصويببررسي و  :3فرآيند

 

 .در صورت معترض بودن مجري، معاونت تحقيقات و فناوري مي تواند نظرات مجري را در شوراي پژوهشي مطرح نمايد * 



 

 ١١  )21/2/1389مصوب ( دستورالعمل اجرايي فرآيند تصويب طرحهاي تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي گلستان

 

  

  
  

  

 بررسي وتصويب طرح هاي تحقيقاتي در معاونت ها  :4فرآيند

 .در صورت معترض بودن مجري، معاونت تحقيقات و فناوري مي تواند نظرات مجري را در شوراي پژوهشي مطرح نمايد * 



 

 ١٢  )21/2/1389مصوب ( دستورالعمل اجرايي فرآيند تصويب طرحهاي تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي گلستان

 

  

  

 بررسي وتصويب طرح ها در شبكه ها ي  بهداشت و درمان  :5فرآيند

 

 .در صورت معترض بودن مجري، معاونت تحقيقات و فناوري مي تواند نظرات مجري را در شوراي پژوهشي مطرح نمايد * 



 

 ١٣  )21/2/1389مصوب ( دستورالعمل اجرايي فرآيند تصويب طرحهاي تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي گلستان

 

  

  

 بررسي و تصويب طرح ها در كميته تحقيقات دانشجويي :6فرآيند

 

 .صورت معترض بودن مجري، معاونت تحقيقات و فناوري مي تواند نظرات مجري را در شوراي پژوهشي مطرح نمايد در * 


