جمهوری اسالمی اریان
وزارت بهداشت ،ردمان و آموزش زپشکی
دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا شتی ردمانی لرستان
معاونت تحقیقات و فناوری
آنیی انهم ژپوهشی
Research Regulations

نشانی :لرستان ،خرمآباد ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،مجتمع پردیس کمالوند ،معاونت تحقیقات و فناوری.
ایمیلResearch@lums.ac.ir :

فهرست مطالب
مقدمه 1.......................................................................................................................
بخش  -1شوراهاي پژوهشي 2............................................................................................
بخش  -2موارد اجرایي طرحها و شرایط موردنیاز براي طرح دهندگان 64.........................................
بخش  -3فرایند تصویب طرح تحقیقاتي 11............................................................................
بخش  -6مسائل مربوط به هزینههاي اجراي طرحهاي پژوهشي 43.................................................
بخش  -1نحوه پرداخت اقساط طرحهاي تحقیقاتي 46.................................................................
بخش  -4مراحل اجراي طرح تحقیقاتي 11...............................................................................
بخش  -1مقررات مربوط به چاپ مقاله از محل طرحهاي تحقیقاتي 11..............................................
بخش  -6نحوه نگارش و ارائه گزارش نهایي طرح تحقیقاتي 62.....................................................
بخش  -9نحوه تصویب گزارش نهایي طرحهاي تحقیقاتي 63.........................................................
بخش  -11چگونگي روند تصویب طرحهاي تحقیقاتي از محل پایاننامههاي دانشجویان پزشکي ،کارشناسي
ارشد و دکتري تخصصي ( ،)PHDرشتههاي تخصصي و فوق تخصصي پزشکي 61.................................
بخش  -11روند تصویب پروژههاي دانشجویي در کمیته تحقیقات دانشجویي دانشگاه 66....................
بخش  -12چگونگي پرداخت تسهههیالت به اعضههاي هیأتعلمي و پژوهشههگران شههرکتکننده در کنگرههاي
بینالمللي خارج از کشور 69...............................................................................................
بخش  -13آییننامه پرداخت ت سهیالت به اع ضاي هیأتعلمي و پژوه شگران شرکتکننده در کنگرههاي
داخل کشور 96..............................................................................................................
بخش  -16سیاستهاي تشویقي دانشگاه در زمینه چاپ مقاله ،ارائه مقاله در کنگرهها ،چاپ و ترجمه کتاب،
داوري مقاالت ،پروپوزال و کتب 91......................................................................................
بخش  -11سیاستهاي تشویقي دانشگاه در قالب اعطاي گرنتهاي تحقیقاتي 111 ............................
بخش  -14سیا ستهاي حمایتي و ت شویقي دان شگاه در برگزاري کنگرهها ،سمینارها و کارگاههاي داخلي و
خارجي 111 ..................................................................................................................
بخش  -11امور مربوط به مراکز رشد 111 ............................................................................
بخش  -16امور حقوقي مربوط به فعالیتهاي تحقیقاتي 119 .......................................................

آيين نامه و مقررات تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان
مقدمه
پژوهش عبارت است از طرح پرسش بهمنظور کسب آگاهی از طریق جســـتجوی آگاهانه و روشمند علمی و
همراه با کو شش ،که در آن تحقیق و انجام آزمایش با هدف ک شف یا رو شن شدن سؤاالت پژوه شی و نیز
اطالعات جدید انجام میپذیرد( .تعریف سازمان جهانی بهداشت) .از آنجا که پایه و اساس پیشرفت هر جامعه
بر محور توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و صنعتی آن جامعه بنا نهاده میشود و گسترش مرزهای دانش،
ک شف حقایق و شناخت پدیدههای طبیعی بر مبنای پژوهش ا ستوار ا ست ،اهمیت توجه به مقوله پژوهش
محلی از تردید نخواهد داشت.
نهال پژوهش در کشورهای در حال توسعه مانند ایران ،هنگامی به بار خواهد نشست که در سیری اصولی و
برنامه ریزی شده و در راستای اولویتهای تحقیقاتی آن جامعه باشد .در راستای نیل به چنین اهدافی است
که دا شتن ضوابط و مقررات خاص ضرورت مییابد .بر این ا ساس آئین نامه اجرایی فعالیتهای پژوه شی در
دان شگاه علوم پز شکی لر ستان با ا ستفاده از قوانین و بخ شنامههای موجود و همچنین تجارب و تو صیههای
دیگر دانشگاههای کشور تهیه و تدوین شده است.
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بخش  -1شوراهاي پژوهشي
ماده  -1اهداف
بهمنظور تهیه و تدوین برنامهها ،اولویتها ،سیا ستهای پژوه شی و فراهم آوردن امکانات الزم جهت ت صویب
و روند اجرای طرحهای تحقیقاتی ،شورای پژوهشی در دانشگاه ،دانشکدهها ،مراکز تحقیقاتی ،گروهها،HSR ،
معاونتهای دانشــگاه ،پژوهش در آموزش ،مراکز آموزشــی درمانی ،کمیته تحقیقات دانش ـجویی ،شــبکههای
بهداشــت و درمان ،مرکز بهداشــت شــهرســتان خرمآباد ،کمیته مالی و کمیته اخالق در پژوهش تشــکیل
میشوند.
ماده  -2شورای پژوهشی دانشگاه
بند  -1تعریف
شــورای پژوهشــی دانشــگاه عالیترین مرجع تدوین و تبیین کلیه خطمشــیها و امور زیربنایی پژوهشــی و
سیا ست گذاریهای تحقیقاتی دان شگاه و فراهم آوردن امکانات الزم جهت ت صویب و روند اجرای طرحهای
تحقیقاتی است .شورای پژوهشی دانشگاه باالترین مرجع تصمیمگیری در زمینه کلیه امور مرتبط با پژوهش
ازجمله تصــویب طرحهای تحقیقاتی ،ســیاســتگذاری پژوهش ،تدوین و تصــویب و اصــالح آییننامههای
پژوه شی ،پرداخت ت شویقی به پژوه شگران و اع ضای هیأتعلمی ،صدور مجوز جهت شرکت پژوه شگران و
اعضای هیأتعلمی در کنگرههای داخل و خارج کشور ،حمایت از اختراعات و ابداعات ،موافقت با چاپ نشریه،
حمایت از پروژهها و پایاننامههای پژوهشـــی و  ...بوده و میتواند بخشـــی از اختیارات خود را به شـــوراهای
پژوهشی وابسته تفویض نماید.
ماده  -3اعضای شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوه شی دان شگاه به ا ستناد ا سا سنامه مدیریت دان شگاهها (م صوب ستاد انقالب فرهنگی) مرکب از
اعضای زیر میباشد
بند  -1معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه بهعنوان رئیس شورا
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بند  -2مدیر امور پژوهشی دانشگاه بهعنوان دبیر شورا
بند  -3معاونین پژوهشی دانشکدهها (دانشکدههای که بیش از ده نفر هیأتعلمی داشته باشند)
بند  -4روسای مراکز تحقیقاتی مصوب (موافقت اصولی یا موافقت قطعی) دانشگاه
بند  4 -5نفر از اعضای هیئت علمی حداقل با مرتبه دانشیاری ،دارای فعالیتهای پژوهشی ارزنده
تبصره  -1اع ضای هیأتعلمی دارای حداقل اچ ایندکس  7به باال در ا سکوپوس یا تعداد مقاالت باالتر از 22
در اسکوپوس ISI Web of Science ،و یا  PubMedبه پیشنهاد مدیریت پژوهشی دانشگاه و موافقت معاون
تحقیقات و فنآوری دانشگاه اولویت میباشند.
بند  -6مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه
تبصره  -1معاون تحقیقات و فنآوری دانشــگاه میتواند افراد دیگری را حســب مورد به شــورای پژوهشــی
دعوت نماید تا از نظرات آنها در بررســی موارد اســتفاده کند .افراد اخیر بدون حق رأی در جلســات حضــور
مییابند و بایستی دارای سوابق ارزشمند پژوهشی بوده و حداقل در مرتبه استادیاری باشند.
تبصره  -2تا زمان تعریف و مشخص شدن معاون پژوهشی مستقل دانشکده ،روسای دانشکدهها عضو شورای
پژوهشی دانشگاه هستند.
تبصره  -3حضور کار شناسان پژوهشی دانشگاه بدون حق رأی در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه بالمانع
است.
تبصره  -4مدیر مرکز مطالعات و توســعه و کمیتههای تحقیقات دانشــجویی مرکزی دانشــگاه با نظر معاون
تحقیقات و فنآوری میتوانند بهعنوان عضو شورای پژوهشی دانشگاه انتخاب شوند.
ماده  -4ضوابط و اختیارات شورای پژوهشی دانشگاه
بند  -1جلسه شورای پژوهشی دانشگاه هردو هفته یکبار تشکیل میگردد.
بند  -2ریا ست شوراي پژوه شي دان شگاه در کلیه جل سات عادی و فوقالعاده شورا با معاون تحقیقات و
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فنآوری دانشگاه است مگر در مواردی که معاون تحقیقات و فنآوری ریاست شورا را تفویض نماید.
بند  -3جلسات شورای پژوهشی دانشگاه با حضور رئیس شورا یا جانشین ایشان و نصف بهعالوه یک اعضاء
رسمیت مییابد و تصمیمات با اکثریت نسبی آرای اعضای حاضر اخذ میگردند.
بند  -4مدیر امور پژوهشی دانشگاه دبیری جلسات شوراي پژوهشي دانشگاه را به عهدهدارد.
بند  -5ابالغ اع ضای شورای پژوه شی دان شگاه تو سط معاون تحقیقات و فنآوری بهعنوان رئیس شورا و به
مدت دو سال برای ا شخاص حقیقی صادر میگردد .برای اع ضای حقوقی ابالغ تا زمان باقی ماندن در پ ست
مربوطه اعتبار دارد.
بند  -6اعضای حقیقی که سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب غیبت غیر موجه در جلسات داشته باشند
ابالغ عضویت آنها در شورا لغو میشود.
بند  -7عضویت مجدد اعضای قبلی در صورت صالحدید معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه بالمانع است.
بند  -8شورای پژوهشی دانشگاه موظف است طرحهای ارسالی را حداکثر ظرف مدت سی روز مورد بررسی
و اظهارنظر قرار دهد.
تبصره  -1در موارد الزم و با صالحدید رئیس یا دبیر شورا ،جل سات فوقالعاده شورای پژوه شی دان شگاه
تشکیل میگردد.
ماده  -5وظایف شورای پژوهشی دانشگاه به شرح ذیل میباشد
بند  -1تعیین اهداف و خطمشی پژوهشی دانشگاه
بند  -2همکاری با معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات و تصمیمات شورای
پژوهشی دانشگاه
بند  -3ا صالح فرایندهای پژوه شی ازجمله بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق در دان شگاه ،هماهنگی و ایجاد
تعادل بین فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه ،مشارکت با بخش دولتی و خصوصی در اجرای طرحهای
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پژوهشـــی و تعیین نحوه همکاری با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج دانشـــگاه ،بررســـی نحوه ارائه خدمات
پژوهشی به سازمانهای مختلف برای برآوردن نیازهای استانی ،کشوری و منطقهای و نیز چگونگی همکاری
دانشگاه با دیگر مراکز علمی و صنعتی
بند  -4تهیه ،تدوین و تصویب برنامهها در راستای تربیت پژوهشگر
بند  -5برر سی ،تدوین و پی شنهاد برنامههای پژوه شی بهمنظور شناخت هرچه بی شتر جهان دانش ،تولید و
انتشار علم
بند  -6پیشــنهاد چگونگی اســتفاده از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه و
صنعت
بند  -7تهیه و تدوین آییننامههای مختلف پژوهشــی جهت ارائه به دانشــکدهها ،بیمارســتانها ،شــبکههای
بهداشت و درمان و دیگر مراجع ذیربط
بند  -8بررسی و اظهارنظر درباره مسائلی که شورای دانشگاه یا معاون پژوهشی به شورا ارجاع میدهد.
بند  -9تصویب طرحهای پژوهشی ارائه شده از شوراهای مختلف پژوهشی زیرمجموعه دانشگاه
بند  -11ترغیب و تشـــویق اعضـــای هیأتعلمی به تألیف و ترجمه کتب و نوشـــتن مقاالت تحقیقی و ایجاد
امکانات و تســهیالت الزم برای تســریع در چاپ و نشــر آرار علمی محققین و مخترعین و تدوین آییننامه
اجرایی میزان و نحوه پرداخت تشویقی چاپ کتب و مقاالت علمی
بند  -11پیشنهاد و تصویب آئین نامه شورای انتشارات دانشگاه بر مبنای ضوابط مصوب و ابالغ آن
بند  -12ارزیابی میزان توانمندی علمی و سنجش توانمندیهای دانشآموختگان دان شگاه برای کار در جامعه
از طریق اجرای طرحهای تحقیقاتی ویژه
بند  -13ارز شیابی طرحهای تحقیقاتی خاتمه یافته در دان شگاه و انتخاب پژوهشها و پژوه شگران نمونه در
هر سال در زمینههای گوناگون سالمت و تشویق مادی و معنوی آنها
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بند  -14پیشنهاد و تدوین خطمشی کلی کاربرد نتایج تحقیقات برای پیشبرد جنبههای علمی و فنی کشور
بند  -15برنامه ریزی فرصتهای مطالعاتی اعضای هیأتعلمی
بند  -16برر سی و پی شنهاد طرح تو سعه شبکه اطالعر سانی دان شگاه بهعنوان ابزار تحقیقات نوین در را ستای
گسترش فرهنگ پژوهش
بند  -17صدور مجوز اعزام پژوهشگران به کنگرههای داخل و خارج از کشور در صورت پذیرش مقاالت آنها
بند  -18سیا ستگذاری و تدوین تفاهم نامههای م شترک با دان شگاهها و مراکز علمی تحقیقات ک شوری و
بینالمللی
بند  -19تفویض بخشی از اختیارات خود به شوراهای پژوهشی تابعه
ماده  -6وظایف دبیر شورای پژوهشی دانشگاه
بند  -1تنظیم برنامه کاری شورا با نظر معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه و اعضای شورا
بند  -2هماهنگی و برگزاری جلسات شورا و تدوین صورتجلسه های آن
بند  -3پیگیری امور محوله از سوی شورا و اجرای مصوبات آن
بند  -4تنظیم دستور کار و ارائه آن به اعضا حداقل  2روز پیش از تشکیل جلسه
بند  -5ت شکیل جل سه با معاونین پژوه شی دان شکدهها حداقل هر  2ماه یکبار بهمنظور سیا ستگذاری و
تعیین اولویتهای تحقیقاتی و ارائه گزارش آن به شورای پژوهشی.
ماده  -7شورای پژوهشی دانشکده
بند  -1شورای پژوه شی دان شکده مرجعی ا ست زیر نظر شورای پژوه شی دان شگاه که بهمنظور پیگیری و
اجرای وظایف و تفویضهایی که در راستای کلیه امور پژوهشی توسط شورای پژوهشی دانشگاه به آن محول
میشود ،تشکیل میگردد.
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ماده  -8اعضای شورای پژوهشی دانشکده
بند  -1رئیس دانشکده عهدهدار ریاست شورای پژوهشی دانشکده میباشد.
بند  -2معاون پژوهشی دانشکده بهعنوان دبیر شورا و جانشین رئیس
بند  -3دو نفر از اعضای هیأتعلمی صاحبنظر به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشکده و تائید ریاست دانشکده
با حداقل مرتبه دانشـــیاری یا اچ ایندکس  5و باالتر یا دارا بودن حداقل  22مقاله در نمایههای معتبر ISI

 web of Scienceیا  PubMedیا اسکوپوس.
تبصره  -1در صورت نداشتن شرایط بند  3دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده با باالترین تعداد مقاله در
نمایههای معتبر  ISI web of Scienceیا  PubMedیا اسکوپوس انتخاب گردد.
بند  -4مدیران گروههای آموز شی (م صوب و غیر م صوب) یا یک ع ضو هیأتعلمی توانمند با شرایط بند  3و
تبصره مربوطه توسط رئیس دانشکده انتخاب گردد.
بند  -5مدیر پژوهش به عنوان نماینده معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه
بند  -6متخصص آمار یا اپیدمیولوژی به پیشنهاد معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده و تأیید رئیس دانشکده
مربوطه
تبصره  -1رئیس شورا میتواند افراد دیگری را بدون حق رأی ح سب مورد به شورای پژوه شی دعوت تا از
نظرات آنها در بررسی موارد استفاده کند.
تبصره  -2کار شنا سان پژوه شی دان شکده بدون حق رأی میتوانند در جل سات شورای پژوه شی دان شکده
شرکت مینماید.
تبصره  -3دانشکدههایی که تعداد گروهها کافی نیست .اعضای شورا با نظر رئیس دانشکده انتخاب میشوند.
ماده  -9ضوابط و اختیارات شورای پژوهشی دانشکده
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بند  -1شورای پژوهشی دانشکده حداقل هر دو هفته یکبار تشکیل می شود و در صورت لزوم و به صالحدید
رئیس شورا یا دبیر شورا ،جلسات فوقالعاده برگزار خواهد شد.
بند  -2مادامی که معاون مســتقل پژوهشــی در دانشــکده انتخاب نگردیده اســت ،رئیس دانشــکده عهدهدار
ریا ست شورای پژوه شی دان شکده میبا شد .پس از ت شکیل معاونت م ستقل پژوه شی در دان شکده معاونت
پژوهشی رئیس شورای پژوهشی دانشکده خواهند بود.
بند  -3معاون پژوه شی دان شکده بهعنوان دبیر شورای پژوه شی دان شکده فعالیت مینماید و پس از ت شکیل
معاونت پژوه شی در دان شکده با رأی اع ضای پژوه شی دان شکده یکی از اع ضاء بهعنوان دبیر شورا انتخاب
خواهد شد.
بند  -4ابالغ اعضای شورای پژوهشی دانشکده توسط رئیس شورا به مدت دو سال صادر میگردد.
بند  -5جلسات شورای پژوهشی دانشکده با حضور رئیس شورا ،نماینده معاون تحقیقات و فنآوری و نصف
بهعالوه یک اعضاء رسمیت مییابد.
بند  -6ریاست شورای پژوهشی دانشکده در کلیه جلسات عادی و فوقالعاده شورا با رئیس دانشکده میباشد.
رئیس دانشکده میتواند ریاست شورا را به فرد دیگری تفویض نماید.
بند  -7دبیر شورای پژوهشی دانشکده موظف است نسخهای از صورتجلسات پژوهشی دانشکده را که به
امضای اعضاء رسیده است ،به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه ارسال نماید.
بند  -8شورای پژوهشی دانشکده بر پایه سقف مالی تفویض شده از سوی شورای پژوهشی دانشگاه میتواند
طرحهای تحقیقاتی را پس از تأیید شورای پژوهشی گروه مرتبط (از نظر محتوایی ،ضرورت ،تکراری نبودن و
ارزش علمی) و تأیید در کمیته مالی به تصویب نهایی برساند.
بند  -9درصورتیکه مبلغ طرحهای تحقیقاتی بیشتر از سقف مالی تفویض شده به شورای پژوهشی دان شکده
باشد ،نیازی به مطرح نمودن طرحهای تحقیقاتی در شورای پژوهشی دانشکده نمیباشد و باید پس از تأیید
شورای پژوه شی گروه مرتبط (از نظر محتوایی ،ضرورت ،تکراری نبودن و ارزش علمی) م ستقیم به شورای
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پژوهشی دانشگاه ارسال گردد.
بند  -11شورای پژوهشی دانشکده موظف است طرحهای ارسالی را حداکثر ظرف مدت سی روز مورد بررسی
و اظهارنظر قرار دهد.
بند  -11رئیس شورای پژوهشی دانشکده موظف است هر سه ماه یکبار (بهصورت فصلی) گزارشی از عملکرد
پژوهشی آن دانشکده را برای معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه ارسال نماید.
ماده  -11وظایف شورای پژوهشی دانشکده
بند  -1بررسی و تصویب نهایی طرحهای پژوهشی پیشنهادی ارسالی از شورای پژوهشی گروههای دانشکده
بر اساس تفویض صادر شده از شورای پژوهشی دانشگاه
بند  -2بررسی و تصویب اولیه طرحهای پژوهشی پیشنهادی ارسالی از شورای پژوهشی گروههای دانشکده و
ارسال به شورای پژوهشی دانشگاه جهت تصویب نهایی
بند  -3تدوین سیاستهای پژوهشی دانشکده ،با توجه به خطمشی پژوهشی دانشگاه
بند  -4مطالعه و پیشــنهاد راهکارهای ایجاد انگیزه و عالقه در اعضــای هیأت علمی ،کارکنان و دانشــجویان
دانشکده جهت فعال نمودن پژوهش
بند  -5بررسی و اظهارنظر راجع به توان پژوهشی دانشکده بر اساس دانشگاه و ارجاع آن به معاونت تحقیقات
و فنآوری دانشگاه
بند  -6بررســـی نظرات گروههای آموزشـــی دانشـــکده در مورد اولویتهای تحقیقاتی و ارائه آن به معاونت
تحقیقات و فنآوری دانشگاه
بند  -7تشویق انجام پژوهشهای بین گروهی و فراهم نمودن امکانات الزم برای هماهنگی اینگونه پژوهشها
بند  -8فراهم نمودن امکانات و تسهیالت الزم برای مجریان طرحهای تحقیقاتی در راستای اجرای طرح
بند  -9تشــویق مجریان طرح به ارائه نتایج پژوهشهای پایانیافته به مؤســســات ذیربط جهت کاربرد آن در
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عرصههای مختلف علمی و عملی (تجاریسازی و کاربردی کردن یافتهها)
بند  -11تنظیم گزارش ســالیانه فعالیتهای پژوهشــی دانشــکده و تعیین و معرفی پژوهشــگران برتر به حوزه
معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه
بند  -11ارائه خطم شی و تدوین و ت صویب مو ضوعات تحقیقاتی با توجه به اولویتهای دان شگاه ،جهت اخذ
واحد پایاننامه در مقاطع کارشناسی (در صورت وجود) ،کارشناسی ارشد MPH ،و  ،Ph.Dدکترای عمومی،
تخصصی و فوق تخصصی در صورت وجود رشتههای مزبور در دانشکده
بند  -12برنامه ریزی جهت تدوین ،تألیف و ترجمه کتاب و ارائه مقاالت در ســمینارهای داخلی و خارجی با
هماهنگی حوزه معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه در راستای تولید و انتشار علم
بند  -13بررســـی و اظهارنظر در مورد ســـمینارها ،کنگرهها و کارگاههای پیشـــنهادی از گروههای مختلف
دانشکده
ماده  -11شورای پژوهش در آموزش
بند  -1شورای پژوهش در آموزش مرجع تصمیمگیری علمی در خصوصهای طرحهای تحقیقاتی پژوهش در
آموزش و دانشپژوهی در راستای تفویض واگذار شده از طرف شورای پژوهش دانشگاه میباشد.
ماده  -12اعضای شورای پژوهشی واحد پژوهش در آموزش
بند  -1معاون آموزشی دانشگاه بهعنوان رئیس شورا.
بند  -2معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه یا نماینده وی بهعنوان عضو شورا
بند  -3مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بهعنوان دبیر شورا
بند  -4چهار نفر از اعضــای هیأتعلمی صــاحبنظر در زمینه پژوهش در آموزش به پیشــنهاد مدیر مرکز
مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و تأیید معاون آموزشی و معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه
بند  -5مدیر امور آموزش و تحصیالت تکمیلی
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بند  -6مسئول واحد پژوهش در آموزش
بند  -7مدیر پژوهش دانشگاه
تبصره  -1عضویت معاون تحقیقات و فنآوری یا نماینده ایشان در ترکیب شورای پژوهشی واحد پژوهش در
آموزش ضروری میباشد و در عدم حضور ایشان جلسات این شورا رسمیت ندارد.
تبصره  -2رئیس شــورا میتواند افراد دیگری را حســب مورد به شــورای پژوهشــی دعوت نماید تا از نظرات
آنها در بررسی موارد استفاده کند .افراد اخیر بدون حق رأی در جلسات حضور مییابند.
ماده  -13ضوابط و اختیارات شورای پژوهشی واحد پژوهش در آموزش
بند  -1شورای پژوهشی واحد پژوهش در آموزش حداقل هر دو هفته یکبار تشکیل می شود و در صورت
لزوم و به صالحدید رئیس یا دبیر شورا میتوان جلسات فوقالعاده برگزار نمود.
بند  -2شورای پژوهشی واحد پژوهش در آموزش در کلیه جلسات عادی و فوقالعاده شورا با حضور رئیس
شورا ،معاون تحقیقات و فنآوری و ن صف بهعالوه یک اع ضاء ر سمیت مییابد .در غیاب رئیس شورا و معاون
تحقیقات و فنآوری دانشگاه یا نمایندگان قانونی آنها جلسات شورای پژوهشی واحد پژوهش در آموزش
رسمیت ندارند.
بند  -3دبیر شورای پژوه شی واحد پژوهش در آموزش موظف ا ست ن سخهای از صورتجل سات پژوه شی
واحد پژوهش در آموزش را که به ام ضای اع ضاء ر سیده ا ست ،به مدیریت امور پژوه شی دان شگاه ار سال
نماید.
بند  -4شورای پژوهشی واحد پژوهش در آموزش بر پایه سقف مالی تفویض شده از سوی شورای پژوهشی
دانشگاه میتواند طرحهای تحقیقاتی را پس از تأیید در کمیته مالی به تصویب نهایی برساند.
بند  -5در صورتیکه مبلغ طرحهای تحقیقاتی بی شتر از سقف مالی تفویض شده به شورای پژوه شی واحد
پژوهش در آموزش باشد ،باید پس از طی تصویب و تأیید از نظر محتوایی ،ضرورت ،تکراری نبودن و ارزش
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علمی و طی مراحل داوری و تأیید تو سط شورای مذکور ،جهت ت صویب نهایی به شورای پژوه شی دان شگاه
ارسال گردد.
بند  -6مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دبیر شورا خواهند بود.
بند  -7ابالغ اعضای شورا توسط رئیس شورا به مدت دو سال صادر میگردد.
بند  -8شورای پژوه شی واحد پژوهش در آموزش موظف ا ست طرحهای ار سالی را حداکثر ظرف مدت سی
روز مورد بررسی و اظهارنظر قرار دهد.
بند  -9دبیر شورای پژوه شی واحد پژوهش در آموزش موظف ا ست هر سه ماه یکبار (به صورت ف صلی)
گزارشی از عملکرد پژوهشی شورا را برای معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه ارسال نماید.
ماده  -14وظایف شورای پژوهشی واحد پژوهش در آموزش
بند  -1بررسی و تصویب نهایی طرحهای پژوهشی پیشنهادی ارسالی از طرف پژوهشگران بر اساس تفویض
صادر شده از شورای پژوهشی دانشگاه
بند  -2بررسی علمی ،اعالم نظر و تصویب اولیه طرحهای پژوهشی پیشنهادی از طرف پژوهشگران و ارسال
به شورای پژوهشی دانشگاه جهت تصویب نهایی
بند  -3تدوین سیاستهای پژوهشی در زمینه پژوهش در آموزش ،با توجه به خطمشی پژوهشی دانشگاه
بند  -4مطالعه و پیشــنهاد راهکارهای ایجاد انگیزه و عالقه در اعضــای هیأت علمی ،کارکنان و دانشــجویان
دانشکده جهت فعال نمودن پژوهش در آموزش
بند  -5تدوین اولویت های تحقیقاتی در زمینه پژوهش در آموزش و ارائه آن به معاونت تحقیقات و فنآوری
دانشگاه
بند  -6تشویق انجام پژوهشهای بین گروهی و فراهم نمودن امکانات الزم برای هماهنگی اینگونه پژوهشها
بند  -7فراهم نمودن امکانات و تسهیالت الزم برای مجریان طرحهای تحقیقاتی در راستای اجرای طرح
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بند  -8تشــویق مجریان طرح به ارائه نتایج پژوهشهای پایانیافته به مؤســســات ذیربط جهت کاربرد آن در
عرصههای مختلف علمی و عملی (کاربردی کردن یافتهها)
بند  -9تنظیم گزارش ســـال یا نه ف عال یت های پژوهشـــی در زمی نه پژوهش در آموزش و تعیین و معرفی
پژوهشگران برتر در این زمینه به حوزه معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه
بند  -11ارائه خطمشــی و تدوین و تصــویب موضــوعات تحقیقاتی مرتبط با آموزش با توجه به اولویتهای
دان شگاه ،جهت اخذ واحد پایاننامه در مقاطع کار شنا سی (در صورت وجود) ،کار شنا سی ار شد MPH ،و
 ،Ph.Dدکترای عمومی ،تخصــصــی و فوق تخصــصــی در صــورت وجود رشــتههای مزبور در دانشــکدهها یا
آموزشکدهها
بند  -11برنامه ریزی جهت تدوین ،تألیف و ترجمه کتاب و ارائه مقاالت در ســمینارهای داخلی و خارجی با
هماهنگی حوزه معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه در راستای تولید و انتشار علم
ماده  -15شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
بند  -1شورای پژوه شی کمیته تحقیقات دان شجویی مرجعی ا ست زیر نظر شورای پژوه شی دان شگاه که
بهمنظور پیگیری و اجرای وظایف و تفویضهایی که در راستای کلیه امورات مرتبط با پژوهشهای دانشجویی
توسط شورای پژوهشی دانشگاه به آن محول میشود ،تشکیل میگردد.
ماده  -16اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
بند  -1معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه بهعنوان ناظر شورا
بند  -2سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی بهعنوان رئیس شورا
بند  -3مدیر امور پژوهشی دانشگاه
بند  -4یکی از دانشجویان فعال و صاحب فعالیت ای پژوهشی ارزنده بهعنوان دبیر شورا
بند  -5مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
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بند  4 -6الی  6نفر از اعضــای هیأتعلمی یا متخصــصــین بالینی ،صــاحب فعالیتهای پژوهشــی ارزنده به
پیشنهاد سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی و موافقت معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه.
بند  -7دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی
بند  -8متخ صص آمار یا اپیدمیولوژی به پی شنهاد سرپر ست کمیته تحقیقات دان شجویی و موافقت معاون
تحقیقات و فنآوری دانشگاه
بند  -9دو الی چهار نفر از دانشــجویان صــاحب فعالیتهای پژوهشــی ارزنده به پیشــنهاد ســرپرســت کمیته
تحقیقات دانشجویی و موافقت معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه.
تبصره  -1سرپر ست کمیته تحقیقات دان شجویی دان شگاه میتواند افراد دیگری را ح سب مورد به شورای
پژوه شی دعوت نماید تا از نظرات آنها در برر سی موارد ا ستفاده کند .افراد اخیر بدون حق رأی در جل سات
حضور مییابند.
تبصره  -2کار شنا سان پژوه شی کمیته تحقیقات دان شجویی و مرکز ر شد ا ستعدادهای درخ شان میتوانند
بدون حق رأی در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه شرکت نمایند.
ماده  -17ضوابط و اختیارات شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
بند  -1شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه حداقل هر دو هفته یکبار تشکیل می شود و در
صورت لزوم و به صالحدید دبیر یا رئیس شورا ،جلسات فوقالعاده برگزار خواهد شد.
بند  -2جلسات شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه با حضور رئیس شورا یا جانشین ای شان
و نصف بهعالوه یک اعضاء رسمیت مییابد.
بند  -3دبیر شورای پژوه شی کمیته تحقیقات دان شجویی دان شگاه موظف ا ست ن سخهای از صورتجل سات
پژوه شی کمیته تحقیقات دان شجویی و مرکز ر شد ا ستعدادهای درخ شان دان شگاه را که به ام ضای اع ضاء
رسیده است ،به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه ارسال نماید.
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بند  -4شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه بر پایه سقف مالی تفویض شده از سوی شورای
پژوهشی دانشگاه میتواند طرحهای تحقیقاتی را پس از تأیید در کمیته مالی به تصویب نهایی برساند.
بند  -5در صورتیکه مبلغ طرحهای تحقیقاتی بی شتر از سقف مالی تفویض شده به شورای پژوه شی کمیته
تحقیقات دانشجویی دانشگاه باشد ،باید پس از طی تصویب و تأیید از نظر محتوایی ،ضرورت ،تکراری نبودن
و ارزش علمی و طی مراحل داوری و تأیید تو سط شورای مذکور ،جهت ت صویب نهایی به شورای پژوه شی
دانشگاه ارسال گردد.
بند  -6ریاست شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در کلیه جلسات عادی و فوقالعاده شورا
با ریاست کمیته تحقیقات و فنآوری دانشگاه است.
بند  -7سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه دبیری جلسات شورای پژوهشی را به عهدهدارد.
بند  -8ابالغ اع ضای شورای پژوه شی کمیته تحقیقات دان شجویی دان شگاه به مدت دو سال تو سط معاونت
تحقیقات و فنآوری دانشگاه صادر میگردد.
بند  -9شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه موظف است طرحهای ارسالی را حداکثر ظرف
مدت سی روز مورد بررسی و اظهارنظر قرار دهد.
بند  -11دبیر شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه موظف است هر سه ماه یکبار (به صورت
فصلی) گزارشی از عملکرد پژوهشی شورا را برای معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه ارسال نماید.
ماده  -18وظایف شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
بند  -1بررسی و تصویب نهایی طرحهای پژوهشی پیشنهادی توسط دانشجویان بر اساس تفویض صادر شده
از شورای پژوهشی دانشگاه
بند  -2بررسی ،تأیید و تصویب اولیه طرحهای پژوهشی پیشنهادی دانشجویان و ارسال به شورای پژوهشی
دانشگاه جهت تصویب نهایی
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بند  -3تدوین سیاستهای پژوهشی مرتبط با دانشجویان ،با توجه به خطمشی پژوهشی دانشگاه و ارسال به
شورای پژوهشی دانشگاه جهت تصویب نهایی
بند  -4مطالعه و پیشنهاد راهکارهای ایجاد انگیزه و عالقه در دانشجویان جهت فعال نمودن پژوهش
بند  -5فراهم نمودن امکانات و تسهیالت الزم برای دانشجویان در راستای اجرای طرح
بند  -6تنظیم گزارش سالیانه فعالیتهای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه و انتخاب پژوهشگران
برتر از میان دانشجویان و معرفی به حوزه معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه
بند  -7برنامه ریزی جهت تدوین ،تألیف و ترجمه کتاب و ارائه مقاالت در ســـمینارهای داخلی و خارجی با
هماهنگی حوزه معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه در راستای تولید و انتشار علم
بند  -8بررسی و اظهارنظر در مورد سمینارها ،کنگرهها و کارگاههای پیشنهادی از طرف دانشجویان
بند  -9برر سی و اظهارنظر در خ صوص شرکت دان شجویان در کنگرههای داخلی و خارج از ک شور و ارجاع به
شورای پژوهشی دانشگاه جهت تصویب نهایی.
ماده  -19حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی لرستان
بند  -1معاونت تحقیقات و فنآوری دانشــگاه جهت تســریع در انجام امورات مربو به طرحهای پژوهشــی و
طرح پایاننامه دانشجویان مشمول آییننامه استعدادهای درخشان هزینههای طرح را خارج از نوبت پرداخت
نماید.
بند  -2معاونت تحقیقات و فنآوری دانشــگاه جهت شــرکت دانشــجویان مشــمول آییننامه اســتعدادهای
درخشان در کنفرانسهای علمی و همایشهای بینالمللی و سراسری با ارائه مقاله یا پوستر مبلغ یکمیلیون
ریال اضافه بر هزینههای معمول پرداختی به سایر دانشجویان مشرو به نوشتن  affiliationکمیته تحقیقات
دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان را پرداخت نماید.
بند  -3دان شگاه دان شجویان فارغالتح صیل ا ستعداد درخ شان م شمول طرح نیروی ان سانی را در سازمانها و
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مراکز آموزشی ،پژوهشی ،درمانی و مدیریتی مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی لرستان جهت گذراندن طرح ،در
اولویت قرار دهند.
بند  -4واحد اسـتعدادهای درخشـان دانشـگاه بایسـتی جهت توانمند سـازی دانشـجویان مشـمول آییننامه
ا ستعدادهای درخ شان دان شگاه کارگاههای آموز شی ،کالسهای ویژه زبان ،IT ،مدیریت و دیگر کارگاهها و
کالسهای موردنیاز دانشجویان را برگزار نماید.
بند  -5تمامی کتابخانهها و جایگاههای  ITدانشــجویان در دانشــکدهها و بیمارســتانها بنا به درخواســت
دانشجوی مشمول آییننامههای استعدادهای درخشان با معرفی نامه از واحد استعدادهای درخشان دانشگاه
ضمن صدور کارت عضویت برای دانشجویان فوق به ایشان خدمات ارائه نمایند.
ماده  -21شورای پژوهشی گروه
بند  -1شورای پژوهشی گروه ،در راستای مسئولیت و تفویض صادر شده از طرف شورای پژوهشی دانشگاه،
مرجع تصــمیمگیری در خصــوص طرحهای پژوهشــی در حیطه تخصــصــی گروه از نظر محتوایی ،ضــرورت،
تکراری نبودن و ارزش علمی میباشد.
ماده  -21اعضای شورای پژوهشی گروه یا گروههای تخصصی مشترک
بند  -1مدیر گروه بهعنوان رئیس شورا
بند  -2معاون پژوهشی گروه بهعنوان دبیر شورا
بند  -3سه تا هفت نفر از اعضای هیأتعلمی تماموقت گروه مربوطه به انتخاب اعضای گروه
تبصره  -1در مواردی که گروه م صوب وزارتخانه نبوده و یا تعداد اع ضای هیأتعلمی در گروه مربوطه کمتر
از چهار نفر با شند ،شورای پژوه شی گروه مزبور با صالحدید معاون پژوه شی دان شکده مت شکل از کلیه افراد
گروه بوده و یا شورای پژوهشی گروههای متجانس بهصورت مشترک تشکیل میشود.
تبصره  -2رئیس یا دبیر شورای پژوه شی گروه یا گروههای ادغامی میتوانند از متخ ص صین ذی صالح برای
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مشورت و شرکت در جلسات شورا بدون داشتن حق رأی ،دعوت به عمل آورد.
تبصره  -3کارشــناس پژوهشــی دانشــکده بدون حق رأی در جلســات پژوهشــی گروه یا گروههای ادغامی
شرکت مینماید.
تبصره  -4ح ضور معاون پژوه شی دان شکده یا بیمار ستان یا نماینده ای شان در جل سات گروههای تخ ص صی
الزامی است.
ماده  -22ضوابط و اختیارات شورای پژوهشی گروه یا گروههای ادغامی مشترک
بند  -1شورای پژوهشی گروه یا گروههای ادغامی با حضور رئیس شورا یا نماینده ایشان و حضور حداقل نصف
بهعالوه یک اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ میگردد.
بند  -2شورای پژوهشی گروه یا گروههای ادغامی حداقل هر  15روز یکبار تشکیل می شود و در موارد لزوم
نیز میتواند جلسات فوقالعاده برگزار نماید.
بند  -3شــورای پژوهشــی گروه یا گروههای ادغامی موظف اســت طرحهای تحقیقاتی پیشــنهادی را حداکثر
ظرف مدت  15روز بررسی و درباره آنها اظهارنظر یا تصمیمگیری نماید.
بند  -4ابالغ اع ضای شورای پژوه شی گروه به پی شنهاد مدیر گروه تو سط رئیس دان شکده به مدت دو سال
صادر میگردد.
بند  -5ریاســت جلســات شــورای پژوهشــی گروه ،بر عهده مدیر گروه و در غیاب وی بر عهده معاون گروه
میباشد.
بند  -6معاون پژوهشی گروه دبیر شورای پژوهشی گروه بوده و مسئول پیگیری مصوبات میباشد.
بند  -7دبیر شورای پژوه شی گروه یا گروههای ادغامی موظف ا ست صورتجل سات پژوه شی گروه را که به
امضای اعضاء رسیده است ،به معاون پژوهشی دانشکده ارسال و موارد مندرج در آن را پیگیری نماید.
بند  -8شورای پژوهشی گروه یا گروههای ادغامی بر پایه تفویض صادر شده از سوی شورای پژوهشی دانشگاه
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میتواند طرحهای تحقیقاتی را از نظر محتوایی ،ضرورت ،تکراری نبودن و ارزش علمی برر سی و تأیید نماید
و بر ا ساس مبلغ پیشنهاد شده در پروژه به شورای پژوهشی دانشکده یا دانشگاه یا سایر شوراهای پژوهشی
ارسال نماید.
بند  -9دبیر شورای پژوه شی گروه یا گروههای ادغامی موظف ا ست هر سه ماه یکبار (به صورت ف صلی)
گزارشی از عملکرد پژوهشی شورا را برای معاون پژوهشی دانشکده ارسال نماید.
تبصره  -1در مواردی که شــورای پژوهشــی گروه به دلیل تعداد کم اعضــای گروهها از ادغام چندین گروه
آموزشی و پژوهشی شکل میگیرد ،با انتخاب اعضای شورای پژوهشی ادغامی ،رئیس و دبیر شورای پژوهشی
گروههای ادغامی تشکیل میشود.
تبصره  -2وظیفه حســـن اجرای انتخاب شـــورای پژوهشـــی گروههای ادغامی و همچنین نظارت بر اجرای
وظایف پژوهشی محوله بر عهده معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مربوطه میباشد.
ماده  -23وظایف شورای پژوهشی گروه یا گروههای ادغامی مشترک
بند  -1برآورد توان پژوهشی گروه و انعکاس آن به معاون پژوهشی دانشکده
بند  -2بررسی زمینههای پژوهشی و تعیین اولویتهای تحقیقاتی و پیشنهاد طرحهای تحقیقاتی در رابطه با
نیازهای گروه ،در راستای نیازهای منطقه و کشور
بند  -3ارزیابی طرحهای پژوهشی پیشنهاد شده بهوسیله اعضای گروه از نظر علمی ،تخصصی و تطابق آن با
اولویتهای تحقیقاتی و تصویب یا رد آنها
بند  -4برر سی و اظهارنظر کار شنا سی طرحهای پژوه شی ارجاع شده از سوی شورای پژوه شی دان شکده یا
دانشگاه
بند  -5بررسی پیشنهادات مربو به برگزاری سمینارها ،کنگرهها و بازآموزیها از سوی اعضای گروه و ارسال
آن به معاون پژوهشی دانشکده.
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بند  -6بررسی پیشنهادات مربو به ترجمه و تألیف کتاب و ارسال آن به معاون پژوهشی دانشکده
بند  -7بررســی علمی و اعالم نظر در خصــوص کلیه پایاننامهها در مقاطع مختلف دورههای کارشــناســی،
کارشناسی ارشد ،دکترای عمومی ،MPH ،تخصصی و فوق تخصصی در صورت وجود.
ماده  -24شورای پژوهشی تحقیقات نظام سالمت (Health System Research) HSR

بند  -1تعریف
شورای پژوهشی  HSRدانشگاه مرجعی است زیر نظر شورای پژوهشی دانشگاه و بهمنظور پیگیری و اجرای
وظایف و تفویضهایی که در راســتای امور مربو به تحقیقات کاربردی در نظام ســالمت ،توســط شــورای
پژوهشی دانشگاه به آن محول میشود ،تشکیل میگردد.
ماده  -25اعضای شورای پژوهشی HSR

بند  -1معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه بهعنوان رئیس شورا
بند  -2کلیه معاونین دانشگاه (معاون بهداشتی ،معاون درمان ،معاون آموزشی ،معاون توسعه مدیریت و منابع
انسانی ،معاون دانشجویی-فرهنگی)
بند  -3دو نفر از اعضـــای هیأتعلمی دانشـــگاه به پیشـــنهاد مدیر امور پژوهش و تأیید معاون تحقیقات و
فنآوری که دارای سرآمدی در حوزه  HSRباشند.
بند  -4مدیر امور پژوهشی دانشگاه
بند  -5رئیس مرکز بهداشت شهرستان خرمآباد
بند  -6یک نفر از اعضای هیأت علمی به نمایندگی دانشکده بهداشت به پیشنهاد رئیس دانشکده بهداشت و
تأیید معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه
بند  -7دو نفر از کار شنا سان امور بهدا شتی به پی شنهاد معاونت بهدا شتی دان شگاه و ابالغ معاون تحقیقات و
فنآوری
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بند  -8متخصص آمار یا اپیدمیولوژی به پیشنهاد مدیر امور پژوهشی و ابالغ معاون تحقیقات و فنآوری
تبصره  -1افراد صاحبنظر دیگر برح سب مورد و با دعوت رئیس یا دبیر شورا میتوانند در جل سات شورا
بدون حق رأی شرکت نمایند.
تبصره  -2کارشناسان پژوهشی دانشگاه میتوانند بدون حق رأی در جلسات شورای پژوهشی  HSRشرکت
نمایند.
ماده  -26ضوابط و اختیارات شورای پژوهشی HSR

بند  -1جل سات شورای پژوه شی  HSRبه صورت ماهیانه و در محل معاونت تحقیقات و فنآوری دان شگاه
برگزار می شود و در صورت لزوم و به صالحدید رئیس شورا یا دبیر شورا ،جل سات فوقالعاده برگزار خواهد
شد.
بند  -2ریاست شوراي پژوهشی  HSRدر کلیه جلسات عادی و فوقالعاده شورا با معاون تحقیقات و فنآوری
دانشگاه است و در غیاب ایشان جلسات شورای پژوهشی رسمیت ندارند .تنها در مواردی که معاون تحقیقات
و فنآوری ریاست شورا را به کسی تفویض نماید جلسات شورا بدون حضور ایشان رسمیت مییابند.
بند  -3جلسات شورای پژوهشی  HSRدانشگاه با حضور رئیس شورا یا جانشین ایشان و نصف بهعالوه یک
اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات با اکثریت نسبی آرای اعضای حاضر اخذ میگردند.
بند  -4دبیر شورا از بین اعضا پس از رأیگیری انتخاب میشود.
بند  -5ابالغ اعضای شورای پژوهشی HSRاز ســـوی معــاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه برای مدت دو
سال صادر میشود.
بند  -6شوراهای پژوه شی معاونت بهدا شتی و تمام شبکههای بهدا شت و درمان و مرکز بهدا شت خرمآباد
بهعنوان زیرمجموعههای شورای پژوهشی  HSRمحسوب میشوند.
بند  -7دبیر شــورای پژوهشــی  HSRبهعنوان رابط شــورای پژوهشــی  HSRبا معاونت تحقیقات و فنآوری
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دانشگاه میباشد.
بند  -8دبیر شورای پژوه شی  HSRموظف ا ست ن سخهای از صورتجل سات پژوه شی  HSRرا که به ام ضای
اعضاء رسیده است ،به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه ارسال نماید.
بند  -9شورای پژوه شی  HSRبر پایه سقف مالی تفویض شده از سوی شورای پژوه شی دان شگاه میتواند
طرحهای تحقیقاتی را پس از تأیید کمیته مالی به تصویب نهایی برساند.
بند  -11در صورتیکه مبلغ طرحهای تحقیقاتی بی شتر از سقف مالی تفویض شده به شورای پژوه شی HSR

با شد ،باید پس از تأیید از نظر محتوایی ،ضرورت ،تکراری نبودن و ارزش علمی و طی مراحل داوری و تأیید
توسط شورای مذکور ،جهت تصویب نهایی به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال گردد.
بند  -11شورای پژوهشی  HSRموظف است طرحهای ارسالی را حداکثر ظرف مدت سی روز مورد بررسی و
اظهارنظر قرار دهد.
بند  -12دبیر شورای پژوه شی  HSRموظف ا ست هر سه ماه یکبار (به صورت ف صلی) گزار شی از عملکرد
پژوهشی آن شورا را برای معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه ارسال نماید.
ماده  -27وظایف شورای HSR

بند  -1پیشنهاد خطمشیهای دانشگاه در زمینه پژوهشهای کاربردی.
بند  -2بررسی مسائل ارجاعی از بخشهای مدیریتی یا فنی دانشگاه به شورای مزبور
بند  -3پیشنهاد محتوا و برگزاری دورههای توانمندسازی پژوهشی کارکنان دانشگاه ازجمله روش تحقیق در
راستای انجام تحقیقات کاربردی توسط آنها
بند  -4هدایت بخش مدیریت و بدنه کارشناسی دانشگاه در یافتن و حل مشکالت احتمالی بهصورت روشمند
و علمی
بند  -5تدوین آییننامهها و شیوهنامهها بهمنظور انجام و ت سهیل تحقیقهای کاربردی در دان شــــــــــگاه و
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پیشنهاد به شورای پژوهش دانشگاه
بند  -6بررسی ،تأیید و تصویب طرحهای کاربردی  HSRبر اساس تفویض صادر شده از طرف شورای پژوهش
دانشگاه.
بند  -7ترغیب و تشویق محققین برای تهیه مقاالت علمی ،تألیف کتاب ،شرکت در همایشهای علمی داخلی
و خارجی و ارائه تسهیالت الزم برای نشر دانش
بند  -8برگزاری همایشهای مرتبط با تحقیقات کاربردی.
بند  -9ارزشیابی سالیانه طرحهای  HSRو انتخاب پژوهشگران و پژوهشهای ممتاز
ماده  -28شورای پژوهشی معاونتهای دانشگاه
بند  -1شورای پژوه شی معاونتهای دان شگاه زیرمجموعه شورای  HSRدان شگاه بوده و کلیه خطم شیها و
امور مربو به تحقیقات کاربردی در نظام ســـالمت مربو

به معاونت مربوطه را با هماهنگی شـــورای HSR

دانشگاه تدوین و تبیین میکند و عهدهدار رهبری و مدیریت تحقیقات کاربردی در معاونت مربوطه میباشد.
ماده  -29اعضای شورای پژوهشی معاونتها
بند  -1معاون مربوطه بهعنوان رئیس شورای پژوهشی معاونت.
بند  -2نمایندگان واحدها و گروههای اصلی هر معاونت به انتخاب معاون مربوطه.
بند  -3حداکثر  2نفر از کارشناسان معاونت به انتخاب معاون مربوطه.
بند  -4یک یا دو نفر عضو هیأتعلمی به انتخاب معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه
تبصره  -1در معاونت آموز شی شورای پژوه شی واحد پژوهش در آموزش با مأموریت و تفوی ضی که شورای
پژوهش دانشــگاه برای این شــورا در نظر میگیرد معادل شــورای پژوهشــی ســایر معاونتها بوده و نیازی به
تشکیل دو شورای موازی در این معاونت نمیباشد.
تبصره  -2افراد صاحبنظر دیگر برح سب مورد و با دعوت رئیس یا دبیر شورا میتوانند در جل سات شورا
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بدون حق رأی شرکت نمایند.
ماده  -31ضوابط و اختیارات شورای پژوهشی معاونتها
بند  -1شورای پژوه شی معاونتها حتیاالمکان هر دو هفته یکبار ت شکیل جل سه میدهد در هیچ شرایطی
تشکیل جلسات نباید از دو ماه بیشتر به تأخیر افتد .در مواردی که الزم باشد با صالحدید رئیس یا دبیر شورا
جلسات فوقالعاده شورای پژوهشی معاونتها تشکیل میشود.
بند  -2ریاست شورای پژوهشی معاونت در کلیه جلسات عادی و فوقالعاده شورا با معاون مربوطه است و در
غیاب ای شان جل سات شورای پژوه شی ر سمیت ندارند .تنها در مواردی که معاون مربوطه رئیس شورا را به
کسی تفویض نماید جلسات شورا بدون حضور ایشان رسمیت مییابند.
بند  -3جلسات شورای پژوهشی معاونتهای دانشگاه با حضور رئیس شورا یا جانشین ایشان و نصف بهعالوه
یک اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات با اکثریت نسبی آرای اعضای حاضر اخذ میگردند.
بند  -4دبیر شورا از بین اعضا پس از رأیگیری انتخاب میشود.
بند  -5ابالغ اعضای شورای پژوهشی معاونت از ســـوی معــاون مربوطه دانشگاه یا توسط معاونت تحقیقات
فناوری دانشگاه برای مدت دو سال صادر میشود.
بند  -6شوراهای پژوهشی معاونتهای دانشگاه بهجز معاونت آموزشی و شبکههای بهداشت و درمان و مرکز
بهداشت خرمآباد بهعنوان زیرمجموعههای شورای پژوهشی  HSRمحسوب میشوند.
بند  -7دبیر شورای پژوهشی معاونت مربوطه بهعنوان رابط با شورای پژوهشی  HSRو با معاونت تحقیقات و
فنآوری دانشگاه میباشد.
بند  -8دبیر شورای پژوهشی معاونت موظف است نسخهای از صورتجلسات پژوهشی معاونت را که به امضای
اعضاء رسیده است ،به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه ارسال نماید.
بند  -9شورای پژوه شی معاونت میتواند طرحهای تحقیقاتی را از نظر محتوایی ،ضرورت ،تکراری نبودن و
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ارزش علمی تأیید نماید و جهت انجام مراحل بعدی به شورای پژوهشی  HSRارسال نماید.
بند  -11شورای پژوهشی معاونت موظف است طرحهای ارسالی را حداکثر ظرف مدت سی روز مورد بررسی و
اظهارنظر قرار دهد.
بند  -11دبیر شورای پژوه شی معاونت مربوطه موظف ا ست هر سه ماه یکبار (به صورت ف صلی) گزار شی از
عملکرد پژوهشی آن شورا را برای معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه ارسال نماید.
ماده  -31وظایف شورای پژوهشی معاونتها
بند  -1پیشنهاد خطمشیهای معاونت مربوطه در زمینه پژوهشهای کاربردی.
بند  -2پیشــنهاد محتوا و برگزاری دورههای توانمندســازی پژوهشــی کارکنان معاونت مربوطه ازجمله روش
تحقیق در راستای انجام تحقیقات کاربردی توسط آنها
بند  -3بررسی و اعالم نظر در خصوص ضرورتهای ارجاع شده به شورای پژوهشی معاونت
بند  -4ترغیب و تشویق محققین برای تهیه مقاالت علمی ،تألیف کتاب ،شرکت در همایشهای علمی داخلی
و خارجی و ارائه تسهیالت الزم برای نشر دانش
بند  -5برگزاری همایشهای مرتبط با تحقیقات کاربردی.
ماده  -32شورای پژوهشی شبکههای بهداشت و درمان
بند  -1تعریف
شورای پژوهشی شبکههای بهداشت و درمان زیرمجموعه شورای پژوهشی  HSRدانشگاه بوده و کلیه خطی
مشیها و امور مربو به تحقیقات کاربردی در نظام سالمت مربو به شبکه را با هماهنگی شورای پژوهشی
 HSRدانشـــگاه تدوین و تبیین میکند و عهدهدار رهبری و مدیریت تحقیقات کاربردی در شـــبکه مربوطه
میباشد.
ماده  -33اعضای شورای پژوهشی شبکههای بهداشت و درمان شهرستانها
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بند  -1رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهعنوان رئیس شورا.
بند  -2رئیس مرکز بهداشت شهرستان.
بند  -3رئیس بیمارستان شهرستان.
بند  -4سه نفر کارشناس ارشد یا کارشناس واحدهای مختلف مرکز بهداشت شهرستان.
بند  -5دو نفر از متخصصین یا پزشکان عمومی عالقهمند به انجام تحقیق به انتخاب رئیس شبکه.
تبصره  -1افراد صاحبنظر دیگر برح سب مورد و با دعوت رئیس یا دبیر شورا میتوانند در جل سات شورا
بدون حق رأی شرکت نمایند.
ماده  -34ضوابط و اختیارات شورای پژوهشی شبکههای بهداشت و درمان
بند  -1جلســات شــورای پژوهشــی شــبکه حتیاالمکان هر ماه یکبار برگزار میگردد و در هر صــورت تناوب
آنها بیش از  2ماه نباشــد .در مواردی که الزم باشــد با صــالحدید رئیس یا دبیر شــورا جلســات فوقالعاده
شورای پژوهشی شبکههای بهداشت و درمان تشکیل میشود.
بند  -2ریا ست شورای پژوه شی شبکه بهدا شت و درمان در کلیه جل سات عادی و فوقالعاده شورا با رئیس
شبکه میباشد و در غیاب ایشان جلسات شورای پژوهشی رسمیت ندارند .تنها در مواردی که رئیس شبکه،
رئیس شورا را به کسی تفویض نماید جلسات شورا بدون حضور ایشان رسمیت مییابند.
بند  -3جلسات شورای پژوهشی شبکههای بهداشت و درمان دانشگاه با حضور رئیس شورا یا جانشین ایشان
و نصف بهعالوه یک اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات با اکثریت نسبی آرای اعضای حاضر اخذ میگردند.
بند  -4دبیر شورا از بین اعضا پس از رأیگیری انتخاب میشود.
بند  -5ابالغ اعضای شورای پژوهشی شبکه بهداشت و درمان از ســـــــــوی رئیس شبکه یا معاونت تحقیقات
فناوری دانشگاه برای مدت دو سال صادر میشود.
بند  -6ش ـورای پژوهشــی شــبکههای بهداشــت و درمان و مرکز بهداشــت خرمآباد بهعنوان زیرمجموعههای
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شورای پژوهشی  HSRمحسوب میشوند
بند  -7دبیر شورای پژوه شی شبکه بهدا شت و درمان بهعنوان رابط با شورای پژوه شی  HSRو با معاونت
تحقیقات و فنآوری دانشگاه میباشد.
بند  -8دبیر شورای پژوهشی شبکه بهداشت و درمان موظف است نسخهای از صورتجلسات پژوهشی شبکه
بهداشت و درمان را که به امضای اعضاء رسیده است ،به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه ارسال نماید.
بند  -9شورای پژوه شی شبکه بهدا شت و درمان میتواند طرحهای تحقیقاتی را از نظر محتوایی ،ضرورت،
تکراری نبودن و ارزش علمی تأیید نماید و جهت انجام مراحل بعدی به شورای پژوهشی  HSRارسال نماید.
بند  -11شورای پژوه شی شبکه بهدا شت و درمان موظف ا ست طرحهای ار سالی را حداکثر ظرف مدت سی
روز مورد بررسی و اظهارنظر قرار دهد.
بند  -11دبیر شورای پژوه شی شبکه بهدا شت و درمان موظف ا ست هر سه ماه یکبار (به صورت ف صلی)
گزارشی از عملکرد پژوهشی آن شورا را برای معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه ارسال نماید.
ماده  -35وظایف شورای پژوهشی شبکههای بهداشت و درمان
بند  -1پیشنهاد خطمشیهای شبکه مربوطه در زمینه پژوهشهای کاربردی.
بند  -2پیشــنهاد محتوا و برگزاری دورههای توانمندســازی پژوهشــی کارکنان شــبکه مربوطه ازجمله روش
تحقیق در راستای انجام تحقیقات کاربردی توسط آنها
بند  -3بررسی و اعالم نظر در خصوص ضرورتهای ارجاع شده به شورای پژوهشی شبکه
بند  -4ترغیب و تشویق محققین برای تهیه مقاالت علمی ،تألیف کتاب ،شرکت در همایشهای علمی داخلی
و خارجی و ارائه تسهیالت الزم برای نشر دانش
بند  -5برگزاری همایشهای مرتبط با تحقیقات کاربردی.
بند  -6تعیین اولویتهای پژوهشی شبکه مربوطه
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ماده  -36شورای پژوهشی مرکز بهداشت شهرستان خرمآباد
بند  -1تعریف
شورای پژوه شی مرکز بهدا شت شهر ستان خرمآباد زیرمجموعه شورای  HSRدان شگاه بوده و کلیه خطی
م شیها و امور مربو به تحقیقات کاربردی در نظام سالمت مربو

به شبکه را با هماهنگی شورای HSR

دانشگاه تدوین و تبیین میکند و عهدهدار رهبری و مدیریت تحقیقات کاربردی در شبکه مربوطه میباشد
ماده  -37اعضای شورای پژوهشی مرکز بهداشت خرمآباد
بند  -1رئیس مرکز بهداشت شهرستان خرمآباد بهعنوان رئیس شورا
بند  -2معاون مرکز بهداشت شهرستان خرمآباد.
بند  -3مسئولین واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان خرمآباد.
بند  -4دو نفر از کارشناسان ارشد عالقهمند به انتخاب رئیس مرکز بهداشت شهرستان خرمآباد
بند  -5یک یا دو نفر از اعضای هیأتعلمی دانشگاه به پیشنهاد رئیس مرکز بهداشت و ابالغ معاون تحقیقات
و فنآوری دانشگاه
تبصره  -1افراد صاحبنظر دیگر برح سب مورد و با دعوت رئیس یا دبیر شورا میتوانند در جل سات شورا
بدون حق رأی شرکت نمایند.
ماده  -38ضوابط و اختیارات شورای پژوهشی مرکز بهداشت شهرستان خرمآباد
بند  -1جلسات شورای پژوهشی مرکز بهداشت شهرستان خرمآباد حتیاالمکان هر ماه یکبار برگزار میگردد
و در هر صــورت نباید بیش از  2ماه بهصــورت متناوب برگزار نشــود .در مواردی که الزم باشــد با صــالحدید
رئیس یا دبیر شورا جلسات فوقالعاده شورای پژوهشی مرکز بهداشت شهرستان خرمآباد تشکیل میشود.
بند  -2ریاست شورای پژوهشی مرکز بهداشت شهرستان خرمآباد در کلیه جلسات عادی و فوقالعاده شورا با
رئیس شبکه میباشد و در غیاب ایشان جلسات شورای پژوهشی رسمیت ندارند .تنها در مواردی که رئیس
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مرکز بهداشت ،رئیس شورا را به کسی تفویض نماید جلسات شورا بدون حضور ایشان رسمیت مییابند.
بند  -3جلسات شورای پژوهشی مرکز بهداشت شهرستان خرمآباد با حضور رئیس شورا یا جانشین ایشان و
نصف بهعالوه یک اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات با اکثریت نسبی آرای اعضای حاضر اخذ میگردند.
بند  -4دبیر شورا از بین اعضا پس از رأیگیری انتخاب میشود.
بند  -5ابالغ اعضای شورای پژوهشی مرکز بهداشت شهرستان خرمآباد از ســـــــــوی رئیس مرکز بهداشت
خرمآباد برای مدت دو سال صادر میشود.
بند  -6شورای پژوه شی مرکز بهدا شت خرمآباد بهعنوان زیرمجموعههای شورای پژوه شی  HSRمح سوب
میشود.
بند  -7دبیر شورای پژوهشی مرکز بهداشت شهرستان خرمآباد بهعنوان رابط با شورای پژوهشی  HSRو با
معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه میباشد.
بند  -8دبیر شورای پژوه شی مرکز بهدا شت شهر ستان خرمآباد موظف ا ست ن سخهای از صورتجل سات
پژوهشی بهداشت شهرستان خرمآباد را که به امضای اعضاء رسیده است ،به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه
ارسال نماید.
بند  -9شورای پژوه شی مرکز بهدا شت شهر ستان خرمآباد میتواند طرحهای تحقیقاتی را از نظر محتوایی،
ضــرورت ،تکراری نبودن و ارزش علمی تأیید نماید و جهت انجام مراحل بعدی به شــورای پژوهشــی HSR

ارسال نماید.
بند  -11شورای پژوه شی مرکز بهدا شت شهر ستان خرمآباد موظف ا ست طرحهای ار سالی را حداکثر ظرف
مدت سی روز مورد بررسی و اظهارنظر قرار دهد.
بند  -11دبیر شورای پژوه شی مرکز بهدا شت شهر ستان خرمآباد موظف ا ست هر سه ماه یکبار (به صورت
فصلی) گزارشی از عملکرد پژوهشی آن شورا را برای معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه ارسال نماید.
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ماده  -39وظایف شورای پژوهشی مرکز بهداشت شهرستان خرمآباد
بند  -1پیشنهاد خطمشیهای مرکز بهداشت شهرستان خرمآباد در زمینه پژوهشهای کاربردی.
بند  -2پیشنهاد محتوا و برگزاری دورههای توانمندسازی پژوهشی کارکنان مرکز بهداشت شهرستان خرمآباد
ازجمله روش تحقیق در راستای انجام تحقیقات کاربردی توسط آنها
بند  -3بررسی و اعالم نظر در خصوص ضرورتهای ارجاع شده به شورای پژوهشی مرکز بهداشت شهرستان
خرمآباد
بند  -4ترغیب و تشویق محققین برای تهیه مقاالت علمی ،تألیف کتاب ،شرکت در همایشهای علمی داخلی
و خارجی و ارائه تسهیالت الزم برای نشر دانش
بند  -5برگزاری همایشهای مرتبط با تحقیقات کاربردی.
بند  -6تعیین اولویتهای پژوهشی مرکز بهداشت شهرستان خرمآباد
ماده  -41شوراهای پژوهشی مراکز آموزشی درمانی
بند  -1تعریف
شورای پژوهشی مراکز آموزشی درمانی ،در راستای مسئولیت و تفویض صادر شده از طرف شورای پژوهشی
دانشــگاه ،مرجع تصــمیمگیری در خصــوص طرحهای پژوهشــی در حیطه تخصــصــی خود از نظر محتوایی،
ضرورت ،تکراری نبودن و ارزش علمی میباشد.
ماده  -41اعضای شورای پژوهشی مراکز آموزشی درمانی
بند  -1رئیس مرکز آموزشی درمانی درصورتیکه هیأتعلمی باشد بهعنوان رئیس شورا
بند  -2مدیر گروههای فعال در مرکز آموزشی درمانی
بند  -3یک نفر متخصص آمار یا اپیدمیولوژی به پیشنهاد رئیس شورا و ابالغ رئیس دانشکده پزشکی.
بند  -4دو تا چهار نفر از اعضای هیأتعلمی بالینی به پیشنهاد رئیس شورا و ابالغ رئیس دانشکده پزشکی.
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بند  -5معاونین آموزشی و پژوهشی مرکز
تبصره  -1درصورتیکه ریاست مرکز آموزشی-درمانی از اعضای هیأت علمی نباشد بهعنوان عضو معمولی در
شورا محسوب میشود و ریاست شورا به عهده معاون پژوهشی مرکز میباشد.
تبصره  -2کار شناس پژوه شی دان شکده بدون حق رأی در جل سات پژوه شی مرکز آموز شی درمانی شرکت
مینماید.
تبصره  -3رئیس یا دبیر شــورای پژوهشــی مرکز آموزشــی درمانی میتواند از متخصــصــین ذیصــالح برای
مشورت و شرکت در جلسات شورا بدون داشتن حق رأی ،دعوت به عمل آورد.
ماده  -42ضوابط و اختیارات شورای پژوهشی مرکز آموزشی درمانی
بند  -1جلسات شورای پژوهشی مرکز آموزشی درمانی بهصورت هر دو هفته یکبار در محل دفتر رئیس مرکز
آموزشی درمانی برگزار می شود و در صورت لزوم و به صالحدید رئیس شورا یا دبیر شورا ،جلسات فوقالعاده
برگزار خواهد شد.
بند  -2ریاست شورای پژوهشی مرکز آموزشی درمانی در کلیه جلسات عادی و فوقالعاده شورا با رئیس مرکز
آموزشی درمانی است و در غیاب ایشان جلسات شورای پژوهشی رسمیت ندارند .تنها در مواردی که رئیس
مرکز آموز شی درمانی ،رئیس شورا را به ک سی تفویض نماید جل سات شورا بدون ح ضور ای شان ر سمیت
مییابند.
بند  -3جل سات شورای پژوه شی مرکز آموز شی درمانی با ح ضور رئیس شورا یا جان شین ای شان و ن صف
بهعالوه یک اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات با اکثریت نسبی آرای اعضای حاضر اخذ میگردند.
بند  -4دبیر شورا از بین اعضاء پس از رأیگیری انتخاب میشود.
بند  -5ابالغ اعضای شورای پژوهشی مرکز آموزشی درمانی از ســـوی رئیس دانشکده پزشکی برای مدت دو
سال صادر میشود.
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بند  -6شورای پژوه شی مرکز آموز شی درمانی بهعنوان زیرمجموعههای شورای پژوه شی دان شکده پز شکی
محسوب میشوند.
بند  -7دبیر شورای پژوه شی مرکز آموز شی درمانی بهعنوان رابط شورای پژوه شی مرکز آموز شی درمانی با
شورای پژوهشی دانشکده پزشکی میباشد.
بند  -8دبیر شورای پژوه شی مرکز آموز شی درمانی موظف ا ست ن سخهای از صورتجل سات پژوه شی مرکز
آموزشی درمانی را که به امضای اعضاء رسیده است ،به دانشکده پزشکی ارسال نماید.
بند  -9شورای پژوهشی مرکز آموزشی درمانی بر پایه تفویض صادر شده از سوی شورای پژوهشی دانشگاه
میتواند طرحهای تحقیقاتی را از نظر محتوایی ،ضرورت ،تکراری نبودن و ارزش علمی برر سی و تأیید نماید
و بر اساس مبلغ پیشنهاد شده در پروژه به شورای پژوهشی دانشکده یا دانشگاه یا سایر شوراهای پژوهشی
ارسال نماید.
بند  -11دبیر شورای پژوهشی مرکز آموزشی درمانی موظف است هر سه ماه یکبار (بهصورت فصلی) گزارشی
از عملکرد پژوهشی آن شورا را برای دانشکده پزشکی ارسال نماید.
بند  -11شورای پژوهشی مرکز آموزشی درمانی موظف است طرحهای ارسالی را حداکثر ظرف مدت سی روز
مورد بررسی و اظهارنظر قرار دهد.
ماده  -43وظایف شورای پژوهشی مرکز آموزشی درمانی
بند  -1برر سی و اظهارنظر در خ صوص طرحهای پژوه شی از نظر محتوایی ،ضرورت ،تکراری نبودن و ارزش
علمی.
بند  -2برنامهریزی در خصوص توسعه نظام اطالعات بیمارستانی بهعنوان منبع اصلی دادههای پژوهشی.
بند  -3تدوین سیاستهای پژوهشی مرکز آموزشی درمانی با توجه به خطمشی پژوهشی دانشگاه.
بند  -4مطالعه و پی شنهاد راهکارهای ایجاد انگیزه و عالقه در اع ضای هیأت علمی ،پز شکان و کارکنان مرکز
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آموزشی درمانی در راستای فعال نمودن پژوهش.
بند  -5بررسی کارشناسی توان پژوهشی مرکز آموزشی درمانی بر اساس معیارهای دانشگاه و انعکاس آن به
دانشکده پزشکی.
بند  -6پی شنهاد محتوا و برگزاری دورههای توانمند سازی پژوه شی کارکنان مرکز آموز شی درمانی ازجمله
روش تحقیق در راستای انجام تحقیقات کاربردی توسط آنها
بند  -7ترغیب و تشویق محققین برای تهیه مقاالت علمی ،تألیف کتاب ،شرکت در همایشهای علمی داخلی
و خارجی و ارائه تسهیالت الزم برای نشر دانش
بند  -8پیشنهاد برگزاری همایشهای مرتبط با تحقیقات بالینی.
بند  -9جمعآوری نظرات گروههای آموزشــی مرکز آموزشــی درمانی در مورد اولویتهای تحقیقاتی و تعیین
اولویتهای پژوهشی مرکز آموزشی درمانی
بند  -11تشـــویق ان جام پژوهش های بین گروهی و فراهم نمودن ام کا نات الزم ج هت ه ماهنگی این گو نه
پژوهشها.
بند  -11ت شویق مجریان به ارائه نتایج پژوهشهای اتمام یافته در را ستای ارتقای و ضعیت آموز شی و درمانی
بخشهای مرکز آموز شی درمانی و د ستیابی به د ستورالعمل پی شگیری ،ت شخیص ،درمان و توانبخ شی بر
اساس یافتههای پژوهشی.
بند  -12تنظیم گزارش سالیانه فعالیتهای پژوه شی مرکز آموز شی درمانی و انتخاب پژوه شگران برتر مرکز
آموزشی درمانی و معرفی به دانشکده پزشکی
ماده  -44شورای پژوهشی مراکز تحقیقات
بند  -1تعریف :شورای پژوهشی مراکز تحقیقات مرجعی است زیر نظر شورای پژوهشی دانشگاه که بهمنظور
پیگیری و اجرای وظایف و تفویضهایی که در راستای کلیه امورات پژوهشی توسط شورای پژوهشی دانشگاه
33

آيين نامه و مقررات تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان
به آن محول میشود ،تشکیل میگردد.
ماده  -45اعضای شورای پژوهشی مراکز تحقیقات
بند  -1ریاست شورای پژوهشی مرکز به عهده رئیس مرکز تحقیقات میباشد.
بند  -2معاون پژوهشی مراکز تحقیقات بهعنوان دبیر شورا
بند  -3حداقل  5نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه (ترجیحاً از اعضای هیأت مؤسس یا اعضای هیأت علمی
تماموقت یا پارهوقت همان مرکز تحقیقاتی) ،به پیشـــنهاد دبیر شـــورای مرکز تحقیقات و تائید رئیس مرکز
تحقیقات
بند  -4مدیر پژوهش یا نماینده معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه
بند  -5متخصص آمار یا اپیدمیولوژی به پیشنهاد دبیر مرکز تحقیقات و تائید رئیس مرکز تحقیقات
تبصره  -1حداکثر دو الی سه نفر از صاحبنظران خارج از دانشگاه در امور مرتبط با موضوع مرکز تحقیقاتی
که ح ضور آنها به لحاظ تخ ص صی در شورا ضرورت دارد به پی شنهاد دبیر شورای مرکز تحقیقات و تائید
رئیس مرکز تحقیقات
تبصره  -2رئیس شــورا میتواند افراد دیگری را حســب مورد به شــورای پژوهشــی دعوت نماید تا از نظرات
آنها در بررسی موارد استفاده کند .افراد اخیر بدون حق رأی در جلسات حضور مییابند.
تبصره  -3کارشناسان پژوهشی مرکز بدون حق رأی میتوانند در جلسات شورای پژوهشی مرکز تحقیقات
شرکت نماید.
ماده  -46ضوابط و اختیارات شورای پژوهشی مرکز تحقیقات
بند  -1شورای پژوه شی مرکز تحقیقات حداقل هر دو هفته یکبار ت شکیل می شود و در صورت لزوم و به
صالحدید رئیس شورا یا دبیر شورا ،جلسات فوقالعاده برگزار خواهد شد.
بند  -2معاون پژوهشی مرکز تحقیقات بهعنوان دبیر شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فعالیت مینماید.
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بند  -3ابالغ اع ضای شورای پژوه شی مرکز تحقیقات تو سط معاون تحقیقات و فنآوری دان شگاه با پی شنهاد
رئیس مرکز و به مدت دو سال صادر میگردد.
بند  -4جل سات شورای پژوه شی مرکز تحقیقات با ح ضور رئیس شورا ،نماینده معاون تحقیقات و فنآوری و
نصف بهعالوه یک اعضاء رسمیت مییابد.
بند  -5ریاســت شــورای پژوهشــی مرکز تحقیقات در کلیه جلســات عادی و فوقالعاده شــورا با رئیس مرکز
تحقیقات میباشد و در غیاب ایشان و نماینده معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه جلسات شورای پژوهشی
ر سمیت ندارند .تنها در مواردی که رئیس مرکز تحقیقات ریا ست شورا را به ک سی تفویض نماید و ح ضور
نماینده معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه جلسات شورا بدون حضور ایشان رسمیت مییابند.
بند  -6دبیر شورای پژوه شی مرکز تحقیقات موظف ا ست ن سخهای از صورتجل سات شورای پژوه شی مرکز
تحقیقات را که به امضای اعضاء رسیده است ،به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه ارسال نماید.
بند  -7شورای پژوه شی مرکز تحقیقات بر پایه سقف مالی تفویض شده از سوی شورای پژوه شی دان شگاه
میتواند طرحهای تحقیقاتی پس از تأیید در کمیته مالی به تصویب نهایی برساند.
بند  -8در صورتیکه مبلغ طرحهای تحقیقاتی بی شتر از سقف مالی تفویض شده به شورای پژوه شی مرکز
تحقیقات با شد ،نیازی به مطرح نمودن طرحهای تحقیقاتی در شورای پژوه شی مرکز تحقیقات نمیبا شد و
ابتدا جهت امتیازبندی در شورای پژوهشی دانشگاه مطرح میگردد.
بند  -9شورای پژوه شی مرکز تحقیقات موظف ا ست طرحهای ار سالی را حداکثر ظرف مدت سی روز مورد
بررسی و اظهارنظر قرار دهد.
بند  -11رئیس شورای پژوهشی مرکز تحقیقات موظف است هر سه ماه یکبار (به صورت ف صلی) گزارشی از
عملکرد پژوهشی آن مرکز تحقیقات را برای معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه ارسال نماید.
ماده  -47وظایف شورای پژوهشی مراکز تحقیقات
بند  -1تعیین اهداف و خطمشی پژوهشی مرکز تحقیقات مربوطه
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بند  -2اصالح فرایندهای پژوهشی ازجمله
 -1بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق در مرکز تحقیقات
 -2مشــارکت با بخش دولتی و خصــوصــی در اجرای طرحهای پژوهشــی و تعیین نحوه همکاری با مراکز
تحقیقاتی داخل و خارج دانشگاه
 -3بررســی نحوه ارائه خدمات پژوهشــی به ســازمانهای مختلف برای برآوردن نیازهای اســتانی ،کشــوری و
منطقهای و نیز همکاری با دیگر مراکز علمی و صنعتی
بند  -3تهیه ،تدوین و تصویب برنامههایی در راستای تربیت پژوهشگر در مرکز تحقیقات
بند  -4پیشنهاد چگونگی استفاده از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت فرهنگ سالمت مردم
بند  -5بررسی و تصویب طرحهای پژوهشی مرکز تحقیقات بر اساس تفویض صادر شده از شورای پژوهشی
دانشگاه
بند  -6برر سی و ت صویب اولیه طرحهای پژوه شی که باالتر از مبلغ تفویض شده ه ستند و ارائه به شورای
پژوهشی دانشگاه جهت تصویب نهایی
بند  -7پیشنهاد برگزاری همایشها و کنگرههای علمی مرتبط با مرکز به شوراهای پژوهشی دانشگاه
بند  -8تدوین سیاستهای پژوهشی مرکز تحقیقات با توجه به خطمشی پژوهشی دانشگاه
بند  -9برر سی و اظهارنظر راجع به توان پژوه شی مرکز تحقیقات و ارجاع آن به معاونت تحقیقات و فنآوری
دانشگاه
بند  -11تدوین اولویتهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات و ارائه آن به معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه
بند  -11تشـــویق ان جام پژوهش های بین گروهی و فراهم نمودن ام کا نات الزم برای ه ماهنگی این گو نه
پژوهشها
بند  -12فراهم نمودن امکانات و تسهیالت الزم برای مجریان طرحهای تحقیقاتی در راستای اجرای طرح
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بند  -13ت شویق مجریان طرح به ارائه نتایج پژوهشهای پایانیافته به مؤ س سات ذیربط جهت کاربرد آن در
عرصههای مختلف علمی و عملی (تجاریسازی و کاربردی کردن یافتهها)
بند  -14تنظیم گزارش سالیانه فعالیتهای پژوهشی مرکز تحقیقات
بند  -15ارائه خطم شی و تدوین و ت صویب مو ضوعات تحقیقاتی با توجه به اولویتهای دان شگاه ،جهت اخذ
واحد پایاننامه در مقاطع کارشناسی (در صورت وجود) ،کارشناسی ارشد MPH ،و  ،Ph.Dدکترای عمومی،
تخصصی و فوق تخصصی
ماده  -48کمیته مالی طرحهای پژوهشی
بند  -1تعریف
کمیته مالی طرحهای پژوهشی مرجعی است زیر نظر شورای پژوهشی دانشگاه که بهمنظور پیگیری و اجرای
وظایف و تفویضهایی که در راستای امورات مالی طرحهای پژوهشی توسط شورای پژوهشی دانشگاه به آن
محول میشــود ،در معاونت تحقیقات و فنآوری دانشــگاه و یا تا ســقف تفویض مالی در دانشــکدهها ،مراکز
تحقیقاتی و یا سایر واحدهایی که در این آییننامه به آنها مجوز ت شکیل شورای پژوه شی داده شده ا ست
تشکیل میگردد و مسئولیت تعیین سقف بودجهای طرحهای پژوهشی را به عهده دارد.
ماده  -49اعضای کمیته مالی طرحهای پژوهشی دانشگاه
بند  -1معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه بهعنوان رئیس کمیته
بند  -2مدیر امور پژوهشی دانشگاه بهعنوان دبیر کمیته
بند  -3سه تا  5نفر از اعضای هیأتعلمی دانشگاه با ابالغ معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه
بند  -4مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه
بند  -5سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه بهعنوان عضو کمیته
تبصره  -1کارشناسان پژوهشی دانشگاه بدون حق رأی میتوانند در جلسات کمیته مالی طرحهای پژوهشی
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شرکت نمایند.
ماده  -51اعضای کمیته مالی طرحهای پژوهشی دانشکدهها ،مراکز تحقیقاتی و سایر ...
بند  -1رئیس دانشکده/مرکز تحقیقاتی یا آموزشی-درمانی /معاون دانشگاه /رئیس شبکه یا رئیس سایر مراکز
دارای مجوز تشکیل شورای پژوهشی بهعنوان رئیس کمیته
بند  -2مدیر امور پژوهشی دانشگاه بهعنوان دبیر کمیته
بند  -3سه تا  5نفر از اعضای هیأتعلمی با ابالغ رئیس کمیته
بند  -4متخصص آمار یا اپیدمیولوژی به پیشنهاد دبیر کمیته و ابالغ رئیس کمیته
تبصره  -1کارشناسان پژوهشی شوراها بدون حق رأی میتوانند در جلسات کمیته مالی طرحهای پژوهشی
شرکت نمایند.
ماده  -51ضوابط و اختیارات کمیته مالی طرحهای پژوهشی
بند  -1کمیته مالی طرحهای پژوهشــی حداقل هر دو هفته یکبار تشــکیل میشــود و در صــورت لزوم و به
صالحدید رئیس یا دبیر کمیته ،جلسات فوقالعاده برگزار خواهد شد.
بند  -2مدیر امور پژوهشی دانشگاه بهعنوان دبیر کمیته مالی طرحهای پژوهشی فعالیت مینماید.
بند  -3ابالغ اعضای کمیته مالی طرحهای پژوهشی توسط رئیس کمیته به مدت دو سال صادر میگردد.
بند  -4جلســات کمیته مالی طرحهای پژوهشــی با حضــور رئیس کمیته یا نماینده وی و نصــف بهعالوه یک
اعضاء رسمیت مییابد.
بند  -5ریاســت کمیته مالی طرحهای پژوهشــی در کلیه جلســات عادی و فوقالعاده کمیته با رئیس کمیته
میباشد و در غیاب ایشان نماینده رسمی رئیس کمیته در جلسات کمیته حضور خواهد یافت.
بند  -6دبیر کمیته مالی طرحهای پژوهشــی موظف اســت نســخهای از صــورتجلســات کمیته مالی طرحهای
پژوهشی را که به امضای اعضاء رسیده است ،به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال نماید.
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بند  -7کمیته مالی طرحهای پژوهشــی مســئولیت تعیین بودجه طرحهای پژوهشــی به عهده دارد و کلیه
طرحهای پژوه شی م صوب دان شکدهها ،مراکز تحقیقات ،کمیته تحقیقات دان شجویی ،شورای  ،HSRشورای
پژوهشی دانشگاه ،مراکز آموزشی درمانی و شبکههای بهداشت و درمان باید بر اساس سقف تفویض مالی در
نظر گرفته شده به کمیته مالی مربوطه جهت تعیین بودجه ارجاع داده شوند.
بند  -8کمیته مالی طرحهای پژوهشی موظف است طرحهای ارسالی را حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از
شورای پژوهشی مربوطه بررسی و اظهارنظر قرار دهد.
ماده  -52وظایف کمیته مالی طرحهای پژوهشی
بند  -1تعیین سقف بودجهای طرحهای پژوهشی
بند  -2پیشنهاد اصالح یا افزایش حقالزحمه پرسنلی طرحهای پژوهشی
بند  -3اخذ استعالم از شرکتهای خصوصی در خصوص تعیین بودجه مواد مصرفی موردنیاز انجام طرحهای
تحقیقاتی
بند  -4تدوین چارچوب منا سب جهت هر کدام از بخشهای هزینهای طرحهای تحقیقاتی ازجمله هزینههای
پرسنلی ،مسافرت ،مواد مصرفی ،خرید تجهیزات و آزمایشات تخصصی
بند  -5بررســی مالی و تعیین بودجه کلیه طرحهای پژوهشــی مصــوب دانشــکدهها ،مراکز تحقیقات ،کمیته
تحقیقات دانشجویی ،شورای  ،HSRشورای پژوهشی دانشگاه ،مراکز آموزشی درمانی و شبکههای بهداشت و
درمان
بند  -6بررسی بودجه پایاننامههای دانشجویی
بند  -7تعیین حقالزحمه ناظران طرحهای تحقیقاتی
ماده  -53کمیته اخالق در پژوهش
بند  -1تعریف
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کمیته اخالق در پژوهش مرجعی است زیر نظر شورای پژوهشی دانشگاه که بهمنظور رعایت موازین شرعی و
د ستیابی به اهداف و ارزشهای واالی اخالقی و حفظ شأن و کرامت ان سانی در انجام تحقیقات علوم پز شکی
تشکیل شده است.
ماده  -54اعضای کمیته اخالق در پژوهش
بند  -1رئیس دانشگاه بهعنوان رئیس کمیته
بند  -2معاون تحقیقات و فنآوری بهعنوان دبیر کمیته
بند  -3یکی از مدرسین اخالق پزشکی و یا اساتید مرتبط به پیشنهاد معاون تحقیقات و انتخاب رئیس شورا
بند  -4مسئول یا مشاور امور حقوقی پیشنهاد معاون تحقیقات و انتخاب رئیس شورا
بند  -5یک نفر اپیدمیولوژیست و یا استاد آمار حیاتی پیشنهاد معاون تحقیقات و انتخاب رئیس شورا
بند  -6یک نفر از علمای مذهبی مسلط به مسائل فقهی و آشنا به موازین حقوقی و پزشکی پیشنهاد معاون
تحقیقات و انتخاب رئیس شورا
بند  -7دو نفر از محققین برجسته در علوم پزشکی به انتخاب رئیس شورا
بند  -8یک نفر بهعنوان نماینده جامعه پیشنهاد معاون تحقیقات و انتخاب رئیس شورا
تبصره  -1افراد موضــوع بند  3به بعد توســط رئیس کمیته اخالق دانشــگاه و به مدت دو ســال به عضــویت
کمیته منصــوب میشــوند .در صــورت ابالغ نحوه انتخاب شــورا از ســوی معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت
بهداشت مالک انتخاب افراد بر آن اساس انجام خواهد شد.
تبصره  -2کمیته میتواند در انتخاب اشــخاص حقیقی به توزیع عادالنه ســن و جنس اعضــاء که نمایندهی
منافع و نقطه نظرات جامعه باشند توجه داشته باشد.
تبصره  -3کمیته میتواند در صــورت لزوم از مشــاورین مســتقل بهمنظور اســتفاده از مهارت ویژه آنها در
بررسی برخی از طرحهای تحقیقاتی استفاده کند.
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ماده  -55وظایف ،ضوابط و اختیارات کمیته اخالق در پژوهش
بند  -1بررسی طرحهای تحقیقاتی علوم پزشکی از حیث مالحظات شرعی ،حقوقی و اخالقی از قبیل رضایت
آزمودنی ،رعایت حقوق و آزادی آزمودنی ،حفظ آزمودنی از خطرات احتمالی تحقیق ،رعایت رازداری ،مراعات
حقوق همکاران ،استفاده صحیح از اطالعات ،حفظ ارزشهای اسالمی در انتخاب موضوع و روند انجام تحقیق
و...

تبصره  -1کلیه پایاننامههای دوره دکتری تخ ص صی و فوق تخ ص صی و  PhDدورههای مختلف پز شکی که
دارای سوژههای انسانی میباشند ،باید مصوبه کمیتهی منطقهای اخالق در پژوهش را اخذ نماید.
تبصره  -2سایر پایاننامههای دانشجویی دارای سوژههای انسانی با نظر شورای پژوهشی مربوطه در صورت
نیاز ،به کمیتهی منطقهای اخالق در پژوهش ارجاع و مورد بررسی قرار میگیرد.
بند  -2کلیه طرحها و پایاننامههایی که بهصــورت طرح ملی پذیرفته میشــود و طرحهایی که دارای همکار
(چه از نظر تأمین منابع مالی و یا نیروی ان سانی) با ا شخاص و یا مراکز حقیقی یا حقوقی خارجی میبا شند،
عالوه بر اخذ موافقتنامهی کمیتهی منطقهای ،باید تأییدیهی کمیتهی کشــوری اخالق در پژوهشهای علوم
پزشکی را نیز کسب نماید.
بند  -3کلیه طرحهایی که به صورت چند مرکزی مورد پذیرش قرار میگیرد ،الزم ا ست عالوه بر ک سب اخذ
موافقت کمیته اخالقی دانشــگاه یا مرکز تحقیقاتی ،از کمیته یا کمیتههای اخالق ســایر نهادهای پژوهشــی
همکار نیز موافقتنامه اخذ نماید.
بند  -4کمیتهی اخالق ،باید نتیجه رأی خود را بهطور شفاف و با ذکر دلیل به اطالع مجری و یا سازمان بانی
طرح برســاند و در صــورت اعترار مجری و تمایل نامبرده ،پرونده را جهت بازنگری به کمیتهی کشــوری
اخالق ارسال نماید.
بند  -5درصــورتیکه هر یک از اعضــای کمیتهی منطقهای بهعنوان مجری یا همکار در طرحهای پژوهشــی
مطرح باشـــند ،در جلســـهی مربو به ارزیابی طرح مذکور در کمیته حق رأی ندارند ،در این صـــورت رأی
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اکثریت مطلق سایر اعضاء مالک اعتبار خواهد بود.
بند  -6جلسات کمیتهی منطقهای اخالق در پژوهشهای علوم پزشکی باید به لحاظ شرایط اخالقی الزم (از
نظر تخصص و جنسیت) حداقل یکبار در ماه تشکیل و با حضور دوسوم اعضاء رسمیت یابد.
بند  -7کمیته باید نســـبت به تهیه شـــیوهنامهی اجرایی کمیته که در آن جایگاه حقوقی کمیته ،اعمال و
وظایف آن ،شرایط اع ضاء و شیوهی انتخاب آنها ،ساختار اداری و دبیرخانه ،ا سناد و بایگانی ،گردش کار،
فرمهای الزم برای ارزیابی اخالقی (از قبیل فرم تقاضـــانامه ،فرم رضـــایت ،فرم ارزیابی ضـــرر و زیان و  )...و
شرایط ت شکیل جل سات در آن م شخص بوده ،اقدام نمایند .همچنین باید این اطالعات در د سترس همگان
بهخصوص محققین دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی قرار گیرد.
ماده  -56کدهای حفاظت از آزمودنی در پژوهشهای علوم پزشکی
بند  -1کسب رضایت آگاهانه در کلیه تحقیقاتی که بر روی آزمودنی انسانی انجام میگیرد ضروری است .در
مورد تحقیقات مداخلهای ،کسب رضایت آگاهانه باید کتبی باشد.
بند  -2ارجحیت منافع جامعه یا پی شرفت علم نمیتواند توجیهی برای قراردادن آزمودنی در معرر ضرر و
زیان غیرمعقول باشد و یا محدودیتی در اعمال اراده و اختیار او ایجاد نماید.
بند  -3ک سب ر ضایت آگاهانه بای ستی فارغ از هرگونه اجبار ،تهدید ،تطمیع و اغوا انجام گردید ،در غیر این
صورت ،ر ضایت اخذ شده باطل و هیچ ارر قانونی بر آن مترتب نی ست و در صورت بروز هرگونه خ سارت،
مسؤولیت آن متوجه پژوهشگر خواهد بود.
بند  -4در مواردی که به لحاظ تشکیالتی ،محقق و موقعیتی باالتر و مؤررتر نسبت به آزمودنی داشته باشد،
علت انتخاب آزمودنی باید به تأیید کمیته اخالق در پژوهش ر سیده و تو سط فردی رالث ،ر ضایت آگاهانه
کسب شود.
بند  -5در انجام تحقیقات علوم پز شکی اعم از درمانی و غیر درمانی ،محقق مکلف ا ست اطالعات مربو به
روش اجرا و هدف از انجام تحقیق ،زیانهای احتمالی ،فواید ،ماهیت و مدت تحقیق را به میزانی که با
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آزمودنی ارتبا دارد به وی تفهیم نموده و به ســؤاالت او پاسـ های قانعکننده دهد و مراتب مذکور را در
رضایتنامه قید نماید.
بند  -6در تحقیقات علوم پزشــکی ،باید قبل از انجام تحقیق ،تمهیدات الزم (از قبیل امکانات پیشــگیری،
تشخیصی ،درمانی) فراهم گردد و در صورت بروز خسارت غیرمتعارف ،جبران شود.
بند  -7نحوه ارائهی گزارش یا اعالم نتیجه تحقیقات میباید مت ضمن رعایت حقوق مادی و معنوی عنا صر
ذیربط آزمودنی ،پژوهشگر ،پژوهش و سازمان مربوطه باشد.
بند  -8محقق باید به آزمودنی اعالم نماید که میتواند در هر زمان که مایل باشــد از شــرکت در تحقیق
من صرف شود .بدیهی ا ست در صورت ان صراف ،پژوه شگر مکلف ا ست مواردی را که ترک تحقیق ،تبعات
نامطلوبی نصیب آزمودنی مینماید به ایشان تفهیم نموده و او را حمایت کند.
بند  -9چنانچه به نظر پژوهشگر ،ارائهی بعضی از اطالعات به آزمودنی ،منجر به مخدوش شدن نتایج تحقیق
گردد ،عدم ارائه این اطالعات میبایستی با تأیید کمیتهی اخالق در پژوهش باشد و ضمناً برنامهریزی کاملی
جهت آگاهی بهموقع آزمودنی از آن اطالعات تدارک دیده شود.
بند  -11مســؤولیت تفهیم اطالعات به آزمودنی به عهدهی محقق اســت .در مواردی که فرد دیگری این
اطالعات را به آزمودنی بدهد از محقق سلب مسؤولیت نمیگردد.
بند  -11شرکت دادن آزمودنی در پژوهش ،بدون ارائهی اطالعات مربو به پژوهش ،ممنوع است .مگر اینکه
آزمودنی ،آگاهانه از حق خود در کسب اطالعات صرفنظر کرده باشد.
بند  -12در تحقیقات کارآزمایی بالینی ) (Clinical Trialsکه وجود دو گروه شاهد و مورد ،ضروری ا ست؛
بایستی به آزمودنیها اطالع داد که در تحقیقی شرکت کردهاند که ممکن است بهطور تصادفی در یکی از دو
گروه فوق قرار گیرند.
بند  -13در تحقیقات درمانی میزان ضرر و زیان ) (Riskبای ستی کمتر از منافع ) (Benefitsتحقیق با شد.
مرجع ت شخیص نفع و ضرر ،کمیتهی اخالق در پژوهش میبا شد که پس از م شورت با متخ ص صان حرفهای
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رشتهی مربوطه اعالم نظر مینماید.
بند  -14در تحقیقات غیر درمانی میزان ضرر قابل پذیرش نبای ستی از میزان ضرری که آزمودنی در زندگی
روزمره با آنها مواجه است بیشتر باشد .توضیح آنکه در محاسبهی ضرر و زیان در زندگی روزمره ،ضرورت
دارد آن دسته از ضرر و زیانهایی که آزمودنی به اقتضای موقعیت و شرایط شغلی ،سنی ،زمانی و مکانی با
آنها مواجه میباشد مستثنی گردد.
بند  -15عملی بودن ،ساده بود ،راحت بودن ،سریع بودن ،اقتصادی بودن و مشابه آن نمیتواند توجیهی برای
مواجه نمودن آزمودنی با ضرر و زیان اضافی در تحقیق باشد.
بند  -16در تحقیقاتی که دارای زیان احتمالی بوده و آزمودنیهایی در آنها مورد پژوهش قرار میگیرند که
دچار فقر فرهنگی یا اجتماعی و یا مالی هستند الزم است درک صحیح آزمودنیها در این زبانها مورد تأیید
کمیتهی اخالق در پژوهش قرار گیرد.
بند  -17محقق موظف ا ست که اطالعات مربو به آزمودنی را بهعنوان «راز» تلقی و آن را اف شا ننموده و
ضمناً شرایط عدم اف شای آن را نیز فراهم کند ،مگر آنکه در این م سیر محدودیتی دا شته با شد که در این
صورت باید قبالً آزمودنی را مطلع نماید.
بند  -18در مواردی که آزمودنی از نوع دارو در تحقیق بیاطالع باشد ،محقق بایستی ترتیبی اتخاذ نماید که
در شرایط ضروری ،اطالعات مربو به دارو را در اختیار آزمودنی و یا پزشک معالج او قرار دهد.
بند  -19هرگونه صدمه جسمی و زیان مالی که در پی انجام تحقیق بر آزمودنی تحمیل شود بایستی مطابق
قوانین موجود جبران گردد.
بند  -21انجام روشهای گوناگون تحقیق نباید مغایر با موازین دینی و فرهنگی آزمودنی و جامعه باشد.
بند  -21در شرایط مساوی در روند تحقیق چه از نظر آزمودنی و چه از نظر روش تحقیق  -انتخاب آزمودنی
از بین زندانیان و گروههای خاص ( صغار ،عقبماندگان ذهنی ،مبتالیان به زوال عقل ،بیماران روانپریش و
جنین) از طرفی و بقیه جامعه از طرف دیگر ،انتخاب اولویت به عهده کمیته اخالق در پژوهش است.
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بند  -22شرکت زندانیان در تحقیقاتی که نتایج آن منح صر به زندانیان می شود با ک سب ر ضایت آگاهانه
کتبی بالمانع است.
بند  -23زندانیان را به علت شرایط خاص ازجمله در دسترس بودن آنان نباید بهعنوان آزمودنی ترجیحی در
تحقیقات شرکت داد و از طرفی نیز نمیتوان آنها را از منافع تحقیق محروم نمود.
بند  -24شرکت گروههای صغار ،عقبماندگی ذهنی ،مبتالیان به زوال عقل و بیماران روانپریش در کلیهی
تحقیقات بهشر کسب رضایت کتبی از ولی قانونی آنها و اربات ضرورت انجام چنین تحقیقی بالمانع است.
در صورتیکه در ابتدای تحقیق ،آزمودنی ،زوال عقل و یا عالئم روانپری شی ندا شته و در مدت انجام تحقیق
مبتال به عالئم روانپری شی ) (Psychotic signsو یا زوال عقل گردد؛ ر ضایت قبلی باطل بوده و باید از ولی
قانونی او ر ضایت کتبی ک سب شود .آزمودنیهایی که در ابتدای تحقیق روانپریش یا صغیر بودهاند ،اگر در
مدت انجام تحقیق به ترتیب واجد صالحیت یا کبیر شوند ،رضایت قبلی ولی ایشان باطل بوده و الزم است
رضایت کتبی جدیدی از خود ایشان کسب شود.
بند  -25انجام تحقیقات غیر درمانی بر روی جنین مجاز نی ست .انجام تحقیقات درمانی بر روی جنین مجاز
است که به نفع جنین و یا مادرش بوده و ضرری متوجه هیچیک از آنان نگردد .بدیهی است کسب رضایت
آگاهانه کتبی از مادر و ولی قانونی جنین ضروری است.
بند  -26انجام تحقیق بر روی جنینهای سقط شده بهشر ضرورت و رعایت موازین قانونی بالمانع است.
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بخش  -2موارد اجرایي طرحها و شرایط موردنیاز براي طرح دهندگان
ماده  -57طرح تحقیقاتی
بند  -1تعریف
طرح تحقیقاتی به مجموعه مطالعات یا فعالیتهایی گفته می شود که منجر به تولید علم و فنآوری می شود
(مانند تهیه و تدوین اطالعات ،تهیه نرمافزار ،بانک اطالعاتی ،مجموعه سازی ،تولید ابزار به صورت سختافزار،
ارائه خدمات بهصــورت ســخت و نرمافزاری ،راهاندازی روش جدید در زمینههای مختلف علمی ،مطالعه موارد
ناشـــناخته علمی ،مطالعه ارربخشـــی داروهای جدید ،ســـاخت داروهای جدید ،ســـاخت آنزیمها و ترکیبات
نوترکیب ،مطالعه ژنها و تعیین سکانس آنها ،مطالعه پلی مورفیسم ژنی در موارد انجام نشده و ارتبا آن با
بیماریها ،اســـتفاده از تکنیکهای جدید در ســـاخت داروها و ترکیبات بیولوژی و هر فعالیتی که منجر به
اصالح عملکرد داروها ،شناخت ترکیبات جدید ،ساخت تجهیزات پزشکی جدید ،اصالح فرآیندها و رفتارهای
بخش سالمت و اصالح فرهنگ سالمت مردم گردد).
ماده  -58اع ضای هیأتعلمی اعم از شاغل (ر سمی ،ر سمی آزمای شی ،پیمانی ،متعهد خدمت ،ضریب  Kو
ماده یک) یا بازن ش سته دان شگاه و کلیه پژوه شگران و پر سنل دان شگاه با حداقل مدرک کار شنا سی و کلیه
دانشجویان دانشگاه میتوانند بهطور فردی یا گروهی بهعنوان طرح دهنده مطرح باشند.
تبصره  -1پژوهشگران و اعضای هیأتعلمی سایر دانشگاهها ازجمله دانشگاههای دولتی و خصوصی و مراکز
تحقیقاتی با حداقل مدرک کار شنا سی ار شد و دا شتن حداقل یک مقاله  ISIو مخترعان و مبتکران خارج از
دانشگاه با داشتن حداقل مدرک کارشناسی به شر اینکه حداقل یک نفر از طرح دهندگان بر اساس شرایط
ماده  58از دانشگاه علوم پزشکی لرستان باشد ،میتوانند بهعنوان طرح دهنده یا مدیر اجرایی ،پیشنهاد انجام
پروژه تحقیقاتی را بدهند.
تبصره  -2درصورتیکه فردی که بهعنوان مدیر اجرایی پروژه معرفی میگردد خارج از دانشگاه باشد ،باید دو
برابر مبلغ پروژه پی شنهادی سفته با ضمانت فردی که رابطه ا ستخدامی با دان شگاه دارد در اختیار م سئول
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مالی طرحهای تحقیقاتی قرار دهد.
تبصره  -3همچنین فردی که رابطه اســتخدامی با دانشــگاه دارد باید تعهد نماید که در صــورت عدم انجام
طرح برابر قرارداد تنظیم شده ،مبلغ دریافت شده از محل طرح از حقوقش با نامه معاون تحقیقات و فنآوری
دانشگاه برداشت گردد .این افراد نیازی به سپردن وریقه یا چک یا سفته ندارند.
تبصره  -4درصورتیکه دانشجویان دانشگاه بهعنوان مدیر اجرایی پروژه معرفی گردند ،حتما یکی از اعضای
هیأتعلمی دانشــگاه بهعنوان اســتاد راهنمای پروژه باید در این پروژه تعریف گردد و حداقل با تایید معاونت
آموز شی دان شکده سه ترم تح صیلی از پایان تح صیالت دان شجو هم مانده با شد .در صورتی که هزینه طرح
تحقیقاتی به دانشــجو بعنوان مدیر اجرایی پرداخت گردد ارائه ضــمانت بصــورت ســفته حداقل دو برابر مبلغ
پروژه با ضمانت افراد دارای ا ستخدام پیمانی یا ر سمی دان شگاه یا سایر نهادهای دولتی الزامی می با شد .در
صورتیکه ا ستاد راهنمای پروژه که دارای رابطه ا ستخدامی با دان شگاه ا ست تعهد نماید که در صورت عدم
انجام طرح برابر قرارداد تنظیم شده ،مبلغ دریافت شده از محل طرح از حقوقش پرداخت گردد ،نیازی به ارائه
سفته نمی باشد و حداقل ماندگاری سه ترم دانشجو نیز محاسبه نمی گردد.
ماده  -59در کلیه موارد نتایج حاصل از انجام طرح تحقیقاتی اعم از مالکیت مادی یا معنوی حاصل شده در
اختیار دان شگاه میبا شد و بر ا ساس سهمی که دان شگاه تعیین میکند بین دان شگاه و طرح دهندگان تق سیم
میشود.
تبصره  -1طرح دهندگان ملزم هستند تا نتایج حاصل از تحقیق را با ذکر آدرس دانشگاه و ذکر شماره پروژه
در قسمت سپاسگزاری و ذکر این نکته که این پروژه با پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام گرفته
است منتشر نمایند ،مگر در مواردی که قبل از انتشار نتایج نیاز به گرفتن پتنت باشد.
ماده  -61طرح دهندگان (پی شنهاد دهندگان ا صلی طرح) افرادی ه ستند که م سئولیت م ستقیمی در رابطه
با م سائل علمی طرح ،نتایج حا صل شده ،اجرای کل طرح و اتمام آن دارند و امتیازات مادی و معنوی سهم
آنها بهصورت توافقی مابین آنها تقسیم میگردد.
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تبصره  -1طرح دهندگان در هر شرایطی نباید بیشتر از  3نفر باشند.
تبصره  -2طرح دهندگانی که طرح یا طرحهای قبلی خود را بر اساس قرارداد مربوطه به اتمام نرساندهاند تا
تعیین تکلیف طرح یا طرحهای قبلی قرارداد جدید با آنها بسته نمیشود و بایستی خسارت وارده به دانشگاه
را از حقوق و مزایای خود مرتفع نمایند.
ماده  -61مدیر اجرایی طرح  -مدیر اجرایی کســی میباشــد که به نمایندگی از طرح دهندگان با دانشــگاه
قرارداد انجام طرح تحقیقاتی امضــاء مینماید و کلیه هزینههای طرح که از طرف دانشــگاه پرداخت میشــود
بهحساب ایشان واریز میگردد .ایشان رابط طرح دهندگان با دانشگاه میباشد و پیگیری مسائل حقوقی طرح
با ای شان میبا شد .م سئولیت اجرایی طرح از نظر مالی ،حقوقی و اداری به عهده مدیر اجرایی طرح ا ست ولی
در قبال مسائل علمی و نتایج حاصل از طرح طبق مواد فوقالذکر همه طرح دهندگان مسئولیت دارند.
تبصره  -1درصـــورتی که طرح دهندگان بخواهند فردی غیر از نفر اول بهعنوان مدیر اجرایی طرح معرفی
گردد باید مراتب را بهصورت کتبی به شورای پژوهشی واحد مربوطه اطالع دهند.
تبصره  -2هر طرح تحقیقاتی نمیتواند بیش از یک مدیر اجرایی داشته باشد.
تبصره  -3درصـــورتی که مدیر اجرایی طرح به هر دلیلی از ادامه کار صـــرفنظر نماید یکی دیگر از طرح
دهندگان به صورت توافقی و در صورت عدم توافق به تشخیص حوزه معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه به
ترتیب نفرات بعدی ،عهدهدار این وظیفه خواهد شد.
ماده  -62همکاران طرح :سایر اع ضائی (اع ضای هیأتعلمی و غیر هیأتعلمی) که به نحوی در روند اجرای
طرح عهدهدار مسئولیتهای رانوی بوده و بخشی از عملیات اجرایی طرح به عهده آنها میباشد ،تحت عنوان
همکار طرح خوانده میشوند .تعداد همکاران بر اساس نظر طرح دهندگان میباشند.
تبصره  -1تخصــیص امتیازات مادی و معنوی به همکاران طرح بهصــورت توافقی با طرح دهندگان صــورت
میگیرد.
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ماده  -63درصورتیکه یکی از همکاران و یا طرح دهندگان از ادامه کار صرفنظر نماید ،مدیر اجرایی موظف
است مدیر امور پژوهشی دانشگاه را بهصورت کتبی مطلع نماید.
ماده  -64در صورت ت صویب طرح تحقیقاتی تو سط مدیریت پژوه شی /معاونت تحقیقات و فنآوری و طرح
دهندگان ،هرگونه تغییر در مفاد و محتوا تنها با تائید شـــورای پژوهشـــی تصـــویبکننده طرح امکانپذیر
میباشد.
ماده  -65هر محقق بهعنوان طرح دهنده در حالتی که ع ضو هیأتعلمی آموز شی ا ست نمیتواند بهعنوان
انفرادی مجری بیش از پنج طرح تحقیقاتی را به عهده داشــته باشــد .هنگامیکه مدیر اجرایی طرح عضــو
هیأتعلمی پژوهشی است میتواند به صورت همزمان تا هفت طرح تحقیقاتی را بهعنوان سرپرستی و هدایت
نماید .طرح های تحقیقاتی اصـــلی ،پژوهش در آموزش ،طرح های تحقیقاتی دانشـــجویی و طرح پایان نامه
همگی در این قالب کلی هســتند و در هر صــورت نباید تعداد طرح های تحقیقاتی بیشــتر از  5طرح در حال
اجرا باشـــد .در مواردی که عضـــو هیأت علمی طرح های تحقیقاتی غیر از پایان نامه ندارند میتوانند تعداد
پایاننامه های دانشجویی بخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد ،دکتری تخصصی  PhDآموزشی و پژوهشی،
دورههای دستیاری تخ ص صی ،فوق تخ ص صی و فلوشیپ تا سقف  5پایاننامه قابل افزایش میباشد .در موارد
هیات علمی پژوهشی در هر صورت تعداد طرح تحقیقاتی در حال اجرا نباید بیشتر از  7طرح باشد.
تبصره  -1طرح در قالب پایاننامه به طرحهایی گفته می شود که به صورت پایاننامه ارائه می شوند که مبلغ
آن بیش از سقف م صوب پایاننامه ا ست و ا ستاد راهنما آن را در قالب طرح تحقیقاتی ارائه میکند .در این
شرایط تمام امور مربو به پایاننامه ،نحوه دفاع و سایر موارد باید بر طبق این آییننامه باشد.
تبصره  -2درصــورتیکه طرح دهندگان بیش از یک نفر باشــند میزان بهرهمندی از مزایای مادی و معنوی
به صورت م شترک میبا شد ،مگر اینکه از قبل میزان م شارکت طرح دهندگان م شخص و به صورت کتبی به
مدیریت پژوهشی ارسال گردد.
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ماده  -66متخصــصــین و فوق تخصــصهای غیر هیأت علمی ،پزشــکان عمومی و کارشــناســان ارشــد غیر
هیأتعلمی و کارشــناســان با رابطه اســتخدامی با دانشــگاه میتوانند همزمان بهعنوان طرح دهنده به ترتیب
چهار ،سه و دو طرح تحقیقاتی فعالیت نمایند (مشارکت معادل ماده .)65
ماده  -67دانشجویان رشتههای پزشکی ،دندانپزشکی ،داروسازی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه
علوم پزشــکی لرســتان میتوانند همزمان بهعنوان طرح دهنده و مدیر اجرایی دو طرح تحقیقاتی با ســقف
هزینه کمتر از شصت میلیون ریال فعالیت نمایند.
ماده  -68دانشجویان رشتههای کارشناسی و کاردانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان میتوانند بهعنوان مدیر
اجرایی تنها یک طرح تحقیقاتی با سقف هزینه کمتر از شصت میلیون ریال فعالیت نمایند.
ماده  -69اع ضای هیأتعلمی و پژوه شگران سایر دان شگاهها با دا شتن حداقل یک مقاله علمی – پژوه شی
(یکی از اع ضای طرح دهنده) و حداقل مدرک حداقل کار شنا سی و ترجیحا کار شنا سی ار شد به باال ازجمله
شاغل در دان شگاههای دولتی و خ صو صی و مراکز تحقیقاتی و مخترعان و مبتکران خارج از دان شگاه به شر
رعایت ماده  58و تبصـــرههای  1و  2آن ماده میتوانند بهعنوان طرح دهنده و مدیر اجرایی تنها یک طرح
فعالیت نمایند.
ماده  -71هر محقق چه هیأتعلمی و چه غیر هیأتعلمی میتواند همزمان بهعنوان همکار در  22طرح
تحقیقاتی مشارکت داشته باشد.
ماده  -71کلیه تغییراتی که در عوامل اجرائی طرح ازجمله مدیر اجرایی ،طرح دهندگان ،همکاران اصــلی و
غیره در حین اجرای آن رخ دهد بایســتی بهوســیله مدیر اجرایی طرح و بهصــورت کتبی ،به دبیر شــورای
پژوهشی تصویبکننده طرح ارجاع شود .شورای مربوطه در خصوص قبول یا رد تغییرات مزبور تصمیمگیری
کرده و به مدیر اجرایی اطالع خواهند داد.
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بخش  -3فرایند تصویب طرح تحقیقاتي
ماده  -72به شــورای پژوهشــی دانشــکدهها ،مراکز تحقیقات ،شــورای  ،HSRکمیته تحقیقات دانشــجویی،
شورای پژوهشی پژوهش در آموزش و واحدهای مراکز آموزشی درمانی که دارای شورای پژوهشی مورد تأیید
معاونت تحقیقات و فنآوری دان شگاه با شند از طرف شورای پژوه شی دان شگاه تفویض اختیار میگردد که
طرحهای تحقیقاتی تا سقف مالی تعیینشده را مورد بررسی و تصویب نهایی قرار دهند و نیازی نیست چنین
پروژههایی در شورای پژوهشی دانشگاه مطرح گردند.
بند  -1طرحهای تحقیقاتی بیش از سقف مالی تعیین شده برای شوراهای پژوهشی زیرگروه شورای پژوهشی
دان شگاه پس از برر سی اولیه در شوراهای پژوه شی مربوطه در شورای پژوه شی دان شگاه مطرح و ت صویب
میگردند.
بند  -2ســقف مالی تفویض شــده در ابتدای هر ســال توســط شــورای پژوهشــی دانشــگاه مورد بازبینی قرار
میگیرد و به مراکز مربوطه ابالغ میگردد.
ماده  -73طرح دهندگان باید پیشنویس طرح تحقیقاتی خود را در سامانه پژوهشی دانشگاه ربت بکنند تا
بررسی اولیه از نظر تکراری نبودن و کلیات انجام بشود؛ و در قالب فرمهای ویژه این کار ( )Proposalپروپوزال
بینام و پروپوزال با نام در سامانه بارگذاری بشود تا پیگیریهای بعدی انجام بشود.
ماده  -74فرمهای پیشنویس طرحهای تحقیقاتی تحت نظارت کارشناسان حوزه پژوهشی دانشگاه طراحی
و تدوین گردیده و در اختیار دانشــکدهها و مراکز تحقیقاتی در ســامانه به دو صــورت پروپوزال با نام برای
کار شنا سان و انجام امور مالی و اداری و پروپوزال بينام جهت ار سال برای داوران در سامانه برای مجریان
قرار داده شده ا ست .هرگونه تغییر در مندرجات ،کلیات و شکل ظاهری فرمها از سوی دان شکدهها و مراکز
تحقیقاتی وابسته به دانشگاه باید با نظارت و اجازه معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه صورت پذیرد.
ماده  -75مراحل ارزیابی طرح تحقیقاتی تا زمان عقد قرارداد
بند  -1چنانچه مو ضوع پروپوزال جز طرحهای مرتبط با گروههای آموز شی با شد مدیریت پژوه شی دان شگاه
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بالفاصله از طریق کارشناسان مربوطه پس از بررسی محتوا و فرمت طرح درصورتیکه تکراری نباشد و ایراد
فرمت نداشــته باشــد حداکثر طی یک هفته باید آن را به کارشــناس پژوهشــی دانشــکدهها یا دبیر شــورای
پژوهشی مربوطه ارسال نماید .وجود یک نفر متخصص آمار حیاتی یا اپیدمیولوژی در طرح تحقیقاتی یا طرح
پایاننامه الزامی ا ست در غیر این صورت طرح بای ستی از نظر آماری داوری شده با شد و به تأیید شورای
پژوهشی مربوطه رسیده باشد .الزم به ذکر است چنانچه متخصص آمار و اپیدمیولوژی به هر دلیلی در جلسه
مذکور حضور نداشته باشد تأییدیه یکی از اعضای هیأت علمی متخصص آمار حیاتی یا اپیدمیولوژی را مبنی
بر اینکه طرح از این مورد تأیید اســت باید ضــمیمه نماید .در صــورت وجود متخصــص آمار یا اپیدمیولوژی
بهعنوان همکار طرح نیازی به نامه تأیید نمیباشد.
بند  -2در مرحله بعد از طریق کارشناس یا دبیر مربوطه طرح برای نظر کارشناسی به دانشکده /مرکز مرتبط
با موضـــوع طرح ارجاع و از طریق دانشـــکده یا مرکز مرتبط به برای داوران مربوطه در گروههای مختلف در
دانشــگاه یا خارج از دانشــگاه ارســال میشــود و ظرف مدت  2هفته طرح را کارشــناســی و از نظر محتوایی،
ضرورت ،تکراری نبودن و ارزش علمی بررسی و به کارشناس یا دبیر مربوطه عودت مینماید.
بند  -3کار شناس یا دبیر مربوطه در مرحله بعد در خ صوص طرحهایی که در محدوده مبلغ تفویض شده به
شورای پژوهشی دانشکده باشند در شورای پژوهشی دانشکده /مرکز مطرح مینمایند.
بند  -4پس از تصــویب یا انجام داوری ،جهت نهایی شــدن مراحل تصــویب ،پروپوزال به کمیته مالی جهت
مشـــخص شـــدن مبلغ ریالی طرح ارســـال و پس از طرح در کمیته مالی و پس از آن در کمیته اخالق در
پژوهش درنهایت تصــویب نهایی نیز در همان شــورا انجام و جهت عقد قرارداد به مدیریت پژوهش دانشــگاه
ارسال میگردد.
بند  -5در خصوص طرحهایی که باالتر از سقف مالی تفویض شده به شورای پژوهشی دانشکده باشند توسط
کارشناس یا دبیر مربوطه جهت بررسی به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال میگردند.
بند  -6پس از تصــویب یا انجام داوری ،جهت نهایی شــدن مراحل تصــویب پروپوزال به کمیته مالی جهت
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م شخص شدن مبلغ ریالی طرح ار سال و پس از طرح در کمیته مالي و پس از آن در کمیته اخالق در
پژوهش درنهایت ت صویب نهایی این نوع طرحها در شورای پژوه شی دان شگاه انجام خواهد شد .پس از آن
جهت عقد قرارداد به مدیریت پژوهش دانشگاه ارسال میگردند.
بند  -7رئیس یا دبیر شورای پژوهشی گروه یا گروههای ادغامی موظف است ضمن هماهنگی با اعضای گروه
در اولین فر صت ممکن (حداکثر دو هفته) نتیجهی برر سی و نظر گروه را از نظر محتوایی ،ضرورت ،تکراری
نبودن و ارزش علمی بررسی و از طریق نرمافزار به کارشناس پژوهشی دانشکده مربوطه اعالم نماید.
بند  -8چنانچه از نظر گروه یا گروه های ادغامی طرح پیشـــنهادی دارای ایرادات قابل رفع باشـــد باید به
کارشـــناس دانشـــکده ارجاع تا در اختیار طرح دهندگان جهت رفع نواقص قرار گیرد و پس از رفع نواقص
درصورت نیاز مجدداً در گروه یا گروه ادغامی مطرح گردد.
بند  -9چنانچه طرحی از نظر گروه ایراد ندا شته با شد جهت ت صمیمگیری و ت صویب به شورای مربوطه در
دانشکده یا دانشگاه ارجاع داده میشود.
بند  -11در خصوص طرحهایی که باید توسط شورای پژوهشی دانشگاه بررسی گردند و به تشخیص شورای
پژوهشــی دانشــگاه نیاز به داوری دارند ،ارســال به داور و پیگیریهای موردنیاز جهت اخذ نظر داور و ارســال
نظرات داور به طرح دهندگان و ار سال مجدد جوابیه طرح دهندگان تو سط کار شناس پژوه شی دان شکده یا
دبیر شورای پژوه شی دان شکده باید انجام شود و اینچنین طرحهایی جزو عملکرد پژوه شی آن دان شکده
محسوب خواهند شد.
ماده  -76مراحل تصویب طرحهای تحقیقاتی دانشجویی
بند  -1چنانچه طرح پی شنهادی جز طرحهای دان شجویی با شد مدیریت پژوه شی دان شگاه بالفا صله از طریق
کارشناسان مربوطه پس از بررسی محتوا و فرمت طرح درصورتیکه تکراری نباشد و ایراد فرمت کلی نداشته
باشد و در محدوده مبلغ تفویض شده به شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی باشد باید حداکثر طی
یک هفته آن را به کارشناس پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی یا دبیر شورای پژوهشی کمیته تحقیقات
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دانشجویی ارسال نماید.
بند  -2در مرحله بعد در خ صوص طرحهایی که در محدوده مبلغ تفویض شده به شورای پژوه شی کمیته
تحقیقات دانشجویی باشند در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مطرح و امتیازبندی میگردد.
بند  -3پس از تصــویب یا انجام داوری ،جهت نهایی شــدن مراحل تصــویب پروپوزال به کمیته مالی جهت
م شخص شدن مبلغ ریالی طرح ار سال و پس از طرح در کمیته مالي و پس از آن در کمیته اخالق در
پژوهش درنهایت ت صویب نیز در همان شورا انجام و جهت عقد قرارداد به مدیریت پژوهش دان شگاه ار سال
میگردد.
بند  -4در خصــوص طرحهایی که باالتر از ســقف مالی تفویض شــده به شــورای پژوهشــی کمیته تحقیقات
دان شجویی با شند تو سط مدیریت پژوه شی دان شگاه جهت برر سی به شورای پژوه شی دان شگاه ار سال
میگردند.
بند  -5پس از تصــویب یا انجام داوری ،جهت نهایی شــدن مراحل تصــویب پروپوزال به کمیته مالی جهت
م شخص شدن مبلغ ریالی طرح ار سال و پس از طرح در کمیته مالي و پس از آن در کمیته اخالق در
پژوهش درنهایت ت صویب نهایی این نوع طرحها در شورای پژوه شی دان شگاه انجام خواهد شد .پس از آن
جهت عقد قرارداد به مدیریت پژوهش دانشگاه ارسال میگردند.
بند  -6در خ صوص طرحهایی که باید تو سط شورای پژوه شی دان شگاه برر سی گردند و به ت شخیص شورای
پژوهشــی دانشــگاه نیاز به داوری دارند ،ارســال به داور و پیگیریهای موردنیاز جهت اخذ نظر داور و ارســال
نظرات داور به طرح دهندگان و ارســال مجدد جوابیه طرح دهندگان توســط کارشــناس پژوهشــی کمیته
تحقیقات دانشــجویی یا دبیر شــورای پژوهشــی کمیته تحقیقات دانشــجویی باید انجام شــود و اینچنین
طرحهایی جزو عملکرد پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی محسوب خواهند شد.
ماده  -77مراحل تصویب طرحهای تحقیقاتی واحد پژوهش در آموزش
بند  -1چنانچه طرح پی شنهادی جزو طرحهای پژوهش در آموزش با شد مدیریت پژوه شی دان شگاه بالفا صله
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از طریق کارشناسان مربوطه پس از بررسی محتوا و فرمت طرح درصورتیکه ایراد تکراری بودن و فرمت کلی
نداشته باشد و در محدوده مبلغ تفویض شده به شورای پژوهشی پژوهش در آموزش باشد حداکثر طی یک
هفته باید آن را به کارشناس پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یا دبیر شورای
پژوهشی پژوهش در آموزش ارسال نماید.
بند  -2در مرحله بعد در خ صوص طرحهایی که در محدوده مبلغ تفویض شده به شورای پژوه شی پژوهش
در آموزش باشند در شورای پژوهشی پژوهش در آموزش مطرح و امتیازبندی میشود.
بند  -3پس از تصــویب یا انجام داوری ،جهت نهایی شــدن مراحل تصــویب پروپوزال به کمیته مالی جهت
م شخص شدن مبلغ ریالی طرح ار سال و پس از طرح در کمیته مالي و پس از آن در کمیته اخالق در
پژوهش درنهایت ت صویب نهایی نیز در همان شورا انجام و جهت عقد قرارداد به مدیریت پژوهش دان شگاه
ارسال میگردد.
بند  -4در خ صوص طرحهایی که باالتر از سقف مالی تفویض شده به شورای پژوه شی پژوهش در آموزش
باشند توسط مدیریت پژوهشی دانشگاه جهت بررسی به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال میگردند.
بند  -5پس از تصــویب یا انجام داوری ،جهت نهایی شــدن مراحل تصــویب پروپوزال به کمیته مالی جهت
مشـــخص شـــدن مبلغ ریالی طرح ارســـال و پس از طرح در کمیته مالی و پس از آن در کمیته اخالق در
پژوهش درنهایت ت صویب نهایی این نوع طرحها در شورای پژوه شی دان شگاه انجام خواهد شد .پس از آن
جهت عقد قرارداد به مدیریت پژوهش دانشگاه ارسال میگردند.
بند  -6در خ صوص طرحهایی که باید تو سط شورای پژوه شی دان شگاه برر سی شوند و به ت شخیص شورای
پژوهشــی دانشــگاه نیاز به داوری دارند ،ارســال به داور و پیگیریهای موردنیاز جهت اخذ نظر داور و ارســال
نظرات داور به طرح دهندگان و ار سال مجدد جوابیه طرح دهندگان تو سط کار شناس پژوهش در آموزش یا
دبیر شورای پژوهش در آموزش باید انجام شود و اینچنین طرحهایی جزو عملکرد پژوهشی مرکز مطالعات و
توسعه آموزش علوم پزشکی محسوب خواهند شد.
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ماده  -78مراحل تصویب طرحهای مراکز تحقیقاتی
بند  -1چنانچه طرح پی شنهادی جزو طرحهای مراکز تحقیقات با شد مدیریت پژوه شی دان شگاه بالفا صله از
طریق کارشناسان مربوطه پس از بررسی محتوا و فرمت طرح درصورتیکه ایراد فرمت و تکراری بودن نداشته
با شد و در محدوده مبلغ تفویض شده به شورای پژوه شی مرکز تحقیقات با شد حداکثر طی یک هفته باید
آن را به کارشناس پژوهش مرکز تحقیقات یا دبیر شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ارسال نماید.
بند  -2در مرحله بعد در خصــوص طرحهایی که در محدوده مبلغ تفویض شــده به شــورای پژوهشــی مرکز
تحقیقات باشند در شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مطرح و بررسی میگردد.
بند  -3پس از تصــویب یا انجام داوری ،جهت نهایی شــدن مراحل تصــویب پروپوزال به کمیته مالی جهت
م شخص شدن مبلغ ریالی طرح ار سال و پس از طرح در کمیته مالي و پس از آن در کمیته اخالق در
پژوهش درنهایت ت صویب نهایی نیز در همان شورا انجام و جهت عقد قرارداد به مدیریت پژوهش دان شگاه
ارسال میگردد.
بند  -4در خصوص طرحهایی که باالتر از سقف مالی تفویض شده به شورای پژوهشی مراکز تحقیقات باشند
توسط مدیریت پژوهشی دانشگاه جهت بررسی به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال میگردند.
بند  -5پس از تصــویب یا انجام داوری ،جهت نهایی شــدن مراحل تصــویب پروپوزال به کمیته مالی جهت
مشـــخص شـــدن مبلغ ریالی طرح ارســـال و پس از طرح در کمیته مالی و پس از آن در کمیته اخالق در
پژوهش درنهایت ت صویب نهایی این نوع طرحها در شورای پژوه شی دان شگاه انجام خواهد شد .پس از آن
جهت عقد قرارداد به مدیریت پژوهش دانشگاه ارسال میگردند.
بند  -6در خ صوص طرحهایی که باید تو سط شورای پژوه شی دان شگاه برر سی گردند و به ت شخیص شورای
پژوهشــی دانشــگاه نیاز به داوری دارند ،ارســال به داور و پیگیریهای موردنیاز جهت اخذ نظر داور و ارســال
نظرات داور به طرح دهندگان و ارســـال مجدد جوابیه طرح دهندگان توســـط کارشـــناس پژوهشـــی مرکز
تحقیقات یا دبیر شـــورای پژوهشـــی مرکز تحقیقات باید انجام شـــود و اینچنین طرح هایی جزو عملکرد
56

آيين نامه و مقررات تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان
پژوهشی مرکز تحقیقات مربوطه محسوب خواهند شد.
ماده  -79روند تصویب طرحهای تحقیقاتی HSR

بند  -1چنانچه طرح پی شنهادی جزو طرحهای  HSRبا شد ابتدا ب ستگی به اینکه از کدام یک از شبکهها یا
معاونتهای دان شگاه با شد باید در شورای مربوطه ضرورت طرح ت صویب شود سپس از طریق پژوه شیار به
مدیریت پژوهشی دانشگاه ارسال گردد .در مدیریت پژوهشی دانشگاه بالفاصله از طریق کارشناسان مربوطه
پس از بررســی محتوا و فرمت طرح درصــورتیکه ایراد فرمت و متدولوژی نداشــته باشــد و در محدوده مبلغ
تفویض شده به شورای پژوهشی  HSRباشد حداکثر طی یک هفته باید آن را به دبیر شورای پژوهشی HSR

ارسال نماید.
بند  -2در مرحله بعد در خصــوص طرحهایی که در محدوده مبلغ تفویض شــده به شــورای پژوهشــی HSR

باشند در شورای پژوهشی  HSRمطرح و بررسی میگردد.
بند  -3پس از تصــویب یا انجام داوری ،جهت نهایی شــدن مراحل تصــویب پروپوزال به کمیته مالی جهت
مشـــخص شـــدن مبلغ ریالی طرح ارســـال و پس از طرح در کمیته مالی و پس از آن در کمیته اخالق در
پژوهش درنهایت تصــویب نهایی نیز در همان شــورا انجام و جهت عقد قرارداد به مدیریت پژوهش دانشــگاه
ارسال میگردد.
بند  -4در خ صوص طرحهایی که باالتر از سقف مالی تفویض شده به شورای پژوه شی  HSRبا شند تو سط
مدیریت پژوهشی دانشگاه جهت بررسی به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال میگردند.
بند  -5پس از تصــویب یا انجام داوری ،جهت نهایی شــدن مراحل تصــویب پروپوزال به کمیته مالی جهت
مشـــخص شـــدن مبلغ ریالی طرح ارســـال و پس از طرح در کمیته مالی و پس از آن در کمیته اخالق در
پژوهش ،درنهایت ت صویب نهایی این نوع طرحها در شورای پژوه شی دان شگاه انجام خواهد شد .پس از آن
جهت عقد قرارداد به مدیریت پژوهش دانشگاه ارسال میگردند.
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بند  -6در خ صوص طرحهایی که باید تو سط شورای پژوه شی دان شگاه برر سی شوند و به ت شخیص شورای
پژوهشــی دانشــگاه نیاز به داوری دارند ،ارســال به داور و پیگیریهای موردنیاز جهت اخذ نظر داور و ارســال
نظرات داور به طرح دهندگان و ارسال مجدد جوابیه طرح دهندگان توسط دبیر شورای پژوهشی  HSRباید
انجام شود و اینچنین طرحهایی جزو عملکرد پژوهشی  HSRمحسوب خواهند شد.
ماده  -81روند بررسی طرحها در شوراهای مختلف پژوهشی دانشگاه
بند  -1درصورتیکه پروپوزالی به تشخیص شورا دارای شرایط ویژه باشد بهعنوان مثال گرنت اختصاصیافته
به پژوهشگر برتر دانشگاه باشد و یا سایر موارد مشابه باشد و نیاز به داوری نداشته باشد بالفاصله تصویب و
به کمیته مالی جهت تعیین مبلغ ریالی طرح ارجاع و پس از مشخص شدن مبلغ ریالی در کمیته مالی جهت
تصــویب مبلغ و طرح در کمیته اخالق در پژوهش ،باید مجدد جهت تصــویب نهایی به شــورای پژوهشــی
مربوطه ارجاع داده میشود.
بند  -2در صورتیکه پروپوزالی به ت شخیص شورا نیاز به داوری دا شته با شد ،پروپوزال طرحها به کار شنا سان
پژوهشی دانشکدهها یا دبیران شوراهای پژوهشی مربوطه ارجاع تا به داوران خبره ارسال نمایند و نظر داوران
و جوابیه طرح دهندگان در مهلت تعیین شده جهت طرح مجدد در شورا اخذ نمایند .پس از طرح مجدد در
شــورا و قرائت نظر داوران و طرح دهندگان و در صــورت تصــویب در مرحله بعد به کمیته مالی جهت تعیین
مبلغ ریالی طرح ارجاع و پس از مشـــخص شـــدن مبلغ ریالی در کمیته مالی و طرح در کمیته اخالق در
پژوهش جهت تصویب نهایی باید مجدد به شورای پژوهشی مربوطه ارجاع داده شود.
بند  -3شورا پس از جمعبندی نظرات اع ضا از نظر قبول یا با شر اعمال ا صالحات یا رد تمام نتایج را به از
طریق سامانه به اطالع محقق میر ساند؛ که باید در صورت قبول طرح بالفا صله به کمیته مالی ارجاع داده
شود.
ماده  -81شوراهای پژوه شی دان شکدهها ،مراکز تحقیقاتی و سایر شوراهای م صوب موجود در این آییننامه
نیز موظف به استفاده بررسیها طرح با جمعبندی از نظر اعضا شورا هستند.
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ماده  -82در روند بررسی طرح چنانچه شورای پژوهشی دانشگاه یا شورای پژوهشی دانشکدهها ،یا گروهها و
گروههای ادغامی و یا سایر شوراهای پژوهشی زیرگروه شورای پژوهشی دانشگاه الزم بدانند میتواند از طرح
دهندگان برای دفاع و توجیه مطالب مندرج در پروپوزال دعوت به عمل آورند.
ماده  -83طرحهای دارای ایرادات مطرح شــده توســط شــورای پژوهشــی دانشــگاه یا شــورای پژوهشــی
دانشکدهها ،یا گروهها و گروههای ادغامی و یا سایر شوراهای پژوهشی زیرگروه شورای پژوهشی دانشگاه و یا
ایرادات مطرح شــده توســط داوران بالفاصــله از طریق کارشــناس پژوهشــی به طرح دهندگان ارجاع داده
می شوند و طرح دهندگان موظفاند حداکثر ظرف یک هفته جوابیه خود را جهت داوران یا شوراهای مربوطه
آماده نمایند.
ماده  -84حداکثر زمانی که یک پروپوزال طرح تحقیقاتی در فرآیندهای مختلف طی مینماید تا به ت صویب
نهایی بر سد سه ماه میبا شد .در شوراهای زیرگروه شورای پژوه شی دان شگاه مدت زمان فرایند طی شده تا
ت صویب نهایی نباید بیش از  3ماه با شد و م سئولیت هرگونه تأخیر در این خ صوص بر عهده رئیس شورای
مربوطه خواهد بود.
ماده  -85شورای پژوهشی دانشگاه و کلیه شوراهای پژوهشی تابعه شورای پژوهشی دانشگاه باید از طریق
دبیر شورا نتیجه بررسی و نظر خود را در خصوص طرحهای تحقیقاتی بهصورت تصویب ،رد ،تصویب مشرو ،
ارجاع به مراجع ذیصالح دیگر و غیره از طریق مکاتبه مستقیم به اطالع طرح دهنده (گان) برسانند.
ماده  -86شورای پژوهشی دانشگاه میتواند طرحهای دارای ضرورت باال ،فوریت یا اولویت خاص را بهصورت
موردی در این شورای پژوهشی بررسی نموده و در طی مدت یک ماه تصویب یا رد نماید.
ماده  -87درصـــورتی که طرح دهنده (گان) جهت اجرای یک طرح تحقیقاتی بودجهای از دانشـــگاه طلب
ننماید و فقط نیاز به موافقت دانشــگاه و موافقت کمیته اخالق در پژوهش باشــد میتوان بهصــورت خارج از
نوبت معمول طرح آنها در دستور کار شورای پژوهشی دانشگاه قرار گیرد.
ماده  -88در بررسی طرحهای تحقیقاتی چنانچه به تشخیص شورای پژوهشی دانشگاه یا شوراهای پژوهشی
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زیرگروه شــورای پژوهشــی دانشــگاه نیازمند نظرات کارشــناســی و تخصــصــی باشــد میتوان از نظرات افراد
صاحبنظر و متخصص بسته به موضوع طرح تحقیقاتی بهعنوان داور طرح استفاده نمود.
بند  -1انتخاب داوران بر اســاس موضــوع طرح تحقیقاتی توســط دبیر شــورای پژوهشــی دانشــکده یا ســایر
شوراهای پژوه شی تابعه شورای پژوه شی دان شگاه انجام می شود و کلیه طرحهایی که به ت شخیص شورای
پژوه شی دان شگاه نیاز به داوری دارند ب سته به اینکه مربو به کدام دان شکده یا شورای پژوه شی ه ستند
ا نتخاب داور توسـط دبیر شـورای پژوهشـی آن دانشـکده یا دبیر شـورای پژوهشـی مربوطه باید انجام شـود.
کارشناس پژوهشی باید در ابتدا نظر موافق داوران مربوطه را در جهت داوری طرح در زمان مقرر بگیرد.
بند  -2دبیر شورای پژوهشی مربوطه یا کارشناس پژوهشی دانشکده موظف است پیگیریهای الزم بهمنظور
اخذ نظرات داور (داوران) در خ صوص موافقت اولیه با داوری طرح در زمان مقرر ک سب و سپس مقاله جهت
داوری ارجاع داده شود .در صورتیکه سؤاالت یا ایراداتی تو سط داوران مطرح شده با شد باید بالفا صله در
اختیار طرح دهندگان جهت پا س دهی قرار گیرد .جوابیه طرح دهندگان باید تو سط دبیر شورای پژوه شی
مربوطه یا کار شناس پژوه شی دان شکده در اختیار داوران قرار گیرد و نظر نهایی داوران در خ صوص جوابیه
طرح دهندگان نیز اخذ و در اختیار شورای پژوهشی مربوطه قرار گیرد.
بند  -3درصورتیکه داوران طرح تحقیقاتی را قابل انجام و تأیید نمایند باید نظرات داوران توسط دبیر شورای
پژوهشی مربوطه یا کارشناس پژوهشی دانشکده در اختیار شورای پژوهشی مربوطه قرار گیرد.
بند  -4درصورتیکه داوران نظر خود را طی مدت حداکثر دو هفته به صورت شفاف و مشخص اعالم ننمایند،
دبیر شورای پژوهشی دانشکده یا شورای پژوهشی مربوطه موظف است افراد دیگری را جهت داوری جایگزین
نماید تا فرایند داوری بهموقع انجام شود.
بند  -5طرح دهندگان موظفاند جوابیه خود را در خ صوص ایرادات و سؤاالت داوران حداکثر طی مدت یک
هفته در اختیار کارشناس پژوهشی دانشکده یا دبیر شورای پژوهشی مربوطه قرار دهند.
بند  -6داور نباید از بین طرح دهندگان یا همکاران طرح انتخاب شود.
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بند  -7فرایند ارائه پروپوزال طرح تحقیقاتی توســط طرح دهندگان به مدیریت پژوهشــی از طریق ســیســتم
پژوهشیار تا تصمیمگیری نهایی در خصوص طرح ارائه شده نباید بیشتر از سه ماه طول بکشد .حداکثر مدت
زمانی که پروپوزال مرتبط با دانشــکدهها و گروه یا گروههای ادغامی باید در چرخههای مختلف طی نماید به
این شرح میباشد .بررسی اولیه در مدیریت پژوهشی از نظر محتوا ،فرمت طرح و اخذ نظر متخصص آمار یک
هفته ،ارجاع به کارشناس پژوهشی دانشکده و طرح در شورای پژوهشی گروه یا گروههای ادغامی و اعالم نظر
نهایی حداکثر ســه هفته ،ارجاع به کارشــناس پژوهشــی دانشــکده و طرح در شــورای پژوهشــی دانشــکده یا
دانشــگاه جهت امتیازبندی حداکثر دو هفته ،در صــورت نیاز به داوری و ارجاع به داور توســط دبیر شــورای
پژوهشـــی مربوطه و اخذ نظر داوران و ارجاع به طرح دهندگان در صـــورت وجود ایراد و اخذ جوابیه طرح
دهندگان حداکثر سه هفته ،در صورت تأیید نهایی توسط داوران طرح در کمیته مالی و مشخص شدن مبلغ
ریالی طرح حداکثر یک هفته ،طرح در کمیته اخالق در پژوهش یک هفته ،طرح در شورای پژوهشی مربوطه
جهت تصویب نهایی حداکثر یک هفته.
ماده  -89همزمان با تصــویب نهایی طرح تحقیقاتی در شــورای پژوهشــی دانشــگاه یا شــوراهای پژوهشــی
دانشکدهها یا شوراهای پژوهشی زیرگروه شورای پژوهشی دانشگاه باید اسامی طرح دهندگان بهصورت کامل،
اسم مدیر اجرایی پروژه و کد طرح نیز در مصوبه آورده شود و همچنین مدت زمان انجام طرح نیز قید شود و
توسط اعضای شورای پژوهشی مربوطه ناظر نیز برای طرح مشخص و در مصوبه اسم ناظر ذکر گردد.
ماده  -91پس از تصویب نهایی طرح در شورای پژوهشی دانشگاه ،یا شوراهای پژوهشی دانشکده یا شوراهای
پژوه شی تابعه شورای پژوه شی دان شگاه ،باید تو سط دبیر شورای پژوه شی مربوطه به صورت مکتوب مدیر
اجرایی پروژه جهت عقد قرارداد دعوت گردد.
ماده  -91در صورتیکه مدیر اجرایی طرح یا طرح دهنده (گان) در روند پیگیری ،ت صمیمگیری در خ صوص
طرح و یا اجرای طرح به هر دلیلی اقدام بهموقع و الزم را از طریق شورای پژوهشی مربوطه بدون دلیل موجه
دریافت ننماید و مدت زمان تصـــمیمگیری در خصـــوص طرح آن ها بیش از  3ماه کاری به طول بیانجامد
میتوانند مراتب را به صورت م ستند به اطالع رئیس یا دبیر شورای پژوه شی دان شگاه بر سانند .در این موارد
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شورای پژوهشی رأساً جهت پیگیری و بررسی اقدام الزم را انجام میدهد.
تبصره  -1برای جلوگیری از تأخیر در انعقاد قرارداد بر ا ساس م صوبات ر سمی شورای پژوه شی دان شکده/
مرکز تحقیقاتی یا کمیته تحقیقات و ســایر شــوراهای که از طرف معاونت تحقیقات و فنآوری تفویض مبلغ
ریالی دارند به شر حضور مدیر پژوهشی دانشگاه یا نماینده رسمی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه قابل
قبول میبا شد .این صورتجل سات پس از تایید و ام ضای معاون تحقیقات و فناوری دان شگاه الزم االجرا می
باشد .در این شرایط و در سقف تفویض داده شده  ،دانشکده ،مرکز ،بیمارستان و سایر شوراهای دارای اختیار
تفویض شده پس از گرفتن کد کمیته اخالق دان شگاه (در صورت نیاز) قرارداد با ام ضای معاون تحقیقات و
فناوری دانشگاه منعقد گردیده و قابل اجرا میباشد.
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بخش  -4مسائل مربوط به هزینههاي اجراي طرحهاي پژوهشي
ماده  -92برآورد هزینههای طرح تحقیقاتی مطابق با دســـتورالعملها ،آییننامهها ،حجم و تعداد نمونههای
یک طرح تحقیقاتی ،تعداد آزمایشــات تخصــصـی ،تعداد و نوع مســافرتها ،مواد مصــرفی موردنیاز ،تجهیزات
موردنیاز به پی شنهاد طرح دهندگان در کمیته مالی طرحهای پژوه شی تعیین و م صوب میگردد .هزینههای
یک طرح تحقیقاتی بســتگی به نوع طرح شــامل حقالزحمه پرســنلی و مدیر اجرایی پروژه ،هزینههای مواد
م صرفی ،حقالزحمه خدمات تخ ص صی که تو سط طرح دهندگان و همکاران طرح باید انجام شود ،هزینههای
خدمات تخ ص صی که به ناچار تو سط سایر مراکز دولتی و خ صو صی باید انجام شود ،هزینه خرید تجهیزات
موردنیاز طرح ،هزینه مسـافرت ،هزینه تایپ و تکثیر و ویرایش مقاله انگلیسـی دارای ایندکس معتبر و سـایر
هزینهها میباشد.
بند  -1هزینههای پرسنلی طرح مطابق با حقالتحقیق در نظر گرفته شده برای اعضای هیأتعلمی و کارکنان
دانشگاه علوم پزشکی لرستان و سایر افراد خارج از دانشگاه بر اساس جدول ذیل تنظیم و پرداخت میگردد.
تبصره  -1هزینه پر سنلی نباید بیش از سی در صد کل هزینههای طرح با شد مگر در طرحهایی که صرفاً
دارای ماهیت آماری و اپیدمیولوژی ،توصیفی تحلیلی و ابزارسازی باشد با تأیید شورای مربوطه و کمیته مالی
دانشگاه میتواند بیش از سقف تبصرههای  1و  2بند  1ماده  92باشد.
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بند  -2میزان حقالتحقیق به ازای ساعت برای افراد غیر شاغل در دانشگاه علوم پزشکی لرستان
اعضا هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با درجه استادی

هر ساعت  222هزار ریال

اعضا هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با درجه با دانشیاری

هر ساعت  222هزار ریال

اعضا هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با درجه استادیاری

هر ساعت  182هزار ریال

اعضا هیأت علمی مربی

هر ساعت  162هزار ریال

دارای مدارک فوق تخصصی بالینی و پایه

هر ساعت  92هزار ریال

دارای مدارک تخصص پایه و بالینی

هر ساعت  82هزار ریال

متخصصین پره بورد

هر ساعت  72هزار ریال

پزشکان عمومی ،داروسازان و دندانپزشکان و افراد با مدرک کارشناسی ارشد
هیأتعلمی و غیر هیأتعلمی

هر ساعت  62هزار ریال

افراد با مدرک کارشناسی

هر ساعت  52هزار ریال

افراد با مدرک کاردانی

هر ساعت  42هزار ریال

افراد با مدرک دیپلم

هر ساعت  22هزار ریال

افراد با مدرک زیر دیپلم

هر ساعت  1هزار ریال
بر اساس تعداد واحد
گذرانده شده بر مدارک فوق

دانشجویان

تطبیق داده میشود.
بند  -3میزان ســاعاتی که برای انجام طرح تحقیقاتی در قســمت هزینههای پرســنلی موردنیاز اســت به این
شرح میباشد ،بررسی متون و تدوین پروپوزال تا  82ساعت ،طراحی پرسشنامه محقق ساخته تا  32ساعت،
پرسشگری یا تهیه نمونه بستگی به تعداد نمونهها ،استخراج دادهها بستگی به تعداد نمونهها و متغیرها ،آنالیز
دادهها بســـتگی به تعداد متغیرها و روشهای آماری مورد اســـتفاده ،مدیریت اجرایی پروژه تا ده درصـــد
هزینههای پرســنلی ،هزینهای تحت عنوان سااایر هم میتواند بابت ویرایش مقاله انگلیســی منتج ،طرح از
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سی صد هزار تومان تا یکمیلیون تومان میبا شد که این هزینه جز تعهدات طرح نمیبا شد .برای یک مقاله
اسکوپوس سیصد هزار تومان ،پانصد هزار تومان یک مقاله  ،ISIیک مقاله  ISIو یک مقاله اسکوپوس هشتصد
هزار تومان و برای دو مقاله  ISIیکمیلیون تومان میباشد.
بند  -4میزان ساعتی که جهت پرداخت حقالزحمه آزمایشات تخصصی که توسط طرح دهندگان باید انجام
شود ب سته به نوع طرح و حجم و تعداد آزمای شات متغیر بوده و به پی شنهاد طرح دهندگان در کمیته مالی
تعیین و مصوب میگردد.
بند  -5مقدار مواد م صرفی ب سته به نوع طرح و حجم و تعداد آزمای شات موردنیاز به پی شنهاد طرح دهندگان
در کمیته مالی تعیین و مصوب میگردد.
بند  -6هزینه آزمایشات تخصصی که به ناچار باید توسط سایر مراکز دولتی و یا خصوصی انجام شود ،معادل
تعرفه بخش دولتی پرداخت خواهد شد مگر در مواردی که آزمایش یا آزمایشات مربوطه توسط بخش دولتی
قابل انجام نبا شد .هزینه آزمای شات تخ ص صی به پی شنهاد طرح دهندگان در کمیته مالی تعیین و م صوب
میگردد.
بند  -7متخصــصــین طرح دهنده که از بیماران جهت انجام طرح حق ویزیت دریافت میکنند ،هزینه ویزیت
در قالب طرح پرداخت نخواهد شود مگر اینکه یک روش کامالً تخ ص صی که به صورت روتین انجام ن شود در
طرح استفاده شود که معادل آن از طریق کمیته مالی برای آن لحاظ میشود.
بند  -8هزینه خرید تجهیزات غیرمصــرفی و دســتگاههای ســرمایهای باالتر از  52میلیون ریال که در طرح
پیشبینی شده است و جهت انجام آن طرح تحقیقاتی موردنیاز است از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه برای
طرح خریداری شــده و در ســر جمع اعتبارات طرح مربوطه محاســبه نمیگردد اما به ســر جمع اعتبارات
طرحهای تحقیقاتی اضافه میشود.
بند  -9هزینه مسافرت بسته به نوع طرح و تعداد و نوع مسافرتهای موردنیاز به پیشنهاد طرح دهندگان در
کمیته مالی تعیین و مصوب میگردد.
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بند  -11هزینههای دیگر (پیشبینینشــده) تا ده درصــد هزینههای کل طرح به پیشــنهاد طرح دهندگان در
کمیته مالی تعیین و مصوب میگردد.
بند  -11کمیته ای تحت عنوان کمیته خرید تجهیزات پژوه شی که اع ضای آن با پی شنهاد معاون پژوه شی
دانشگاه و با ابالغ ریاست محترم دانشگاه تعیین و در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تشکیل خواهد شد
میتواند و سایل و د ستگاههای موردنیاز جهت انجام تحقیقات که به دلیل قیمت باال در قالب طرح تحقیقاتی
نمیگنجد را بهطور سالیانه از گروههای آموز شی-پژوه شی و مراکز تحقیقاتی م صوب و غیر م صوب دریافت
کرده و پس از تصــویب در کمیته فوق مجوز خرید آنها را از محل  1درصــد اعتبارات جاری دانشــگاه یا از
محل اعتبار طرح های تحقیقاتی صادر نماید.
ماده  -93چنانچه مدیر اجرایی درخواســت افزایش رقم یک یا چند ردیف از هزینههای طرح داشــته باشــد
بای ستی پی شنهاد م ستند و مدلل خود را همراه با تأییدیه ناظر در خ صوص ضرورت نیاز به افزایش بودجه و
همراه با موافقت رئیس شورای تأییدکننده طرح به کمیته مالی ارسال و پس از تصویب یا رد به مدیریت امور
پژوه شی دان شگاه ار سال گردد .موافقت با درخوا ست افزایش اعتبار از سوی کمیته مالی که در هر شرایطی
نباید از بیست درصد بودجه طرح بیشتر باشد به شورای پژوهشی دانشگاه جهت تصویب نهایی ارسال گردد.
ماده  -94در خصوص طرحهای تحقیقاتی دانشکدهها و مراکز هر ساله سقف تفویضی مشخصی بودجه برای
ت صویب به دان شکده برای هر طرح داده می شود که مبالغ بیش از سقف باید در شورای پژوه شی دان شگاه
بررســی و تصــویب گردد .در ســال  95ســقف مجاز برای هر طرح تحقیقاتی در مرکز تحقیقاتی رازی و مرکز
هپاتیت  22میلیون تومان ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤرر بر سالمت و مرکز تحقیقات بهدا شت تغذیه
ده میلیون تومان ،دانشکدههای پزشکی ،داروسازی و دندانپزشکی پانزده میلیون تومان ،دانشکده پرستاری و
مامایی ،دان شکده بهدا شت ،دان شکده پیراپز شکی ده میلیون تومان ،شورای  HSRده میلیون تومان ،شورای
معاونت پشــتیبانی ،معاونت درمان ،معاونت دانشــجویی و فرهنگی ،معاونت غذا و دارو و شــورای پژوهش در
آموزش شش میلیون تومان ،کمیته تحقیقات دانشجویی شش میلیون تومان میباشد.
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تبصره  -1طرحهای در سقف  62میلیون ریال دانشکده پرستاری و فوریت پلدختر باید در دانشکده پرستاری
و مامایی خرمآباد مطرح گردد.
تبصره  -2طرحهای در سقف  62میلیون ریال دانشکدههای پرستاری و مامایی الیگودرز ،دانشکده پرستاری
بروجرد و مجتمع عالی سالمت درود در دانشکده پرستاری و مامایی الیگودرز بررسی خواهند شد.
تبصره  -3در صورتیکه دانشکده های اقماری شرایط تشکیل شورای پژوهشی مستقل را داشته باشند پس
از تایید شورای پژوهشی دانشگاه مجوز ایجاد شورای پژوهشی مستقل برای آنها صادر خواهد شد.
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بخش  -5نحوه پرداخت اقساط طرحهاي تحقیقاتي
ماده  -95پس از تصــویب نهایی طرح در شــورای پژوهشــی دانشــگاه ،یا شــوراهای پژوهشــی دانشــکده یا
شوراهای پژوهشی تابعه شورای پژوهشی دانشگاه ،باید توسط دبیر شورای پژوهشی دانشکده /مرکز /دانشگاه
یا کارشناسان اداره طرح های تحقیقاتی دانشگاه یا دانشکده به صورت مکتوب مدیر اجرایی پروژه جهت عقد
قرارداد دعوت گردد.
بند  -1ته یه متن قرارداد و کل یه مرا حل ع قد قرارداد و مرا حل پس از امضـــاء قرارداد ازجم له رو ند اداری
پرداخت اق سا پروژه تو سط کار شنا سان پژوه شی دان شکدهها ،بیمار ستانها ،معاونتها ،کمیته تحقیقات و
مراکز تحقیقاتی دارای شـورای پژوهشـی زیر نظر مدیریت امور پژوهشـی دانشـگاه واحد طرحهای تحقیقاتی
انجام میشود.
بند  -2قرارداد طرح تحقیقاتی بین مدیر اجرایی پروژه به نمایندگی از طرح دهندگان ازیکطرف و معاون
تحقیقات و فنآوری دانشگاه به نمایندگی از دانشگاه از طرف دیگر منعقد میگردد.
بند  -3ناظر طرح در راستای نظارت بر طرح نیز باید قرارداد را امضاء نماید.
بند  -4قرارداد طرح تحقیقاتی در چهار ن سخه تنظیم و یک ن سخه از قرارداد طرح تحقیقاتی در اختیار مدیر
پروژه قرار میگیرد ،همچنین یک نســخه در مدیریت امور پژوهشــی دانشــگاه و یک نســخه در حســابداری
معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه و یک نسخه در نزد دبیر شورای پژوهشی مصوب کننده طرح نگهداری
خواهد شد .قرارداد به دو شکل قرارداد اصلی و قرارداد داخلی منعقد میگردد.
ماده  -96کل اعتبارات مصــوب طرح مطابق قرارداد منعقده اصــلی جذب و در حســاب جداگانه طرحهای
تحقیقاتی دانشــگاه نگهداری میگردد .اقسـا طرح تحقیقاتی در ســه قســط برابر قرارداد منعقده داخلی در
اختیار مدیر اجرایی پروژه قرار میگیرد.
بند  -1قســط اول به میزان  42درصــد کل هزینههای طرح بالفاصــله پس از عقد قرارداد که باید به امضــاء
معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه ،مدیر اجرایی طرح و ناظر رسیده باشد قابل پرداخت میباشد.
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تبصره  -1قبل از ام ضای قرارداد تو سط معاون تحقیقات و فنآوری دان شگاه نامه مبنی بر تأیید تمامی مفاد
قرارداد طرح بر اساس مصوبات آییننامه اجرایی سیاستگذاری پژوهش دانشگاه بایستی به امضای مدیر امور
پژوهش دانشگاه رسیده باشد و مدیریت پژوهش در این مورد پاسخگو میباشد.
بند  -2قسط دوم به میزان  42درصد پس از تهیه گزارش پیشرفت اولیه پروژه توسط طرح دهندگان و تأیید
ناظر ،مدیر امور پژوهشی و معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه از طریق واحد حسابداری معاونت تحقیقات و
فنآوری دانشگاه محاسبه و پرداخت میگردد.
بند  -3قســط ســوم به میزان  22درصــد پس از تحویل مقاله یا مقاالت چاپشــده (محصــول) از طرح برابر
قرارداد منعقدشــده طبق ماده  96و نیز امضــای مدیر امور پژوهشــی و معاون تحقیقات و فنآوری دانشــگاه
محاسبه و پرداخت میگردد.
تبصره  -1انجام تســویهحســاب کامل با مدیریت امور پژوهشــی دانشــگاه از طریق واحد حســابداری معاونت
تحقیقات و فنآوری دانشگاه الزامی میباشد.
بند  -4پس از تهیه گزارش نهایی پروژه توســـط طرح دهندگان ،تأیید ناظر ،تأیید داور یا داوران و تأیید
شــورای پژوهشــی مربوطه ،تحویل مدارک و مســتندات مالی به کارشــناس مربوطه ،طرح دهندگان  18ماه
فرصــت دارند تا مقاله یا مقاالت چاپشــده از محل طرح که متعهد به چاپ آنها شــدهاند را تحویل مدیریت
امور پژوهشــی دانشــگاه نمایند و این مدت بهعنوان تأخیر طرح بهحســاب نمیآید و معیار اتمام طرح زمان
تحویل گزارش نهایی به دبیر شــورای پژوهشــی مربوطه میباشــد .در خصــوص طرح های تحقیقاتی باالتر از
سقف  222میلیون ریال درصورتیکه محقق حداقل  82درصد تعهدات مقاله خود را انجام داده باشد شورای
پژوهشی دانشگاه اختیار دارد تا  22درصد مابقی تعهدات نامبرده را پس از بررسی دقیق درخواست محقق و
کیفی بودن مقاله یا مقاالت چاپ شده حا صل از این پروژه را مورد بخ شودگی قرار دهد .سقف بخ شودگی در
هر شرایطی نباید باالتر از  52میلیون ریال و یا حداقل یک مقاله اسکوپوس یا نیم درجه ایمکت فاکتور باشد.
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تبصره  -1محقق الزم اســـت گزارش نهایی طرح تحقیقاتی خود را بر اســـاس فرمت مقاالت مجله علمی
پژوهشی دانشگاه و در قالب یک مقاله علمی پژوهشی به زبان فارسی (چکیده سازمانیافته و کلمات کلیدی،
اصــل مقاله :مقدمه ،مواد و روشها ،نتایج ،بحث و نتیجهگیری) بهعنوان گزارش نهایی طرح تحقیقاتی تنظیم
نماید .این فرمت برای ضمیمه نمودن به پرونده طرح تحقیقاتی جهت اعالم ت سویه نهایی به امور مالی الزامی
میباشد.
تبصره  -2در مواردی که مقاله منتج از طرح تحقیقاتی در مجالت  ISIو  PubMedو  Scopousبه چاپ
رسیده باشد نیازی به داوری گزارش نهایی طرح تحقیقاتی وجود ندارد و فقط با تأیید ناظر طرح و تهیه موارد
مربو به تبصره  1بند  4ماده  96تسویهحساب با نامبرده انجام میپذیرد.
بند  -5چنانچه در طی  18ماه طرح دهندگان نتوانند مقاله یا مقاالت چاپشـــده از محل طرح که متعهد به
چاپ آنها شدهاند را تحویل مدیریت امور پژوه شی دان شگاه نمایند ق سط آخر طرح که  22در صد ا ست به
نفع دانشگاه ضبط خواهد شد و مبلغ کل طرح شامل قسطهای اول و دوم بعالوه جریمه محاسبه شده بهروز
از حقوق آنها کسر خواهد شد.
تبصره  -1در مواردی که محقق رابطه ا ستخدامی با دان شگاه ندارد دو برابر مبلغ قرارداد طرح بهعنوان سفته
با ضمانت نیروی پیمانی  /رسمی دانشگاه یا سایر نهادهای دولتی از وی اخذ خواهد شد .در مورد اعضا هیأت
علمی غیر ر سمی و پیمانی دان شگاه علوم پز شکی لر ستان نیازی به گرفتن تعهدات سفته و چک نمیبا شد
منتها در صورت تسویهحساب از دانشگاه قبل از دادن تعهدات مقاله یا محصول بایستی یا طرح را به یکی از
اعضــا هیأت علمی رســمی یا پیمانی مرتبط دانشــگاه واگذار نمایند یا دو برابر مبلغ قرارداد چک یا ســفته با
ضـــمانت نیروهای پیمانی یا رســـمی دانشـــگاه یا ســـایر نهادهای دولتی ارائه نمایند در غیر این صـــورت
تسویهحساب آنها انجام نخواهد گرفت.
بند  -6در کلیه مواردی که طرح دهندگان متعهد به چاپ مقاله شدهاند مقاله کامل چاپ شده مدنظر است و
ارائه گواهی پذیرش مقاله قابل قبول نمیباشد.
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بخش  -6مراحل اجراي طرح تحقیقاتي
ماده  -97پس از تصــویب طرح و دعوت از مدیر اجرایی جهت عقد قرارداد ،تهیه متن قرارداد و کلیه مراحل
عقد قرارداد و مراحل پس از امضــاء قرارداد ازجمله روند اداری پرداخت اقســا پروژه توســط کارشــناســان
پژوهشی دانشکده ها /مراکز یا مدیریت امور پژوهشی دانشگاه انجام میشود.
ماده  -98مدیریت امور پژوهشــی دانشــگاه موظف اســت نســخهای از قرارداد طرح را که به امضــاء معاون
تحقیقات و فنآوری دانشگاه ،مدیر اجرایی طرح و ناظر رسیده است در اختیار دبیر شورای پژوهشی مربوطه
قرار دهد و همچنین یک نســخه از قرارداد طرح تحقیقاتی در اختیار مدیر پروژه ،یک نســخه در اختیار ناظر
طرح قرار میگیرد .یک نسخه نیز در مدیریت امور پژوهشی دانشگاه و یک نسخه در بایگانی معاونت تحقیقات
و فنآوری دانشگاه و نگهداری خواهد شد.
ماده  -99مدیر اجرائی طرح پس از دریافت ابالغیه ،عقد قرارداد و دریافت ق سط اول بودجه م صوب موظف
به شروع عملیات اجرائی طرح زیر نظر ناظر مربوطه میباشد.
ماده  -111شورای پژوهشی دانشگاه یا شوراهای پژوهشی دانشکدهها یا شوراهای پژوهشی زیرگروه شورای
پژوهشـی دانشـگاه به طرق مقتضـی ازجمله تعیین ناظر با تخصـص مرتبط با موضـوع طرح بر حسـن اجرا و
پیشرفت طرح نظارت خواهد نمود.
بند  -1ناظر طرح توســط شــورای پژوهشــی مصــوب کننده طرح انتخاب خواهد شــد و حتماً از نظر رشــته
تخصصی باید فیلد تخصصی ناظر با موضوع طرح تحقیقاتی همخوانی داشته باشد.
ماده  -111وظایف و روند نظارتی ناظر طرحهای تحقیقاتی
بند  -1ناظر طرح وظیفه نظارت بر حســـن انجام طرح را به عهده دارد و بر کلیه انجام طرح ازجمله نحوه
نمونهگیری ،درستی نمونهها ،پرسشگری و تکمیل پرسشنامهها ،حضور در فیلد نمونهگیری ،رعایت مالحظات
اخالقی توسط طرح دهندگان و همکاران آنها در هنگام نمونهگیری و همچنین نظارت بر آزمایشات مربوطه
و تأیید صحت و درستی آزمایشات و نحوه ساخت تجهیزات یا داروها و محصوالت مربوطه نظارت دارد.
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بند  -2ناظر باید بازدیدهای منظم از فیلد طرح تحقیقاتی انجام دهد و نحوه پیشـــرفت پروژه را بهصـــورت
فصلی به دبیر شورای پژوهشی مربوطه اعالم نماید.
بند  -3اگر طرحی بهموقع شـــروع نگردد باید ناظر بهصـــورت مکتوب تذکرات الزم به طرح دهندگان اعالم
نماید و رونوشت آن را در اختیار دبیر شورای پژوهشی مربوطه قرار دهد.
بند  -4طرح دهندگان باید بهصورت فصلی گزارش انجام و پیشرفت پروژه را در اختیار ناظر قرار دهند.
بند  -5ناظر باید گزارشات پیشرفت پروژه و گزارش نهایی پروژه را مطالعه نماید و نظرات خود را در خصوص
تأیید و یا ایرادات وارد بر طرح در اختیار دبیر شورای پژوهشی مربوطه قرار دهد.
بند  -6طرحی که گزارشات فصلی ناظر نداشته باشد نمیتواند اقسا پیشرفت پروژه را دریافت نماید.
بند  -7برای تسویهحساب و اتمام پروژه ،وجود نظرات ناظر در خصوص گزارش نهایی پروژه ضروری میباشد.
بند  -8جهت پرداخت حقالزحمه به ناظر حتماً نیاز اســـت ناظر گزارش کاملی از اقدامات و نظارتهای خود
را در خصوص آن طرح در اختیار دبیر شورای پژوهشی مربوطه قرار دهد و مدیریت پژوهشی دانشگاه گزارش
نظارت و م شارکت مثبت وی در اجرای طرح را کتباً تائید نماید ،در غیر این صورت حوزه مدیریت پژوه شی
دانشگاه میتواند از پرداخت حق نظارت ناظر امتناع نماید.
بند  -9پرداخت حقالزحمه ناظر همزمان با ارائه گزارش نهایی پروژه توســـط طرح دهندگان برابر مقررات
مربوطه و انجام شرح وظایف واگذار شده به ناظر قابل پرداخت میباشد.
بند  -11هنگام م صوب شدن یک طرح تحقیقاتی در شورای پژوه شی مربوطه ناظر طرح و مبلغ حقالزحمه
آن نیز مشــخص و یک قرارداد جداگانه با ناظر طرح در خصــوص تعهدات ایشــان منعقد میگردد .این مبلغ
حداکثر بر اساس طرح  3میلیون ریال میباشد.
بند  -11ابالغ ناظر با امضـا و تأیید مدیریت پژوهشـی و یا امضـاء معاونت تحقیقات و فناوری دانشـگاه صـادر
میگردد.
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بند  -12حقالزحمه ناظر تا  12در صد هزینه پر سنلی طرح میبا شد و در هیچ شرایطی حقالزحمه ناظر در
طول یکسال در مورد یک طرح از  3میلیون ریال تجاوز نخواهد نمود.
بند  -13حقالزحمه ناظر از سر جمع طرح تحقیقاتی مربوطه کم نمی شود و به صورت جداگانه از محل اعتبار
تحقیقاتی دانشگاه پرداخت میشود.
بند  -14ناظر طرح از میان اع ضای هیأتعلمی دان شگاه و متخ ص صین ،فوق تخ ص صین بالینی ،متخ ص صین
دندانپزشکی ،فارماکولوژیستها ،پزشکان عمومی و دارندگان مدارک کارشناسی ارشد و باالتر غیر هیأتعلمی
انتخاب خواهد شد.
بند  -15همزمان یک نفر نمیتواند ناظر بیش از پنج طرح تحقیقاتي باشد.
بند  -16بر ا ساس نظر شورای پژوه شی دان شکده یا مرکز و کمیته مالی آنها و بهمنظور کمک به محققین
دانشگاه جهت چاپ مقاالت در مجالت نمایه شده در  PubMed ،ISI WOSو  Scopusمبالغی از 3222222
ریال تا  12222222ریال بهعنوان هزینه ویرایش مقاالت به زبان انگلیســـی در نظر گرفته میشـــود که به
هزینههای پر سنلی ا ضافه میگردد اما جزو تعهدات مقاله فرد مح سوب نمی شود .سقف مبلغ برای مقاالت
ا سکوپوس سه میلیون ریال تا پنج میلیون ریال و برای مقاالت  PubMedیا  ISI WOSاز پنج تا ده میلیون
ریال میباشد .سقف مبلغ باید بر اساس تعداد مقاالت تعهدی باشد و مبالغ باالی هشت میلیون ریال صرفاً به
طرحهایی که تعهد دو مقاله  ISI WOSو  PubMedو بی شتر دارند تعلق میگیرد .کل مبلغی که شورا مجوز
دارد با هر تعداد مقاله صرفاً یکمیلیون تومان میبا شد .شورا اجازه تخ صیص بی شتر از یکمیلیون تومان را
برای ویرایش در هر طرح تحقیقاتی ندارد.
بند  -17درصورتیکه محققین موفق به چاپ مقاله در مجالت  Q1بر اساس سایت رسمی  SJRشوند دانشگاه
 52در صد از هزینه چاپ مقاله فرد را پس از ارائه م ستندات قانونی تو سط مدیریت پژوه شی دان شگاه و امور
مالی با نامه معاونت تحقیقات و فنآوری دانشــگاه پرداخت خواهد ش ـد .ارائه برگه درخواســت وجه از ســوی
مجله ،فیش پرداختی از طریق بانک های مرتبط یا کارت های اعتباری قانونی و تأییدیه دریافت مبلغ فوق
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تو سط سردبیر یا مدیر اجرایی آن مجله یا شرکت منت شر کننده مجله و ا سکن تأییدیه  Q1بودن مجله در
سایت رسمی  SJRالزامی میباشد .این هزینه جز هزینههای طرح تحقیقاتی نمیباشد.
بند  -18مدیریت امور پژوه شی دان شگاه موظف ا ست یک ن سخه از پروپوزال طرح تحقیقاتی و یک ن سخه از
قرارداد منعقدشده با مدیر اجرایی پروژه در اختیار ناظر قرار دهد.
بند  -19ناظر نمیتواند از بین طرح دهندگان یا همکاران طرح انتخاب شود.
ماده  -112چنانچه ادامه اجرای یک طرح تحقیقاتی مقدور نباشد ،مدیر اجرایی باید مراتب را بهصورت کتبی
به شـورای پژوهشـی تصـویبکننده طرح جهت تعیین تکلیف اعالم نماید .در چنین مواردی چنانچه به مدیر
اجرایی مبلغی در قالب اقسا پرداخت نشده باشد مشمول جریمه نخواهد شد .ولی چنانچه مبالغی به مدیر
اجرایی پرداخت شده با شد م شمول جریمه خواهد شد و مبلغ جریمه بر ا ساس مبالغ دریافتی و مدت زمانی
که مبلغ دریافتی نزد مدیر اجرایی بوده و قوانین جاری کشور توسط شورای پژوهشی مربوطه مشخص و باید
توسط مدیر اجرایی همراه با اصل مبلغ دریافتی بهحساب دانشگاه واریز گردد.
ماده  -113در صورتیکه مدیر اجرایی طرح به عللی نتواند عملیات اجرای طرح را در موعد مقرر (که در متن
پروپوزال تحت عنوان جدول گانت آمده اســـت و همچنین در قرارداد مربوطه نیز به تاری زمان اتمام طرح
اشاره شده است) به پایان برساند به ازاء هر ماه تأخیر یک درصد کل مبلغ طرح جریمه خواهد شد.
بند  -1زمان شروع عملیات اجرایی طرح ،تاری ذکر شده در قرارداد و نامه پرداخت ق سط اول ا ست و مدت
زمان انجام طرح که توسط طرح دهندگان در متن پروپوزال در قسمت جدول گانت آمده است از زمان امضاء
قرارداد شروع میگردد و در متن قرارداد نیز زمان اتمام طرح نیز ذکر میگردد .بدیهی است که زمان بررسی
متون و تهیه پروپوزال که نیازی به خرید وسایل و مواد ندارد مالک شروع نمیباشد و نامه دستور پرداخت با
تطابق بر جدول گانت پروپوزال میباشد.
تبصره  -1در مواردی که مدت زمان زیادی از تاری

شروع قرارداد تا پرداخت ق سط اول تحت هر شرایطی

طول میکشــد مالک شــروع قرارداد زمان پرداخت قســط اول محســوب میشــود و این مدت زمان به تاری
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خاتمه طرح تحقیقاتی اضــافه میشــود که با امضــای مدیر پژوهشــی و معاون تحقیقات و فنآوری دانشــگاه
تسویهحساب بالمانع بوده و مبلغ اقسا شامل قسط نهایی پس از احراز شرایط موجود در ماده  96و بندها و
تبصرههای آن ماده امکانپذیر میباشد.
تبصره  -2در برخی موارد درصورتیکه به دلیل مشکالت در تهیه برخی نمونههای بالینی و یا مواد و وسایل
آزمای شگاهی اجرای طرح با تأخیر مواجه می شود با نامه مدیر اجرایی طرح ،تأیید ناظر و مدیر امور پژوه شی
همراه با ذکر دقیق م شکالت موجود در این خ صوص با ام ضای معاون تحقیقات و فنآوری دان شگاه پرداخت
اقسا از سوی حسابداری معاونت تحقیقات بالمانع میباشد.
ماده  -114مدیر اجرایی طرح مطابق مواد مندرج در قرارداد و بر اســاس جدول زمانبندی طرح که به تأیید
شورای پژوهشی دانشگاه یا شورای پژوهشی مربوطه رسیده است و نیز زمانبندی ارائه گزارشات مندرج در
متن قرارداد ،موظف است گزارش پیشرفت علمی و اجرایی طرح را به ناظر طرح ارسال دارد.
بند  -1منظور از ارائه گزارش ،اقدامات انجام شـــده در راســـتای اجرای طرح تحقیقاتی ازجمله تهیه مواد،
پرسشگری ،تهیه نمونه ،انجام آزمایشات الزم ،راهاندازی تکنیکها ،ساخت محصوالت مورد نظر ،آنالیز دادهها
و کلیه فرایندهایی ا ست که در را ستای انجام یک طرح تحقیقاتی موردنیاز میبا شد که باید در اختیار ناظر
قرار گیرد و با تأیید ناظر در اختیار دبیر شورای پژوهشی مربوطه قرار میگیرد .اگر طرح بنا به دالیلی از نظر
اجرائی به حالت راکد درآید ،مدیر اجرایی بایســتی در گزارشهای خود به مشــکالت و نیازهای طرح اشــاره
نماید.
بند  -2پس از تأیید گزارش پی شرفت کاری تو سط ناظر طرح و ارجاع به دبیر شورای پژوه شی مربوطه ،در
مرحله بعد دبیر شــورای پژوهشــی مربوطه طی نامه رســمی گزارش مدیر اجرایی طرح و تأییدیه ناظر را به
مدیریت پژوهشی دانشگاه ارسال تا اقسا بعدی طرح بر طبق قرارداد به مدیر اجرایی طرح پرداخت گردد.
ماده  -115مدیریت امور پژوهشی دانشگاه موظف است پس از دریافت گزارشهای طرح تحقیقاتی که توسط
ناظر تأیید شده است نسبت به اختصاص اقسا مانده طرح بر اساس مفاد قرارداد منعقده اقدام نماید.
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ماده  -116عالوه بر وجود ناظر ،شورای پژوه شی م صوب کننده طرح میتواند در مواردی که صالح بداند از
اعضــای هیئت و یا ســایر صــاحبنظران مشــرو به آنکه جزو همکاران طرح نباشــند ،جهت ارزشــیابی
گزارشهای پیشرفت و روند اجرای طرح نظرخواهی نماید.
ماده  -117مدیر اجرایی طرح موظف ا ست قبل از اتمام قرارداد گزارش نهایی طرح را در اختیار دبیر شورای
پژوهشی مربوطه قرار دهد و تاری تحویل گزارش نهایی مبنای کار قرار خواهد گرفت و مدت زمانی که جهت
طرح در شورای پژوه شی مربوطه با اخذ نظر ناظر و یا داوران صرف خواهد شد بهعنوان تأخیر طرح در نظر
گرفته نخواهد شد.
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بخش  -7مقررات مربوط به چاپ مقاله از محل طرحهاي تحقیقاتي
ماده  -118برای ت سویهح ساب طرحهای تحقیقاتی و دریافت ق سط نهایی طرح تحقیقاتی ( )%22و عمل به
تعهدات بر اساس فرم تعهدنامه و نیز مفاد قرارداد محقق نیازمند ارائه مقاله بر اساس بندهای زیر میباشد .در
شرایط مربو به مقاالت ضروری حتماً محقق بایستی نویسنده اول و یا نویسنده مسئول باشد .ارائه تعهدات
بر اساس جدول زیر و تبصره های وابسته به آن می باشد:
جدول مربوط به مقاالت موردنیاز برای تسویهحساب طرح تحقیقاتی موضوع ماده  018آییننامه پژوهشی دانشگاه
بودجه طرح

تعداد مقاالت موردنیاز

حداقل دو خالصه مقاله در همایشهای ایندکس شده در  ISIیا یک مقاله علمی-پژوهشی
حداقل یک مقاله Scopus

0-5
5-00

حداقل یک مقاله  ISI Web of Scienceیا  PubMedبعالوه یک مقاله Scopus

00-05

حداقل دو مقاله  ISI Web of Scienceیا PubMed

05-00

حداقل دو مقاله  ISI Web of Scienceیا  PubMedبعالوه یک مقاله Scopus

00-05

حداقل سه مقاله  ISI Web of Scienceیا PubMed

05-00

حداقل سه مقاله  ISI Web of Scienceیا  PubMedبعالوه یک مقاله Scopus

00-05

حداقل چهار مقاله  ISI Web of ScienceیاPubMed

05-00

حداقل چهار مقاله  ISI Web of Scienceیا  PubMedبعالوه یک مقاله Scopus

00-05

حداقل پنج مقاله  ISI Web of Scienceیا PubMed

05-50

حداقل پنج مقاله  ISI Web of Scienceیا  PubMedبعالوه یک مقاله Scopus

50-55

حداقل شش مقاله  ISI Web of Scienceیا PubMed

55-00

حداقل شش مقاله  ISI Web of Scienceیا  PubMedبعالوه یک مقاله Scopus

00-05

حداقل هفت مقاله  ISI Web of Scienceیا PubMed

05-00

حداقل هفت مقاله  ISI Web of Scienceیا  PubMedبعالوه یک مقاله Scopus

00-05

حداقل هشت مقاله  ISI Web of Scienceیا PubMed

05-00

طرحهای تحقیقاتی باالی  00میلیون تومان به ازای هر  5-00میلیون تومان باالتر یک مقاله  ISIیا  PubMedو به ازای هر  00-05میلیون تومان باالتر یک مقاله ISI Web of Science
یا  PubMedبعالوه یک مقاله  Scopusبایستی محاسبه شود.
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بند  -1بر همین اســاس با اضــافه شــدن هر پنج میلیون تومان یک مقاله اســکوپوس و به ازای هر ده میلیون
اضــافه شــدن یک مقاله  ISIیا  PubMedکفایت میکند که بهعنوان مثال مبالغ بیشــتر از چهارصــد میلیون
ریال نیز در جدول ذیل آمده است .بدیهی منظور از  ISIبا ایمپکت کمتر از یک مقاله  PubMedنظر میباشد
و در محاسبه ایمپکت در ماده  112آمده است.
بند  -2در کلیه موارد بندهای یک تا نه ماده  128شر قبول مقاله جهت پرداخت  22درصد باقیمانده طرح
استفاده از آدرس علمی ( )Affiliationدانشگاه علوم پزشکی لرستان بوده و هرگونه مقاله یا مقاالت چاپشده
از محل طرح فقط مختص به نشان مزبور خواهد بود.
تبصره  -1آدرس علمی دانشــگاه علوم پزشــکی لرســتان بایســتی برای مقاالت فارســی و مقاالت انگلیســی
به صورت ذیل میباشد .رعایت دقیق این آدرس الزامی میباشد و مقاالت خارج از این آدرس مورد قبول واقع
نمیشود .این قسمت شکل مجدد تایپ شود.
تبصره  -2الزم به ذکر ا ست امتیاز هر مقاله دارای دو معیار نوع مقاله و نوع نمایهی نامه به شرح ذیل قابل
محا سبه میبا شد .تو ضیح اینکه منظور از مقاله  ISIمقاله با ضریب تأریر کمتر از یک ا ست که معادل یک
م قا له  Pubmedمی باشـــد .هر م قا له  short communication/ brief rportم عادل یک دوم م قا له  ISIو
 Research letter / case reportمعادل یکسوم مقاله  ISIمیباشد.
تبصره  -3نوآوری ،اکتشاف ،اختراع ربت شده و بومیسازی فنآوری
بخشی یا تمامی محصول نهایی یک طرح تحقیقاتی میتواند ارائه گواهی مبنی بر نوآوری (اختراع) و اکتشاف
یا بومی سازی فنآوری نا شی از اجرای طرح تحقیقاتی با شد و منظور از آن اختراع ،اکت شاف ،بومی سازیهای
فنآوری و ارائه تکنولوژی جدیدی است که بر مبنای طرح مصوب دانشگاه انجام شده و توسط مراجع معتبر
و دارای صالحیت به ربت رسیده باشد.
به گواهی ربت اختراع در مراجع داخلی بهعنوان یک مقاله  ISIبا ایمپکت بین یک تا دو و گواهی ربت در
مراجع بینالمللی میتواند معادل تا چهار مقاله  ISIامتیاز تعلق میگیرد .مرجع اولیه برای تأیید این محصول،
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تصــویر برث ربت اختراع و یا پتنت به نام دانشــگاه و مرجع نهایی برای تعیین میزان امتیاز ،کمیته فنآوری
دانشگاه و معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت میباشد.
تبصره  -4استفاده از نتایج طرح تحقیقاتی توسط مشتریان خارج از دانشگاه
بخ شی یا تمامی مح صول نهایی یک طرح تحقیقاتی میتواند بهعنوان گواهی مبنی بر ا ستفاده از نتایج طرح
تحقیقاتی تو سط م شتریان خارج از دان شگاه ارائه شود .م شتریان خارج از دان شگاه میتواند صنعت و مراجع
دولتی باشــد .مرجع برای تأیید این محصــول ،کمیته اجرایی ارتبا با صــنعت و حداکثر بهاندازه یک مقاله
ایمپکت دو تا سه امتیاز تعلق میگیرد.
تبصره  -5تولید در مقیاس انبوه شــده و یا در صــنایع دارویی ،غذایی ،تجهیزات پزشــکی و مواد شــوینده،
آرایشــی و بهداشــتی :مواد شــوینده ،آرایشــی و بهداشــتی از نتایج آن جهت ارائه بهتر خدمات و محصــوالت
ا ستفاده گردد .مراجع برای تأیید این مح صول ،کمیته اجرایی ارتبا با صنعت و حداکثر امتیاز قابل ک سب
بهاندازه یک مقاله با ایمپکت چهار میباشد.
تبصره  -6اســتفاده از نتایج طرح در مدیریت خدمات بهداشــتی ،درمانی ،آموزشــی و پژوهشــی یا در جهت
بهبود سبک زندگی افراد جامعه
طرحهای تحقیقاتی که از نتایج آن در مدیریت خدمات بهداشــتی ،درمانی ،آموزشــی و پژوهشــی یا در جهت
بهبود سبک زندگی افراد جامعه ا ستفاده شده با شد .مرجع برای تأیید ا ستفاده از نتایج ،مراجع معتبر و یا
سازمان بهرهبردار بوده و در خصوص میزان امتیاز آن مدیریت انتقال دانش ( )kteدر معاونت پژوهشی دانشگاه
تصمیم خواهد گرفت و حداکثر امتیاز میتواند معادل یک مقاله با ایمپکت دو تا دو و نیم در نظر گرفته شود.
 -1در خ صوص پروتکلهای درمانی ضروری ا ست نتایج طرح در یکی از مجلههای علمی -پژوه شی منت شر
شده باشد.
 -2تمامی موارد فوق باید مورد تأیید وزارت بهداشت باشد.
ماده  -119طرح دهندگان موظفاند عالوه بر چاپ مقاله با آدرس ( )Affiliationدانشـــگاه علوم پزشـــکی
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لر ستان در ق سمت ت شکر و قدردانی مقاالت ( )Acknowledgmentsدر مواردی که از بودجه دان شگاه علوم
پز شکی لر ستان ا ستفاده شده ا ست به جمله اینکه از منابع تحقیقاتی دان شگاه علوم پز شکی لر ستان جهت
انجام آن ا ستفاده شده ا ست ا شاره نمایند .بدیهی ا ست که بهتر ا ست محقق شماره طرح مذکور را نیز ذکر
نماید.

برای گروهها بهصورت ذیل میباشد
Department of ………, School (Faculty)…………, Lorestan University of Medical Sciences,
Khorramabad, Iran.

ماده  -111چنانچه مقاله منتج از طرح تحقیقاتی در مجلهای با ضریب تأریر ) 3 ،2 (Impac factorیا  4چاپ
گردد به ترتیب معادل  3 ،2یا  4مقاله  ISIیا  PubMedبرای طرح دهندگان محسوب خواهد شد .بهطورکلی
ازای هر یک درجه ضریب تأریر باالتر از  ،1برابر با امتیاز یک مقاله  ISIیا  Pubmedدر نظر گرفته و محا سبه
میگردد .همچنین به ازای هر  2/5درجه ایمپکت هم میتوان بجای یک مقاله اســـکوپوس یا ســـایر نمایهها
برای تسویهحساب استفاده کرد .بهطورکلی میتوان از مقاالت انگلیسی برای تسویه طرحهایی که شر مقاله
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فار سی یا شرکت در کنگره دارند ا ستفاده کرد .در این حالت هر مقاله انگلی سی  ISIیا  PubMedبا ایمپکت
یک و زیر یک را میتوان بجای دو مقاله فارسی اسکوپوس محاسبه کرد .به ازای هر  2/5درجه ایمپکت باالی
یک هم یک مقاله فار سی ا سکوپوس قابل احت ساب میبا شد .در صورتیکه تعهد فرد مثالً سه مقاله  ISIیا
 PubMedبا شد در صورتیکه فردی یک مقاله در مجالت ایمپکت  1/5بچاپ ر سانده با شد معادل یک مقاله
 ISIو یک مقاله اسکوپوس در نظر گرفته می شود؛ یعنی در مقاالت انگلیسی مالک بیشتر  IFمجله است و با
تبدیل  IFهای باالی یک میتوان جهت تسویه طرحهای مختلف استفاده نمود.
تبصره  -1چاپ مقاله در مجالت بدون نمایه دانشـــگاه انگلیســـی معادل پاب مد و فارســـی معادل علمی-
پژوهشــی یافته در نظر گرفته شــود .این امتیاز فقط به چهار شــماره اول مجله پرداخت میشــود و هرگونه
پرداخت دیگر منو به نمایه کردن مجله در نمایههای حداقل اســکوپوس از سـوی مدیر مســئول و ســردبیر
مجله میباشد که در اینصورت برابر نمایه فوق امتیاز لحاظ خواهد شد.
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بخش  -8نحوه نگارش و ارائه گزارش نهایي طرح تحقیقاتي
ماده  -111گزارش نهایی طرح تحقیقاتی باید در سامانه طرحهای پژوهشی ارسال شود .صرفنظر از داشتن
یا نداشــتن مقاله محققین بایســتی بعد پایان زمان طرح این گزارش نهایی را در فرمتی مشــابه مقاله یافته تا
حداکثر پانزده صــفحه تحویل نمایند اما تســویهحســاب نهایی و دریافت قســط ســوم منو به ارائه مقاله
چاپشده یا سایر تعهدات در فاصله زمانی  18ماهه بعد از پایان طرح و تحویل گزارش نهایی است.
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بخش  -9نحوه تصویب گزارش نهایي طرحهاي تحقیقاتي
ماده  -112مدیر اجرائی طرح موظف است در پایان اجرای طرح ،کلیه نتایج بهدستآمده را به صورت گزارش
نهایی مطابق با شرایطی که طبق بخش م شخص شده ا ست مرتب نموده و به همراه ضمایم و ا سناد مرتبط
جهت تســویهحســاب پایانی در اختیار دبیر شــورای پژوهشــی مصــوب کننده طرح قرار دهد و تاری تحویل
گزارش نهایی به دبیر شورای پژوهشی مربوطه مبنا قرار خواهد گرفت و چنانچه دیرتر از موعد مقرر ذکر شده
در قرارداد باشد بهعنوان تأخیر در نظر گرفته خواهد شد.
ماده  -113گزارش نهایی طرحهایی که توسط شورای پژوهشی دانشگاه مصوب نهایی گردیدهاند باید توسط
مدیر اجرایی پروژه در اختیار مدیر امور پژوه شی دان شگاه قرار گیرند و مدیر امور پژوه شی دان شگاه بر ا ساس
ارتبا موضوعی و اینکه قبالً از گروههای پژوهشی کدام دانشکده یا شورای پژوهشی کدام دانشکده به شورای
پژوهشی دانشگاه ارسال شدهاند در اختیار دبیر شورای پژوهشی آن دانشکده قرار میگیرند .همچنین گزارش
نهایی طرحهای مرتبط با مراکز تحقیقات ،شورای پژوه شی  HSRو کمیته تحقیقات دان شجویی نیز تو سط
مدیر امور پژوهشی دانشگاه جهت انجام داوری در اختیار دبیر شورای پژوهشی مربوطه قرار میگیرد.
ماده  -114دبیر شورای پژوه شی مربوطه ،گزارش نهایی را در اختیار ناظر طرح قرار میدهد .در مرحله بعد
گزارش نهایی توســط ناظر خوانده میشــود و درصــورتیکه توســط ناظر ایراداتی بر گزارش نهایی و نتایج
بهدستآمده از طرح و یا روشهای بکار رفته در جریان تحقیق مطرح شود باید توسط دبیر شورای پژوهشی
مربوطه در اختیار طرح دهندگان جهت رفع نواقص قرار گیرد.
ماده  -115درصـــورتی که گزارش نهایی توســـط ناظر تأیید گردد و مقاله یا مقاالتی از محل نتایج طرح
چاپ شده با شد ،نیازی به ار سال به داور نمیبا شد و باید بالفا صله تو سط دبیر شورای پژوه شی مربوطه در
جلسه شورای پژوهشی مطرح گردد.
ماده  -116چنانچه گزارش نهایی توسط ناظر تأیید گردد ولی هنوز مقاله یا مقاالتی از محل نتایج طرح چاپ
نشــده باشــد .باید توســط دبیر شــورای پژوهشــی مربوطه برای آن حداقل یک داور داخل دانشــگاه یا خارج

83

آيين نامه و مقررات تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان
دانشگاه تعیین گردد .پس از تأیید داور ،گزارش نهایی در شورای پژوهشی مربوطه مطرح و در صورت موافقت
با گزارش نهایی و اتمام پروژه ،توســط دبیر شــورای پژوهشــی طی نامه رســمی مراتب به اطالع مدیر امور
پژوهشی دانشگاه رسانده میشود.
ماده  -117پس از ارسال گزارش نهایی و گواهی موافقت کلیه طرح دهندگان و همکاران طرح مبنی بر اینکه
هیچ طلبی از مدیر اجرایی پروژه ندارند و با آنها ت سویهح ساب گردیده ا ست و انجام ت سویهح ساب کامل با
مدیریت امور پژوهشــی دانشــگاه طرح خاتمه یافته اعالم میگردد .ولی پرداخت قســط آخر که میزان آن 22
درصد میباشد پس از ارائه مقاله یا مقاالت چاپشده بر اساس تعهدات مدیر اجرایی پروژه که در متن قرارداد
نیز ذکر شده است پرداخت میگردد.
ماده  -118چنانچه پس از  18ماه از تحویل گزارش نهایی طرح دهندگان نتوانند مقاله یا مقاالت چاپشــده
از محل نتایج طرح چاپ نمایند 22 ،درصــد باقیمانده طرح به نفع دانشــگاه ضــبط خواهد شــد و کل مبلغ
ق سطهای اول و دوم نیز از ح ساب نامبرده ک سر خواهد شد در موارد غیر هیأت علمی برابر تعهدات چک یا
سفته آنها به اجرا گذاشته می شود درصورتیکه طرحی امتیاز الزم را کسب ننماید معادل ریالی طرح از آن
کسر خواهد گردید.
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بخش  -11چگونگي روند ت صویب طرحهاي تحقیقاتي از محل پایاننامههاي دان شجویان پز شکي،
کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي ( ،)PhDرشتههاي تخصصي و فوق تخصصي پزشکي
ماده  -119پایاننامههای دان شجویی که همه نیازمند به هزینههای تحقیقاتی ه ستند بای ستی ابتدا به فرمت
پروپوزال پایاننامههای دانشجویی در گروه تخصصی و شورای پژوهشی یا شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده
(دان شجویان کار شنا سی ار شد و  )PhDت صویب شوند .پس از ت صویب عنوان و ضرورت انجام پایاننامه در
شــوراهای فوق پایاننامههای نیازمند هزینه با توجه به ضــرورت و صــرفهجویی در وقت به دلیل مدت زمان
مشخص ماندگاری این دانشجویان در دانشگاه و جلوگیری از افزایش سنوات تحصیلی و تسهیل در فرایندهای
اجرایی تصویب این طرحها بایستی بر اساس مادههای زیر بهصورت طرح تحقیقاتی درآیند.
تبصره  -1شورای تحصیالت تکمیلی متولی تصویب پایاننامههای دانشجویی شامل ریاست دانشکده بهعنوان
رئیس شورا ،معاون آموز شی و پژوه شی دان شکده بهعنوان دبیر شورا و مدیران گروههای آموز شی م صوب
دان شکده دارای دان شجوی تح صیالت تکمیلی ،نماینده معاونتهای آموز شی و تحقیقات و فنآوری دان شگاه
میبا شند .همچنین برای ت سریع در ت صویب این پایاننامه داوری پروپوزال این پایاننامهها با ح ضور دو داور
خارج از گروه (ترجیحاً یکی از داوران خارج از دانشگاه باشد) و یک داور داخل گروه صورت میگیرد و حضور
این داوران به همراه حداقل یک اســتاد راهنما و مشــاور دانشــجو و متخصــص آمار ،اپیدمیولوژی در جلســه
شورای تحصیالت تکمیلی متولی تصویب پایاننامههای دانشجویان تحصیالت تکمیلی الزامی میباشد.
تبصره  -2به اســاتید و اعضــای هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی لرســتان اجازه داده میشــود بهشــر
قراردادن آدرس دان شگاه در مقاالت بهعنوان نفر اول یا م سئول و یا سایر نوی سندگان برح سب نوع پایاننامه
بتوانند استاد راهنما یا مشاور پایاننامههای دانشجویی سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی دولتی و غیر
دولتی را به عهده بگیرند .در این مورد ورود و خروج دان شجو با نامه ر سمی ا ستاد راهنما یا م شاور مورد نظر
به معاونت تحقیقات و فنآوری یا معاون آموزش ـی دانشــگاه و اســتفاده از وســایل موجود در آزمایشــگاههای
دانشگاه بالمانع میباشد و نیازی به طرح در شوراها یا کمیتههای مختلف دانشگاه ندارد.
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تبصره  -3در صورتیکه یکی از ا ساتید راهنما یا م شاوره پایاننامهای با شند که اعتبار طرح تحقیقاتی خارج
از دان شگاه علوم پز شکی لر ستان تأمین گردیده ا ست و دان شجو بهوا سطه م شاوره یا راهنمایی یکی از اع ضا
هیأت علمی دان شگاه نیاز به ا ستفاده از تجهیزات و آزمای شگاههایی دان شگاه علوم پز شکی لر ستان را دارد،
درصورتیکه دانشگاه یا موسسه مبدأ به صورت رسمی ت ضمین نماید که در نتایج حاصل از پایاننامه مذکور
بهعنوان نفر اول یا نوی سنده م سئول با افیلی شن دان شگاه علوم پز شکی لر ستان معرفی شده با شد نیازی به
پرداخت هزینه بابت هزینه میزکار ) (benchدان شجو نمیبا شد .در غیر این صورت بای ستی دان شجو یا همکار
پایاننامه م ستخدم دان شگاه علوم پز شکی لر ستان بابت هر ترم ح ضور در آزمای شگاههای تحقیقاتی دان شگاه
چهار میلیون و پانصد هزار ریال بهحساب دانشگاه واریز نماید .در این صورت با قراردادن نام عضو هیأت علمی
در لیســت نویســندگان مقاله یا مقاالت منتج از پایاننامه میتوانند از آزمایشــگاههای دانشــگاه تحت نظارت
استاد مربوطه و مدیریت آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه استفاده نماید.
ماده  -121پایان نامه های دانشـــجویان (در قالب طرح تحقیقاتی) تا ســـقف ریالی تفویض از ســـوی طرح
تحقیقاتی دانشکده /مرکز مربوطه پس از تصویب در کمیته پایاننامه دانشکده یا مرکز تحقیقات و تصویب در
کمیته مالی دانشــگاه با رعایت کلیه مقررات جهت تصــویب نهایی در شــورای پژوهشــی دانشــکده یا مرکز
تحقیقات مربوطه مطرح شده و پس از ت صویب با ا ستاد راهنمای اول قرارداد منعقد میگردد و بالفا صله 82
در صد بودجه طرح به ای شان پرداخت میگردد و  22در صد باقیمانده پس از ت سویهح ساب و ت صویب گزارش
نهایی و ارائه مقاله چاپ شده پرداخت میگردد .در صورتیکه اعتبار پایاننامه  /طرح بیش از سقف تفوی ضی
دان شکده /مرکز با شد یا باید در شورای پژوه شی دان شگاه برر سی شود یا در صورت ح ضور و تأیید مدیر
پژوهشــی دانشــگاه در جلســه دفاع بودجه تحقیقاتی پس از تأیید نهایی معاون تحقیقات و فنآوری دانشـگاه
به صورت قسط اول هشتاد درصد قابل پرداخت است و قسط نهایی بیست درصد پس از چاپ مقاله پرداخت
خواهد شد.
تبصره  -1با توجه به ابالغیه معاونت تحقیقات و فنآوری دانشــگاه تمام دانشــجویان دکتری عمومی رشــته
پزشکی که قبل از دفاع ارائه مقاله چاپشده یا نامه پذیرش مقاله در مجالت حداقل علمی – پژوهشی داشته
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باشند از جلسه دفاع معاف هستند و نمره  22برای آنها لحاظ میگردد .این دانشجویان صرفاً ایرادات داوران
را باید اصالح و نامه رفع ایرادات را در مدت زمان معین ارائه نمایند.
تبصره  -2دانشجویان کارشناسی ارشد Ph.D ،آموزشی ،پژوهشی و رزیدنتی جهت دفاع ملزم به ارائه مقاله
یا نامه مبنی بر اساس م صوبات شورای آموزشی و تح صیالت تکمیلی دانشگاه هستند و تعداد تعهدات مقاله
منتج از طرح  /پایاننامه بر اساس ماده  128و بندهای تعهدات مالی آییننامه پژوهشی به عهده مجری طرح
میباشد و تعهدات دانشجو بر اساس مصوبات شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه میباشد.
ماده  -121در مواردی که پرداخت قسط آخر به میزان  22درصد منو به چاپ مقاله یا مقاالت باشد استاد
راهنما حداکثر  18ماه مهلت دارد نســبت به ارائه مقاله یا مقاالت چاپشــده برابر قرارداد امضــاء شــده به
مدیریت امور پژوه شی دان شگاه اقدام نماید در غیر این صورت  22در صد باقیمانده طرح به ای شان پرداخت
نخواهد شــد و طرح خاتمه یافته خواهد شــد .در این موارد که اســتاد راهنما در مهلت مقرر به تعهدات خود
عمل ننماید برابر با ماده  118برخورد خواهد شد.
ماده  -122در خصــوص طرحهای از محل پایاننامههای دانشــجویی هیچگونه هزینهای تحت عنوان تدوین
پروپوزال ،نمونهگیری یا پرســشــگری ،انجام آزمایشــات و تهیه گزارش نهایی پرداخت نمیگردد و حقالزحمه
دانشجو قابل پرداخت نمیباشد.
تبصره  -1در خصــوص طرح پایاننامه با توافق معاونت آموزشــی و معاونت تحقیقات دانشــگاه هزینه طرح یا
واحد برای اســـاتید لحاظ خواهد شـــد .حقالتحقیق فقط در صـــورتی تعلق خواهد گرفت که برای اســـاتید
معادلسازی نشود و سقف موظف را پرکرده باشند .در غیر این صورت حقالتحقیق تعلق نمیگیرد.
ماده  -123در مقاالت چاپ شده از محل نتایج پایاننامهها باید نام استاد راهنما و دانشجو با آدرس دانشگاه
علوم پزشکی لرستان قید گردد .آدرس بایستی دقیقاً بر اساس ماده  129این آییننامه باشد.
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بخش  -11روند تصویب پروژههاي دانشجویي در کمیته تحقیقات دانشجویي دانشگاه
ماده  -124در خ صوص طرحهای تحقیقاتی دانشجویان تا سقف شصت میلیون ریال پس از طرح و ت صویب
مبلغ ریالی در شـــورای پژوهشـــی کمیته تحقیقات دانشـــجویی با رعایت کلیه مقررات مربو به طرحهای
تحقیقاتی با دانشــجو قرارداد منعقد میگردد و همانند مقررات مربو به ســایر پروژههای تحقیقاتی دانشــگاه
اق سا طرح پرداخت میگردد .پرداخت ق سط آخر به میزان  22در صد پس از ت سویهح ساب و ت صویب انجام
تعهدات پرداخت میگردد.
ماده  -125در خصوص طرحهای تحقیقاتی دانشجویان بیشتر از سقف مبلغ تفویض شده به شورای پژوهشی
کمیته تحقیقات دان شجویی تو سط مدیریت پژوه شی دان شگاه ت صویب به شورای پژوه شی دان شگاه ار سال
میگردند و آنجا پس از تصـویب یا انجام داوری ،جهت نهایی شـدن مراحل تصـویب پروپوزال به کمیته مالی
جهت م شخص شدن مبلغ ریالی طرح ار سال و درنهایت ت صویب نهایی این نوع طرحها در شورای پژوه شی
دانشــگاه انجام خواهد شــد .پس از آن با رعایت کلیه مقررات مربو به طرحهای تحقیقاتی با یکی از اعضــاء
هیأتعلمی دانشـــگاه که بهعنوان طرح دهنده با دانشـــجو همکاری مینماید قرارداد منعقدشـــده و همانند
مقررات مربو به سایر پروژههای تحقیقاتی دان شگاه اق سا طرح پرداخت میگردد .پرداخت ق سط آخر به
میزان  22در صد پس از ت سویهح ساب و ت صویب گزارش نهایی و انجام تعهدات مربو به چاپ مقاله همانند
سایر پروژههای تحقیقاتی بر اساس ماده  128این آییننامه پرداخت میگردد.
ماده  -126عقد قرارداد با دان شجو به شرطی امکانپذیر ا ست که یکی از اع ضای هیأتعلمی بهعنوان طرح
دهنده همراه دان شجو با شد و حقالتحقیق ع ضو هیأتعلمی نیز از محل طرح باید تو سط دان شجو پرداخت
گردد.
ماده  -127در مقاالت چاپ شده از محل نتایج پروژههای دان شجویی باید نام دان شجو و نام ع ضو هیأتعلمی
که بهعنوان طرح دهنده با دان شجو همکاری مینماید با آدرس دان شگاه علوم پز شکی لر ستان قید گردد (بر
اساس ماده  129این آییننامه).
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بخش  -12چگونگي پرداخت ت سهیالت به اع ضاي هیأتعلمي و پژوه شگران شرکتکننده در
کنگرههاي بینالمللي خارج از کشور
ماده  -128دانشگاه سالیانه به اع ضای هیأتعلمی و پژوهشگران دانشگاه و مخترعین و مبتکران دانشگاه یا
خارج دان شگاه و دان شجویان مقطع  PhDو د ستیاری و دان شجویان ع ضو ا ستعدادهای درخ شان یا کمیته
تحقیقات دان شجویی و سایر دان شجویان پژوه شگر که مقاله آنها در کنگرههای بینالمللی خارج از ک شور با
آدرس یکی از مراکز تحقیقاتی مرتبط دانشگاه علوم پزشکی لرستان پذیرفته شده باشد تا سقف معینی طبق
مواردی که در ذیل خواهد آمد برای شرکت در آن کنگره تسهیالت مالی پرداخت مینماید.
بند  -1کلیه اعضای هیأتعلمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان اعم از پیمانی ،رسمی آزمایشی ،رسمی قطعی
یا بازنشسته در شمول این آییننامه قرار میگیرند.
تبصره  -1ســـایر موارد نظیر اعضـــا هیأتعلمی متعهد خدمت یا ضـــریب  Kبا لحاظ نمودن میزان تعهد
باقیمانده و ســایر شــرایط فرد اعزامی در شــورا پژوهشــی دانشــگاه بر حســب داشــتن یا نداشــتن اعتبار
تصــمیمگیری بشــود .بدیهی اســت تمام مراحل قانونی شــامل موافقت گروه مربوطه ،شــورای پژوهشــی
دانشکده/مرکز یا دانشگاه و موافقت مراجع قانونی دانشگاه نظیر مدیریت حراست الزامی میباشد.
ماده  -129شرایط استفاده پژوهشگران دانشگاه از تسهیالت شرکت در کنگرههای بینالمللی خارج از کشور،
در صورت ایندکس نبودن خال صه مقاالت کنگره در  ISIدا شتن حداقل یک مقاله  ISIیا  Pubmedبهعنوان
نفر اول یا نوی سنده م سئول با آدرس دان شگاه علوم پز شکی لر ستان در یک سال گذ شته و همچنین دا شتن
رابطه استخدامی با دانشگاه علوم پزشکی لرستان میباشد .در این موارد فقط یکبار فرد متقاضی میتواند در
طول مدت استخدام در کنگره شرکت نماید .در این شرایط فقط نصف هزینه های مربو به تسهیالت بعنوان
کمک هزینه پرداخت خواهد گردید.
ماده  -131شرایط استفاده مخترعین و مبتکران دانشگاه از تسهیالت شرکت در کنگرههای بینالمللی خارج
از کشور ،ارائه اختراع یا ابداع خود به دانشگاه علوم پزشکی لرستان میباشد و نباید قبالً اختراع یا ابداع خود
89

آيين نامه و مقررات تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان
ال
را به سازمان یا دانشگاه یا سایر مراکز علمی داخل یا خارج کشور ارائه نموده باشند .همچنین الزم است قب ً
ابداع یا اختراع خود را به تأیید مراجع ذی صالح ک شور و همچنین شورای پژوه شی دان شگاه ر سانده با شند.
حداکثر مدت استفاده هر دو سال یکبار می باشد.
ماده  -131شرایط استفاده دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی و استعدادهای درخشان از تسهیالت
شرکت در کنگرههای بینالمللی خارج از ک شور دا شتن حداقل یک مقاله ا سکوپوس منتج از طرح تحقیقاتی
کمیته تحقیقات دانشجویی در طی سال گذشته میالدی (یک سال ارزشیابی) و نمایه شدن مقاله ارائه شده
در  ISIمی با شد .همچنین آییننامههای م صوب شورای ا ستعداد درخ شان دان شگاه میبا شد .حداکثر مدت
استفاده یکبار در طول تحصیل می باشد.
ماده  -132دان شجویان مقطع  PhDو د ستیاری و باالتر به ت شخیص شورای پژوه شی دان شگاه و حداکثر
یکبار در طول تح صیل خود از ت سهیالت شرکت در کنگرههای بینالمللی خارج از ک شور ا ستفاده نمایند.
شر استفاده از تسهیالت نمایه شدن مقاله ارائه شده در  ISIبصورت  Proceedingیا  Meating abstractو
دارا بودن حداقل یک مقاله نمایه شده در مجالت نمایه شده در  ISI ،Scopusیا  PubMedبعنوان نوی سنده
اول یا مسئول در سال گذشته می باشد.
ماده  -133تسهیالت کامل شرکت در کنگرههای بینالمللی خارج از کشور فقط به کسانی که مقاله آنها و
کنگره مربوطه مرتبط با رشته تحصیلی آنان باشد و آدرس صحیح مرکز تحقیقاتی مرتبط را داشته باشند ،و
مقاله آنها در  ISIب صورت  Proceedingیا  Meating abstractچاپ شده با شد پرداخت میگردد .تعیین این
ارتبا با شورای پژوهشی دانشکده/مرکز و تأیید شورای پژوهشی دانشگاه میباشد.
ماده  -134کنگرههایی که بهصــورت منطقهای و با مشــارکت چند کشــور انجام میشــوند جزو کنگرههای
بینالمللی محسوب نشده و تسهیالتی برای شرکت در آنها تعلق نمیگیرد.
ماده  -135این تسهیالت برای شرکت در کنگرههایی که در داخل کشور تحت عنوان کنگرههای بینالمللی
برگزار میگردد پرداخت نمیشود.
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ماده  -136با هر مقاله فقط یک نفر (نفر اول یا ارائه کننده مقاله) حق ا ستفاده از ت سهیالت دارد و به سایر
اعضای هیأتعلمی یا پژوهشگر آنکه بهعنوان نفرات بعدی مقاله هستند مبلغی تعلق نمیگیرد.
ماده  -137چنانچه یک نفر در یک کنگره چندین مقاله داشته باشد تنها برای یک مقاله تسهیالت پرداخت
میشود و به سایر مقاالت پاداش یا تسهیالتی تعلق نمیگیرد.
ماده  -138اع ضای هیأتعلمی بازن ش سته دان شگاه در صورت دا شتن شرایط و موافقت شورای پژوه شی
دانشگاه هر پنج سال یکبار میتوانند از تسهیالت استفاده نمایند.
ماده  -139تعداد دفعات مجاز شرکت در همایشها به شرطی که مقاله ارائه شده آنها بهصورت Proceding

یا  Meeting Abstractدر نمایه  ISI Web of Scienceنمایه برداری با شد و آدرس صحیح مرکز تحقیقاتی
مرتبط دانشگاه را داشته باشد به شر تامین اعتبارات الزم:
بند  -1اعضا هیأتعلمی هر دو سال یکبار
بند  -2پژوهشگران برتر دانشگاه که دارای اچ ایندکس حداقل  15در اسکوپوس و  12در  ISI WOSهستند
و یا حداقل دارای  32مقاله منتشر شده در نمایه های  PubMedیا  ISI WOSمی باشند سالی یکبار
بند  -3اعضای هیأتهای ممتحنه و ارزشیابی (بورد) حداکثر یک بار در سال
بند  -4اعضـــا هیأتعلمی و محققینی که موفق به اخذ جایزه جشـــنواره رازی یا خوارزمی گردیدهاند و نیز
اساتید نمونه که هر سال توسط وزارت متبوع انتخاب و معرفی میگردند تا حداکثر یک بار در سال
ماده  -141متقاضـی میبایسـت قبل از اعزام ،خالصـه مقاله پذیرفته شـده در کنگره به زبان انگلیسـی ،نامه
پذیرش مقاله ،فرم تکمیلشده تقاضای شرکت ،موافقت گروه مربوطه و استفاده از تسهیالت (که در فرم منبع
ا ستخراج دادهها ،نحوه ارائه مقاله و م شخ صات کامل کنگره ازجمله زمان و مکان و عنوان کنگره ذکر شده
است) در خ صوص اع ضای هیأتعلمی به دبیر شورای پژوهشی دانشکده مربوطه و در خ صوص پژوهشگران،
مخترعان و مبتکران داخل یا خارج دانشگاه یا دانشجویان عضو استعدادهای درخشان و دانشجویان پژوهشگر
به مدیر امور پژوهشی دانشکده ارائه نماید .در خصوص اعضای هیأتعلمی ،درخواستها در شورای پژوهشی
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دان شکده /مرکز مربوطه مطرح و در صورت موافقت به شورای پژوه شی دان شگاه جهت ت صویب نهایی ارجاع
داده میشــوند .در خصــوص پژوهشــگران ،مخترعان و مبتکران داخل یا خارج دانشــگاه یا دانشــجویان عضــو
ا ستعدادهای درخ شان و دان شجویان پژوه شگر درخوا ستها م ستقیم در شورای پژوه شی دان شگاه مطرح
میگردند.
ماده  -141تسهیالت به مقاالتی تعلق میگیرد
بند  -1که با افیلیشن مرکز تحقیقاتی مرتبط دانشگاه علوم پزشکی لرستان بوده
بند  -2خالصــه مقاله بهصــورت  procedingیا  Meeting Abstractدر مجالت نمایه شــده ISI Web of
Science

ماده  -142با توجه به ارزشیابی سالیانه وزارت بهداشت در زمینه پژوهش که مبتنی بر سال میالدی میباشد
مبنای استفاده از تسهیالت نیز سال میالدی میباشد.
ماده  -143تسهیالتی که از طرف دانشگاه به اعضای هیأتعلمی ،پژوهشگران ،مخترعین و مبتکران با رابطه
ا ستخدامی متقا ضی شرکت در کنگرههای بینالمللی خارج از ک شور به شر رعایت ماده های  128تا 142
پرداخت میگردد شامل ارز روزانه ،هزینه خرید بلیط هواپیما در حد کالس عادی (اکونومیک) رفت و برگشت
از تهران به شهر محل برگزاری کنگره یا نزدیکترین شهر به محل برگزاری کنگره ،هزینه صدور ویزا ،هزینه
خروج از کشور ،هزینه بیمهنامه مسافرتی ،حق ربتنام و پاداش مقاله یا مقاالت تا سقف ( 82222222هشتاد
میلیون ریال) پس از تامین اعتبارات الزم پرداخت خواهد شد.
بند  -1ارائه فاکتور معتبر برای موارد حق ربتنام ،هزینه صــدور ویزا ،بیمهنامه مســافرتی و عوارر خروج از
کشور الزامی میباشد.
تبصره  -1تمامی موارد فوق در صورت وجود تأمین اعتبار قابل اجرا میباشند.
تبصره  -2در مواردی که به دلیل برخی م شکالت نظیر محدودیت زمانی شورای پژوه شی دان شگاه ت شکیل
نشود و یا تا تشکیل شورای پژوهشی ممکن باشد از زمان شرکت در همایش بگذرد به شر تصویب شرکت
92

آيين نامه و مقررات تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان
محقق در کنگره بینالمللی خارجی در شورای پژوهشی دانشکده یا مرکز تحقیقاتی با تأیید مدیریت پژوهش
دان شگاه و ام ضای معاون تحقیقات و فنآوری دان شگاه در یک نامه جداگانه ا ستفاده از ت سهیالت برای محقق
بالمانع میباشد.
تبصره  -3سقف ت سهیالت اعطایی هر ساله به پی شنهاد معاونت تحقیقات و فنآوری دان شگاه و ت صویب
هیأترئیسه دانشگاه قابل افزایش میباشد.
ماده  -144مأموریت کلیه اع ضای هیأتعلمی و پژوه شگران دان شگاه که مقاله آنها در کنگرههای خارج از
کشــور پذیرفته شــده اســت و از تســهیالت مالی اســتفاده مینمایند حداکثر  12روز بدون دریافت فوقالعاده
مأموریت روزانه خواهد بود .مقام م سئول تأییدکننده ریا ست دان شکده یا مرکز و مقام موافقت کننده معاونت
تحقیقات و فنآوری دانشگاه خواهد بود.
ماده  -145تســـهیالتی که از طرف دانشـــگاه به مخترعین و مبتکران بدون رابطه اســـتخدامی با دانشـــگاه
پرداخت میشود بر اساس ماده  143و پس از تصویب شورای پژوهشی دانشگاه می باشد.
ماده  -146الزم ا ست گزارش علمی سفر در پایان سفر تو سط متقا ضی تهیه و در اختیار شورای پژوه شی
دانشگاه قرار گیرد.
ماده  -147الزم است متقاضی در پایان سفر نسبت به تکمیل  CVخود در نرمافزار پژوهشیار اقدام نموده و
یک ت صویر از گواهی شرکت و یک ت صویر از خال صه مقاله چاپ شده به مدیریت امور پژوه شی دان شگاه و
همچنین یک تصویر از گواهی شرکت و خالصه مقاله نیز در اختیار کارشناس پژوهشی دانشکده قرار دهد.
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بخش  -13آییننامه پرداخت ت سهیالت به اع ضاي هیأتعلمي و پژوه شگران شرکتکننده در
کنگرههاي داخل کشور
ماده  -148بهمنظور تشویق اعضای هیأتعلمی ،پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه برای شرکت در همایش
و کنگرههای داخل ک شور ،دان شگاه به ارائهکنندگان مقاله و مدعوین همایش ت سهیالتی با شرایط ذیل اعطا
مینماید.
بند  -1متقاضیان هیأتعلمی که مقاالت آنها به صورت سخنرانی یا پوستر پذیرفته شده است موظفاند پس
از اخذ موافقت مدیر گروه ،مدارک همراه با درخوا ست خود را تحویل دبیر شورای پژوه شی دان شکده نمایند
تا در شورای پژوهشی دانشکده مطرح گردد.
بند  -2مقاله ارائه شده باید با آدرس یکی از مراکز تحقیقاتی مرتبط دانشگاه علوم پزشکی لرستان باشد.
بند  -3مدیر گروه موظف ا ست از پذیرش مقاالتی که قبالً در کنگرههای داخلی یا خارجی ارائه شدهاند و یا
تکراری هستند خودداری نماید.
بند  -4به منظور پیشـــگیری از بروز اختالل در امورات جاری گروه مربو طه ،مدیر گروه ق بل از مواف قت با
درخواست عضو هیأتعلمی ،اقدام الزم در خصوص مشخص شدن جانشین معمول و هماهنگی با مسئولین
ذیربط اقدام خواهد نمود.
بند  -5کارکنان دان شگاه که مقاالت آنها به صورت سخنرانی یا پو ستر پذیرفته شده ا ست باید پس از اخذ
موافقت معاونت مربوطه درخواســت خود را جهت طرح در شــورای پژوهشــی دانشــگاه در اختیار مدیر امور
پژوهشی دانشگاه قرار دهند.
بند  -6دانشجویانی که مقاالت آنها به صورت سخنرانی یا پوستر پذیرفته شده است باید درخواست خود را
جهت طرح در شورای پژوه شی کمیته تحقیقات قرار دهند تا پس از ت صویب در اختیار مدیر امور پژوه شی
دانشگاه جهت طرح در شورای پژوهشی دانشگاه قرار دهند و در صورت موافقت شورای پژوهشی دانشگاه ،با
دان شکده محل تح صیل دان شجو مکاتبه خواهد شد که غیبت دان شجویان در طول ح ضور در کنگره بهعنوان
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موجه تلقی گردد.
ماده  -149تسهیالت بر اساس نحوه شرکت در همایش و به شرح ذیل پرداخت میگردد.
بند  -1برای اعضــای هیأتعلمی و محققین دانشــگاه شــامل کارمندهای معاونتهای مختلف دانشــگاه ارائه
کننده مقاله که مقاالت آنها بهصــورت ســخنرانی یا پوســتر پذیرفته شــده اســت حکم مأموریت با پرداخت
فوقالعاده مأموریت به تعداد روزهای کنگره و یک روز برای رفت و برگشــت از طرف باالترین مقام مافوق آن
حوزه صادر میگردد و همچنین حق ربتنام آنها و بهای بلیط رفت و برگ شت (هواپیما ،اتوبوس یا قطار) یا
بهای و سیله نقلیه عمومی ( سواری غیر دولتی و غیر درب ستی) پرداخت خواهد شد .تمام موارد فوق صرفاً به
مقاالتی تخصیص خواهد یافت که خالصه مقاله در  ISIبصورت  Proceedingیا  Meating abstractایندکس
شده باشد در غیر این صورت فقط مأموریت بدون دریافت فوقالعاده روزانه صادر خواهد شد.
بند  -2برای دانشــجویان عضــو کمیته تحقیقات دانشــجویی و مرکز اســتعدادهای درخشــان بهشــرطی که از
آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی مرکزی دانشگاه علوم پزشکی لرستان جهت ارائه مقاله استفاده نمایند در
مورد مقاالت سخنرانی هزینه ربتنام و اسکان (به تعداد روزهای همایش بهشرطی که از طرف برگزارکنندگان
کنگره خوابگاه دانشــجویی یا محل اســکان تعلق نگیرد) شــرکت در کنگره (هواپیما ،قطار یا اتوبوس) تعلق
میگیرد .در مورد مقاالت پوستر نیز بهشر آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
هزینه ربت نام و اســـکان ( به تعداد روزهای همایش بهشـــرطی که از طرف برگزارکنندگان کنگره خوابگاه
دانشــجویی یا محل اســکان تعلق نگیرد) شــرکت در کنگره (فقط قطار یا اتوبوس) تعلق میگیرد .در مورد
دان شجویان ت سهیالت صرفا به همایش هایی تعلق می گیرد که در ارز شیابی پژوه شی سالیانه کمیته های
تحقیقات دان شجویی و یا ج شنواره رازی دارای امتیاز برای دان شگاه با شد در غیر این صورت ت سهیالت تعلق
نخواهد گرفت.
بند  -3در صورت داشتن امتیاز برای دانشگاه در صورت شرکت دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی
در همایش ها و کنگره های مختلف داخلی و نیز کنگره ها و همایش های دانشـــجویی با تأیید تعداد و مدت
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زمان شــرکت این دانشــجویان در ســمینارهای مختلف در شــورای پژوهشــی کمیته تحقیقات دانشــجویی و
شورای پژوهشی دانشگاه هزینههای مربو به ربتنام ،مسافرت (قطار یا اتوبوس به صورت دربستی) و اسکان
با ت صویب شورای پژوه شی دان شگاه قابل پرداخت خواهد بود .البته منو به ک سب امتیاز در ارز شیابیهای
دانشگاه که با تأیید مدیریت پژوهشی دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود.
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بخش  -14سیا ستهاي ت شویقي دان شگاه در زمینه چاپ مقاله ،ارائه مقاله در کنگرهها ،چاپ و
ترجمه کتاب ،داوري مقاالت ،پروپوزال و کتب
ماده  -151پاداش چاپ مقاالت :پاداش چاپ مقاالت به مقاالت چاپ شده تو سط اع ضا محترم هیأت علمی،
محققین ،پرسنل و دانشجویان و پژوهشگرانی تعلق میگیرد که با آدرس ( )Affillationدانشگاه علوم پزشکی
لرســتان باشــند (بر اســاس ماده  )129و از طرفی دانشــگاه مهلت الزم جهت اســتفاده از امتیازات آن در
رتبهبندی ساالنه پژوهشی دانشگاه داشته باشد و چنانچه مهلت استفاده از امتیازات یک مقاله یا یک خالصه
مقاله در رتبهبندی پژوه شی دان شگاه گذ شته با شد پادا شی به آن تعلق نمیگیرد .مالک دادن ت شویقی به
مقاالت بهخصوص مقاالت نمایه نشده در مجالت  Pubmed ،ISI Web of Scienceو  Scopousفقط داشتن
امتیاز برای دانشگاه در ارزشیابی پژوهشی معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت متبوع میباشد .لذا در صورتی
به مقاالت فار سی و سایر نمایهها پاداش تعلق میگیرد که بر ا ساس ارز شیابی سالیانه وزارت برای دان شگاه
امتیاز کسب کرده باشد .مبلغ پاداش بر اساس بندهای زیر میباشد:
بند  -1به مقاالت ( )Original Articleچاپ شده در ن شریات بینالمللی که در نمایهنامههای PubMed ،ISI

میشوند مبلغ  17/222/ 222ریال حق التشویقی تعلق میگیرد .تشویقی مقاله به نویسنده اول یا مسئول با
آدرس صحیح دانشگاه علوم پزشکی لرستان تعلق میگیرد .در مواردی که نویسنده اول یا مسئول از دانشگاه
علوم پز شکی لر ستان نمیبا شد ت شویقی ( 52در صد کل مبلغ ت شویقی) به اولین نفر سایر نوی سندگان از
دان شگاه علوم پز شکی لر ستان تعلق میگیرد .فرد گیرنده ت شویقی از نظر اخالقی و قانونی متعهد به تق سیم
پاداش مقاله دریافت شده بین سایر نویسندگان میباشد.
بند  -2به مقاالت ( )Original Articleچاپشـــده در نشـــریات بینالمللی نمایه شـــده در  Scopusمبلغ
 12/222/222ریال تعلق میگیرد .درصــورتیکه مقاله مورد نظر بر اســاس ارزشــیابی ســالیانه وزارت متبوع
دارای امتیاز برای دانشگاه بوده باشد .در غیر این صورت پاداشی تعلق نمیگیرد.
بند  -3به مقاالت ( )Original Articleچاپشـــده در نشـــریات بینالمللی که در دیگر بانکهای اطالعاتی
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معتبر ،Pcycoinfo ،Current Content ،Biological Abstract ،Cinahl ،Embase ،Chemical Abstract
 Cochran ،ESI ،IPAشده با شند  7/222/222ریال پاداش تعلق میگیرد ،در صورتیکه مقاله مورد نظر بر
اساس ارزشیابی سالیانه وزارت متبوع دارای امتیاز برای دانشگاه بوده باشد .در غیر این صورت پاداشی تعلق
نمیگیرد.
بند  -4به مقاالت ( )Original Articleچاپ شده در مجالت دارای ضریب تأریر ( Impact Factor )IFباالتر
از یک عالوه بر مبالغ تشــویقی در بندهای  1تا  3ماده  151به ازاء هر  IF 2/1باالتر از یک تا  IFپنج مبلغ
 522/222ریال به سقف تشویقی مقاله افزوده میشود.
بند  -5در خصـــوص مقاالت ( )Original Articleبا ضـــریب تأریر بیش از  5به ازای هر  2/1باالتر مبلغ
 1/222/222ریال به سقف تشویقی مقاله افزوده میشود.
بند  -6به مقاالت ( )Original Articleکه در مجالت علمی پژوهشـــی داخلی انگلیســـی زبان مورد تأیید
کمسیون نشریات تخصصی وزارت بهداشت یا وزارت علوم و تحقیقات چاپ می شوند مبلغ  5/222/222ریال
پاداش تعلق میگیرد درصورتیکه مقاله مورد نظر بر اساس ارزشیابی سالیانه وزارت متبوع دارای امتیاز برای
دانشگاه بوده باشد .در غیر این صورت امتیازی تعلق نمیگیرد.
بند  -7به مقاالت ( )Original Articleچاپ شده در مجالت علمی پژوه شی داخلی فار سی زبان مورد تأیید
کمسیون نشریات تخصصی وزارت بهداشت یا وزارت علوم و تحقیقات به غیر از مجالت دانشگاه علوم پزشکی
لرستان مبلغ  4/222/222ریال پاداش تعلق میگیرد .درصورتیکه مقاله مورد نظر بر اساس ارزشیابی سالیانه
وزارت متبوع دارای امتیاز برای دانشگاه بوده باشد .در غیر این صورت امتیازی تعلق نمیگیرد.
بند  -8به مقاالت ( )Original Articleچاپ شده در مجالت علمی پژوه شی دان شگاه علوم پز شکی لر ستان
مبلغ  3/222/222ریال پاداش تعلق میگیرد .درصورتیکه مقاله مورد نظر بر اساس ارزشیابی سالیانه وزارت
متبوع دارای امتیاز برای دانشگاه بوده باشد .در غیر این صورت امتیازی تعلق نمیگیرد.
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بند  -9درصورتیکه محقق نتایج حاصل از طرح تحقیقاتی خود یا دانشگاه را در مجالت  Q1چاپ نماید نصف
مبلغ هزینه توسط دانشگاه خارج از بودجه طرح تحقیقاتی مذکور قابل پرداخت هست.
بند  -11پاداش مقاله بر اساس بندهای باال مشخص و بهطور کامل در ابتدا با اولویت نفر اول با آدرس دانشگاه،
در اولویت دوم نوی سنده م سئول با آدرس دان شگاه و در اولویت سوم اولین نفر از لی ست سایر نوی سندگان با
آدرس دان شگاه علوم پز شکی لر ستان میبا شد .در صورتیکه فرد متقا ضی سایر نوی سندگان با شد به میزان
 %52از مبلغ کل محاســبه و پرداخت میگردد .درصــورتیکه نویســنده اول مقاله دانشــجوی دانشــگاه علوم
پزشکی لرستان و نویسنده مسئول ع ضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان باشد تشویقی مقاله به
نویسنده مسئول پرداخت خواهد شد مگر اینکه نویسنده مسئول نامهای رسمی مبنی بر موافقت با پرداخت
تشویقی مقاله به دانشجو را به معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه ارسال نماید.
بند  -11به منظور حمایت از ایندکس شــدن مجالت دانشــگاه در نمایه های معتبر ملی و بین المللی معاونت
تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی مجاز است به محققین خارج از دانشگاه علوم پزشکی که بهعنوان
نوی سنده اول در مجالت نوپای دان شگاه مقاله به چاپ میر سانند ،حداکثر تا سقف  %52پاداش اع ضا هیأت
علمی دان شگاه را پرداخت نماید .این م سئله تا قبل از علمی-پژوه شی شدن مجله و حداکثر تا چهار شماره
اول قابل اجرا است.
بند  -12به منظور حمایت از ایندکس شــدن مجالت دانشــگاه در نمایه های معتبر ملی و بین المللی معاونت
تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی مجاز است به محققین ،اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
لر ستان که بهعنوان نوی سنده اول یا م سئول در مجالت نوپای دان شگاه مقاله به چاپ میر سانند ،حداکثر تا
سقف چهار شماره پاداش معادل مقاالت نمایه شده در  PubMedپرداخت نماید .این مسئله تا قبل از علمی-
پژوهشی شدن مجله و حداکثر تا چهار شماره اول قابل اجرا است.
تبصره  -1به مقاالتی که دو آدرس دا شته با شند یعنی عالوه بر آدرس دان شگاه علوم پز شکی لر ستان ،مرکز
علمی دیگری را نیز بهعنوان آدرس اول ذکر کنند هیچ پاداشی تعلق نمیگیرد.
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تبصره  -2در مورد اع ضای محترم هیأت علمی دان شگاه که با مراکز تحقیقاتی مرتبط دان شگاه علوم پز شکی
لر ستان هم همکاری فعال دا شته با شند و در مقاله  Original Articleآدرس مرکز تحقیقاتی دان شگاه علوم
پز شکی لر ستان بهعنوان آدرس اول ا ستفاده نمایند مبلغ  2/222/222ریال به سقف مبلغ ت شویقی در نظر
گرفته شده افزوده میشود .درصورتیکه نویسنده اول یا مسئول از دانشگاه علوم پزشکی لرستان نباشد پنجاه
هزار تومان بهعنوان پاداش به پاداش اولیه اضافه میگردد.
تبصره  -3حقالتألیف های ذکر شـــده در مورد مقاالت غیر از  Original Articleدر مورد مقاالت Short

 Communicationیا  Notesیا مقاالت کوتاه با سایر عناوین که مشابه دو مورد فوق باشند  %72سقف مبالغ
تشویقی مقاالت  %52 Editorialو در مورد مقاالت  Case reportو  Letter to editorو موارد مشابه با نامه به
سردبیر با سایر عناوین نیز  %32مبالغ تشویقی مقاالت  Original Articleتعلق میگیرد.
تبصره  -4در مورد مقاالت به شکل متاآنالیز یا  Systematic Reviewیا  Reviewمبلغ پاداش دقیقاً برابر با
مقاالت  Original Articleمحاسبه و پرداخت میشود.
تبصره  -5ذکر نام مجله مربوطه در فهرســت نشــریات نمایهنامهها کفایت نمیکند و دســترســی به چکیده
مقاله یا عنوان مقاله در نمایهنامه الزامی است.
تبصره  -6د ر صورت عدم ار سال م ستندات ایندکس مقاله تو سط نوی سنده ،مقاله مربوطه ایندکس ن شده
تلقی میشود.
ماده  -151روند تقاضای دریافت حقالتألیف مقاالت
بند  -1تقا ضای حقالتألیف باید به ام ضای نوی سنده م سئول یا نوی سنده اول (ع ضو هیأت علمی ،کارمند یا
دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی لرستان) باشد .درصورتیکه در مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه فقط نویسنده
اول یا نوی سنده م سئول با شد و همزمان این دو نفر ع ضو هیأت علمی دان شگاه علوم پز شکی لر ستان نبا شند
مکاتبه جهت دریافت تشویقی از سوی عضو هیأت علمی دانشگاه که نویسنده مسئول یا نویسنده اول است
صورت میگیرد .درصورتیکه نویسنده اول مقاله دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی لرستان و نویسنده مسئول
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عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان باشد تشویقی مقاله به نویسنده مسئول پرداخت خواهد شد
مگر اینکه نویسنده مسئول نامهای رسمی مبنی بر موافقت با پرداخت تشویقی مقاله به دانشجو را به معاونت
تحقیقات و فنآوری دانشگاه ارسال نماید.
بند  -2درصورتیکه مسئول مکاتبات ( )Corresponding Authorیا نویسنده اول عضو دانشگاه علوم پزشکی
لرستان نباشد اما یکی از مؤلفین مقاله با ذکر آدرس دانشگاه در مقاله عضویت داشته باشد ،پاداش  52درصد
مقاله محاسبه و پرداخت میگردد.
بند  -3نوی سندگان مقاالت باید فرم مخ صوص حقالتألیف را برای هر مقاله تکمیل و به همراه ت صویر مقاله،
تصـویر مشـخصـات مجله (مجله یا قسـمتی از  homepageمجله که نشـان دهنده بانکهای اطالعاتی نمایه
کننده مجله) و شماره ح ساب بانکی خود با شد به مدیریت پژوه شی دان شگاه ارائه کنند .در صورت ایجاد
ســیســتم الکترونیکی تشــویق مقاالت در ســایت دانشــگاه محققین ملزم به ارســال مســتندات خود از طریق
الکترونیکی هستند.
تبصره  -1در مورد تمام مقاالت مالک رؤیت عنوان مقاله ،یا چکیده مقاله در نمایه مورد نظر ا ست و به نامه
پذیرش مقاالت ت شویقی تعلق نمیگیرد .در صورتیکه محقق کپی مبنی بر م شاهده مقاله چاپ شده خود در
نمایه مورد نظر را ارائه ننماید ت شویقی به وی بر ا ساس مقاالت نمایه ن شده در نظر گرفته می شود و محقق
شخ صاً در این مورد م سئول میبا شد .معاونت تحقیقات و فنآوری دان شگاه به صورت سالی حداقل چهار بار
نسبت به تنظیم سند تشویقی مقاالت و ارائه آن به حسابداری اقدام خواهد کرد.
ماده  -152پاداش مربو به تألیف یا ترجمه کتاب
بند  -1کتب تألیفی یا ترجمهای که بر اساس آییننامه شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی لرستان مجوز
چاپ و ن شر پیدا کردهاند از سیا ستهای ت شویقی دان شگاه برخوردار می شوند به شرطی که امتیاز الزم را از
ارزشیابی پژوهشی سالیانه وزارت متبوع کسب کرده باشند .در غیر این صورت تشویقی تعلق نخواهد گرفت و
ت شویقی تمام کتب پس از معادل سازی امتیازات مربوطه با مقاالت منت شر شده دان شگاه (معادل ت شویقی
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مقاالت در نمایههای  PubMed ،ISI WOSیا  )Scopusتوســط شــورای انتشــارات دانشــگاه محاســبه و به
معاونت تحقیقات و فنآوری اعالم میگردد .معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه پس از بررسی صحت کسب
امتیاز در ارزشیابی پژوهشی دانشگاه موارد را جهت پرداخت به حسابداری ارجاع میدهد.
تبصره  -1اندازه ،شکل کتاب و سایر موارد بایستی بر اساس آییننامه مصوب شورای انتشارات دانشگاه باشد.
بند  -2به اع ضای هیأت علمی که مؤلف ف صلی از کتابهای تخ ص صی ( )textبینالمللی با شند به ازای هر
ف صل تألیف تا سقف  12/222/222ریال ب سته به نظریه شورای انت شارات دان شگاه مبنی بر ماهیت و ارزش
علمی آن کتاب مرجع پاداش تعلق میگیرد.
بند  -3حقالتألیف به اولین نویسنده با آدرس دانشگاه علوم پزشکی لرستان پرداخت میگردد .درصورتیکه
نویسنده اول دانشجو باشد پرداخت به نویسنده اول منو به اجازه کتبی و رسمی عضو/اعضای هیأت علمی
موجود در لیست نویسندگان با آدرس دانشگاه علوم پزشکی لرستان میباشد .درصورتیکه همه نویسندگان
اعضای هیأت علمی یا پرسنل دانشگاه علوم پزشکی لرستان باشند پاداش به اولین نفر با آدرس دانشگاه تعلق
میگیرد .فرد دریافتکننده از نظر اخالقی و قانونی ملزم به توزیع مناسب پاداش مابین سایر افراد میباشد.
ماده  -153تشویق و حمایت از ربت اختراع و اکتشاف منتج از طرح پژوهشی مصوب دانشگاه
بند  -1در راستای سیاستهای تشویقی دانشگاه با نظر شورای پژوهشی دانشگاه از طرف معاونت تحقیقات و
فنآوری دانشگاه به محققینی که با آدرس دانشگاه علوم پزشکی لرستان موفق به ربت اختراع و یا اکتشافاتی
از طرحهای تحقیقاتی خود با نام دانشگاه شدهاند تقدیرنامه اهدا خواهد شد.
بند  -2بهمنظور تشـــویق محققین موضـــوع بند  1ماده  153این آییننامه تا ســـقف  12/222/222ریال با
ت صویب شورای پژوه شی دان شگاه به هر اختراع یا اکت شاف ربت شده در باالترین مراجع ذی صالح ک شور
بهشر اخذ امتیاز در ارزشیابی فنآوری دانشگاهها پاداش تعلق میگیرد.
بند  -3بهمنظور ارج نهادن به زحمات و تالشهای علمی و محققین موضـــوع بند  1ماده  153این آییننامه
به صورت جداگانه از این افراد بهعنوان پژوه شگران برج سته دان شگاه در هفته پژوهش تقدیر به عمل خواهد
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آمد.
بند  -4بهمنظور تشــویق محققین موضــوع بند  1ماده  153این آییننامه طرح تحقیقاتی بعدی این افراد در
شورای پژوه شی دان شکدهها و دان شگاه بدون طی مراحل داوری و فقط با تأیید مدیریت پژوه شی و معاونت
تحقیقات و فنآوری دانشگاه قابل انجام خواهد بود.
بند  -5ک سب مجوز داروی جدید از وزارت بهدا شت یا ربت پتنت بینالمللی اگر منتج از طرح مربوطه با شد
بجای کلیه تعهدات برای طرحهای  22میلیون قابل قبول ا ست .از آن به بعد باید با مجوز شورای مرکز ر شد
دانشگاه باشد.
ماده  -154پاداشهای مربو به داوری مقاالت مجله علمی دانشگاه
بند  -1بهمنظور شرکت فعال و همهجانبه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه و همچنین اعضای هیأت علمی
و محققین سایر دان شگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی ک شور در داوری و ویرا ستاری مقاالت مجله یا مجالت
علمی -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان پس از ارسال مستندات داوری یا ویراستاری توسط سردبیر
مجالت دان شگاه بر ا ساس جدول زیر مبالغی بهعنوان پاداش داوری و ویرا ستاری مقاالت پرداخت می شود.
مســئولیت تنظیم و ارائه مســتندات مربو به انجام داوری در این خصــوص با مدیریت پژوهشــی دانشــگاه
میباشد و این کار بایستی هر  3ماه یکبار به صورتی کامالً منظم و دقیق انجام پذیرد .در این خصوص نامه
م ستندات بای ستی جهت ام ضای نهایی به معاونت تحقیقات و فنآوری دان شگاه ار سال تا پس از تأیید جهت
تنظیم سند و پرداخت به حسابداری معاونت تحقیقات ارسال گردد.
جدول مربوط به محاسبه تشویقي جهت داوري و ویراستاري مقاالت موضوع بند  1ماده 154
موضوع

داوري

ویراستاري

چکیده مقاالت فارسي

 15هزار تومان

 25هزار تومان

چکیده مقاالت انگلیسي

 31هزارتومان

 45هزار تومان

مقاالت فارسي

 71هزارتومان

 85هزار تومان

مقاالت انگلیسي

 111هزارتومان

 151تا  411هزارتومان بر حسب نوع مقاله ( نیاز به فقط ویرایش داشته
باشد یا نوشتن مجدد جمالت) ،تعداد کلمات و موافقت سردبیر و معاون
تحقیقات و فناوري دانشگاه
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بند  -2بهمنظور تشــویق و ترغیب اعضــای محترم هیأت علمی و محققین دانشــگاه علوم پزشــکی لرســتان و
همچنین سایر دان شگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی ک شور برای داوری پروپوزال و گزارش پایانی طرحهای
تحقیقاتی به شرح جدول زیر مبالغی بهعنوان پاداش داوری تعلق میگیرد که بای ستی هر 3ماه یکبار تو سط
مدیریت پژوه شی دان شگاه با ارائه م ستندات کافی تنظیم و با ام ضای معاون تحقیقات و فنآوری دان شگاه به
حسابداری معاونت جهت تنظیم سند و پرداخت ارسال گردد.
جدول مربوط به محاسبه تشویقي جهت داوري پروپوزال و گزارش نهایي طرحهاي تحقیقاتي موضوع بند  2ماده 154
مرتبه علمي

مبلغ داوري قابل قبول براي هر پروپوزال /گزارش نهایي (هزار تومان)

مبلغ داوري قابل قبول براي هر پایاننامه تحصیالت تکمیلي (هزار تومان)

مربي

61

121

استادیار

81

161

دانشیار

91

181

استاد

111

211

تبصره  -1مالک پرداخت ت شویقی در مورد تمام داوریها قابل قبول بودن داوری از سوی شورای پژوه شی
مربوطه ا ست و در این خ صوص باید سعی شود تنها به داورانی که بهخوبی پروپوزال یا گزارش نهایی طرح
تحقیقاتی را مطالعه نمودهاند و با شفافیت کامل و ارائه مستندات علمی نکات مثبت یا منفی آنها را در قالب
فرمهای مصوب داوری ارائه نمودهاند تشویقی تعلق بگیرد.
تبصره  -2در خصــوص داوری افراد غیر هیأت علمی ،افراد مربوطه بر مبنای اعضــای هیأت علمی واجد یک
مدرک تحصیلی پایینتر مورد تشویق قرار میگیرند.
تبصره  -3افراد دارای مدرک  PhDغیر هیأتعلمی معادل مربی و کارشــناس ارشــد غیر عضــو هیأتعلمی
معادل مربی آموزشیار دریافت خواهد نمود.
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بخش  -15سیاستهاي تشویقي دانشگاه در قالب اعطاي گرنتهاي تحقیقاتي
ماده  -155بهمنظور تشـــویق محققین برجســـته دانشـــگاه که در زمینه چاپ و انتشـــار مقاالت علمی در
نمایههای  ISIو  PubMedفعالیت دارند به شـــرح جدول زیر مبالغی تشـــویقی در قالب گرنت تحقیقاتی در
طول سال به آنها اهداء خواهد شد در صورتی که در سال میالدی گذ شته حداقل م شمول یکی از بندهای
جدول زیر باشند .در هر سال میالدی مالک فقط مقاالت چاپشده فرد در سال گذشته میالدی خواهد بود.
جدول مربوط به نحوه محاسبه گرنت تشویقي به محققین و اعضاي هیأت علمي دانشگاه در هر سال موضوع ماده  155آیین نامه پژوهشي دانشگاه
تعداد مقاالت موردنیاز

بند -1

مبلغ گرنت اعطایي

محققین داراي  2مقاله چاپ شده در مجالت  ISIیا  PubMedبهعنوان نفر اول یا نوی سنده م سئول و یا داراي یک مقاله با

صد میلیون ریال در سال

ضریب تأثیر  2تا  2/9بهعنوان نفر اول یا نویسنده مسئول

بند -2

محققین داراي  3مقاله چاپ شده در مجالت  ISIیا  PubMedبهعنوان نفر اول یا نویسنده مسئول و یا داراي یک مقاله با

صد و ده میلیون ریال در سال

ضریب تأثیر  2/9تا  3/9بهعنوان نفر اول یا نویسنده مسئول

بند -3

محققین داراي  4مقاله چاپ شده در مجالت  ISIیا  PubMedبهعنوان نفر اول یا نویسنده مسئول و یا داراي یک مقاله با

صدوبیست میلیون ریال در سال

ضریب تأثیر  3/9تا  4/9بهعنوان نفر اول یا نویسنده مسئول

بند -4

محققین داراي  5مقاله چاپ شده در مجالت  ISIیا  PubMedبهعنوان نفر اول یا نویسنده مسئول و یا داراي یک مقاله با

صد و پنجاه میلیون ریال

ضریب تأثیر  4/9تا  5/9بهعنوان نفر اول یا نویسنده مسئول

بند -5

محققین داراي  6مقاله چاپ شده در مجالت  ISIیا  PubMedبهعنوان نفر اول یا نویسنده مسئول و یا داراي یک مقاله با

دویست میلیون ریال

ضریب تأثیر  5/9تا  6/9بهعنوان نفر اول یا نویسنده مسئول

بند -6

محققین داراي  7مقاله چاپ شده در مجالت  ISIیا  PubMedبهعنوان نفر اول یا نویسنده مسئول و یا داراي یک مقاله با

دویست و پنجاه میلیون ریال

ضریب تأثیر  6/9تا  7/9بهعنوان نفر اول یا نویسنده مسئول

بند -7

محققین داراي  8مقاله چاپشده در مجالت  ISIیا  PubMedبهعنوان نفر اول یا نویسنده مسئول و یا داراي یک مقاله با

سیصد میلیون ریال

ضریب تأثیر  7/9تا  8/9بهعنوان نفر اول یا نویسنده مسئول

بند -8

محققین داراي  9مقاله چاپ شده در مجالت  ISIیا  PubMedبهعنوان نفر اول یا نویسنده مسئول و یا داراي یک مقاله با

سیصد و پنجاه میلیون ریال

ضریب تأثیر  8/9تا  9/9بهعنوان نفر اول یا نویسنده مسئول

بند -9

محققین داراي  11مقاله چاپشده در مجالت  ISIیا  PubMedبهعنوان نفر اول یا نویسنده مسئول و یا داراي یک مقاله با

اساس نظر شوراي پژوهشي دانشگاه

ضریب تأثیر  9/9به باالتر بهعنوان نفر اول یا نویسنده مسئول

بند -11

تا مبلغ چهارصااد میلیون ریال در سااال بر

محققین داراي یک یا چند مقاله چاپ شده در مجالت با ضریب تأثیر  11و باالتر تا  21بهعنوان نفر اول یا م سئول و

محققین داراي رتبههاي برتر در جشنوارههاي پژوهشگران برتر کشور یا جشنوارههاي خوارزمي ،رازي و سایر جشنوارههاي معتبر
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کشوري و وزارتي

بند -11

محققین داراي یک یا چند مقاله چاپشااده در مجالت با ایمپکت باالي  21و مجالت معتبري مانند ،Science ،Nauture

تا مبلغ هشتصد میلیون ریال در سال

 Lancet ،JAMAو New England Journal

بند -12

در مواردي که نویسنده مسئول و اول دو نفر مجزا با آدرس دانشگاه علوم پزشکي لرستان هستند امتیاز در نظر گرفته شده بهطور مساوي بین آنها تقسیم خواهد

شد بنابراین هر مقاله صرفا براي یک نفر امتیاز کامل دارد .مثال براي اخت صاص امتیاز کامل از بند  1در صورتيکه نوی سنده اول و م سئول هر دو از علوم پز شکي لر ستان با شند
بای ستي همزمان  4مقاله چاپ شده با شد تا هر دو بتوانند از امتیاز این بند ا ستفاده نمایند .در غیر این صورت نامه ان صراف یکي از دو نفر جهت ا ستفاده امتیاز تو سط فرد دوم به
معاونت تحقیقات الزامي ميباشد.

تبصره  -1گرنتهای ت شویقی پس از تأیید در شورای پژوه شی دان شگاه اعطاء شده و محقق فقط بای ستی
یک عنوان پروپوزال طرح تحقیقاتی را تا دو هفته پس از اعطای گرنت به شــورای پژوهشــی دانشــگاه ارســال
نماید .این طرح تحقیقاتی بدون نیاز به داور در شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب رسانیده می شود و نیازی
به ارسال به داور یا ارزیابی توسط کمیته مالی ندارد .پس از تأیید پروپوزال در شورای پژوهشی دانشگاه تمام
مراحل بعدی انجام پروپوزال طرح تحقیقاتی از قوانین این آیین نامه تبعیت نموده و محقق موظف به انجام
تمامی تعهدات منجمله برنامه زمانبندی و ارائه مقاالت منتج از طرح تحقیقاتی جهت تسویهحساب میباشد.
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بخش  -16سیا ستهاي حمایتي و تشویقي دانشگاه در برگزاري کنگرهها ،سمینارها و کارگاههاي
داخلي و خارجي
ماده  -156شــورای پژوهشــی دانشــگاه بهمنظور آشــنایی هر چه بیشــتر محققین و اعضــای هیأت علمی
دان شگاهها با آخرین ایده و مو ضوعات علمی خاص و همچنین ن شان دادن توانمندیهای دان شگاه میتواند در
طول سال با پی شنهاد مدیریت پژوه شی دان شگاهها ،بخش کنگرهها و سمینارها اقدام به برگزاری کارگاهها،
سمینارها و کنگرههای ملی و بینالمللی بنماید که شورای پژوه شی دان شگاه در این خ صوص ت صمیمگیری
نهایی را انجام خواهد داد.
ماده  -157در مورد کارگاههای داخلی و بینالمللی مدیریت پژوه شی دان شگاه ملزم به ارائه مو ضوع کارگاه،
تعداد افراد شـــرکتکننده ،مدرســـین کارگاه ،زمان دقیق و مدت زمان الزم برای اجرای کارگاه به شـــورای
پژوهشــی دانشــگاه هســتند تا شــورا در مورد برآورد هزینه برگزاری آن کارگاهها از محل ا %اعتبارات جاری
دانشگاه و یا اعتبارات اختصاصیافته به برگزاری کارگاهها اقدام نماید.
بند  -1تمام هزینههای مربو به برگزاری کارگاهها شامل هزینه پذیرایی شامل میان وعدههای صبح و ع صر
و ناهار جهت شرکتکنندگان در کارگاه و همچنین هزینه مربو به حقالزحمه مدرسین کارگاه (مدرسین یا
محققین داخل دان شگاه یا خارج از دان شگاه) ،تمام هزینههای مربو به ایاب و ذهاب (هواپیما ،قطار ،اتوبوس
یا ما شین درب ستی) مدر سین خارج از دان شگاه و هزینههای مربو به ناهار ،صبحانه و شام مدرس/مدر سین
خارجی کارگاهها بهطور کامل توسط شورای پژوهشی محاسبه و پرداخت میگردد.
بند  -2محققین و اعضــای هیأت علمی وابســته به دانشــگاه علوم پزشــکی لرســتان از موارد مربو به بند 1
تبعیت میکنند .در مورد این افراد درصــورتیکه کارگاه در یکی از شــبکههای بهداشــتی و درمانی خارج از
دان شگاه صورت پذیرد حق مأموریت به میزان روزهای الزم برای کارگاه در نظر گرفته شده و هزینه برگزاری
کارگاه توسط این افراد معادل هزینههای در نظر گرفته شده برای محققین مدعو خارج از دانشگاه در شورای
پژوهشی دانشگاه محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.
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تبصره  -1هزینههای ریالی یا ارزی مدعوین جهت برگزاری کارگاهها با توافقی که با مدعوین صورت میگیرد
و سپس طرح و تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه محاسبه و پرداخت میشود.
تبصره  -2در مورد مدعوین خارج از کشور تمام هزینههای مربوطه از هنگام خروج از کشور خارجی تا ورود
به تهران و سپس خرمآباد و بالعکس محاسبه و پرداخت میشود.
ماده  -158در مورد برگزاری کنگرههای ملی و بینالمللی در ابتدا باید درخوا ست گروه تخ ص صی به شورای
پژوه شی دان شکده یا مرکز تحقیقاتی ارائه شده و پس از ت صویب به شورای پژوه شی دان شگاه برای ت صویب
نهایی ار سال گردد .پس از ت صویب در شورای پژوه شی دان شگاه باید بر ا ساس بندهای زیر امور مربو به
کنگره ملی یا بینالمللی انجام شود.
بند  -1پس از تصــویب نهایی برگزاری کنگره گروه تخصــصــی مربوطه بایســتی نســبت به تشــکیل شــورای
سیاستگذاری کنگره با شرکت اساتید داخلی و خارجی اقدام نماید .در این شورا شرکت تمام مسئولینی که
به نحوی در برگزاری هرچه بهتر کنگره نقش دارند مانند ریاست محترم دانشگاه ،معاونین آموزشی ،توسعه و
دانشجویی و فرهنگی بسته به نظر معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه الزامی میباشد .شورای سیاستگذاری
مسئول انتخاب کمیته علمی ،کمیته اجرایی و دبیران مربوطه را به عهده خواهد داشت.
بند  -2با توجه به لزوم برگزاری هرچه بهتر کنگره ریاســـت محترم دانشـــگاه و یا با تفویض ایشـــان معاون
تحقیقات و فنآوری دانشگاه بهعنوان رئیس کنگره انتخاب میشوند.
بند  -3دبیر علمی کنگره عالوه بر اســـتفاده از محققین برجســـته داخلی و خارجی در کمیته علمی موظف
است تمام اعضای هیأت علمی برجسته دانشگاه علوم پزشکی لرستان را که دارای ارتبا رشتهای با مو ضوع
برگزاری کنگره هستند بهعنوان عضو کمیته علمی انتخاب و برای تمام اعضای کمیته علمی در اسرع وقت و
حداقل یک هفته پس از صـــدور ابالغ دبیر علمی برای وی ابالغ صـــادر کرده و از طریق پســـت پیشـــتاز و
همچنین سیستم الکترونیکی ایمیل برای آنها ارسال کند.
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بند  -4دبیر اجرایی کنگره موظف به شنا سایی تمام نیروهای مؤرر در امر برگزاری کنگره بوده و بای ستی در
طی یک هفته پس از انت صاب بهعنوان دبیر اجرایی کنگره برای همه اع ضا ابالغ صادر کرده و شرح وظایف
تمام اعضا را تا زمان برگزاری و خاتمه کنگره به روشنی برای همه آنها مشخص نماید.
بند  -5برگزاری منظم جلسات هر دو هفته یکبار با اع ضای کمیته اجرایی و همچنین مسئولین امور مالی و
دانشجویی دانشگاهها الزامی میباشد.
بند  -6هزینه برگزاری کنگره شامل هزینههای چاپ و تکثیر پو ستر ،پمفلت ،CD ،روزنامه در حین برگزاری
کنگره ،آگهیهای تبلیغاتی روزنامه یا تلویزیون ا ستانی یا سرا سری ،هزینه ایاب و ذهاب شرکتکنندگان از
تهران به خرمآباد با اتوبوس ،هزینه انتقال اعضای کمیته علمی از تهران به خرمآباد با هواپیما ،هزینه پذیرایی
حداقل  6میان وعده 4 ،وعده شـ ـام 4 ،وعده ناهار برای تمام شـــرکتکنندگان در کنگره ،هزینه اقامت تمام
اع ضای هیأت علمی در هتل به میزان  4شب و کمکهزینه ا سکان دان شجویان و سایر شرکتکنندگان در
کنگره به دلیل دا شتن امتیاز باال برای دان شگاه در ارتقای پژوه شی در میان دان شگاههای ک شور در شورای
پژوهشی دانشگاه بهصورت کلی تصویب و به کمیته اجرایی جهت اطالعرسانی مناسب ابالغ میگردد.
بند  -7تمام هزینههای مربو به ربتنام شرکتکنندگان در کنگره در شورای سیاستگذاری کنگره تصویب
و جهت تأیید نهایی به شورای پژوه شی دان شگاه ار سال میگردد .پس از تأیید در شورای پژوه شی دان شگاه
این هزینه قابل دریافت بوده و بایستی بهحساب دانشگاه علوم پزشکی لرستان واریز شود.
بند  -8دانشگاه علوم پزشکی لرستان حداقل هر سال میتواند با نظر شورای پژوهشی دانشگاه مجوز برگزاری
یک کنگره یا ه مایش ملی یا بین المللی ،برگزاری 32کار گاه داخلی ،برگزاری  3کار گاه ملی 42 ،کار گاه
دانشجویی و  2کارگاه بینالمللی را صادر نماید.
بند  -9هزینه نهایی در نظر گرفته شــده برای کنگرهها و کارگاهها بســتگی به تعداد افراد شــرکتکننده در
کنگره دارد.
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بند  -11به دلیل صـــر فه جویی در ز مان متولیان برگزاری همایش های ملی و بین المللی بایســـتی بر نامه
زمانبندی مشــخصــی را جهت ربتنام ،ارســال و داوری مقاالت و ســایر موارد اجرایی کنگره داشــته باشــند
بهطوریکه تمام امور مربوطه حداقل سه ماه قبل از برگزاری کنگره ساماندهی شده باشد.
بند  -11متولیان برگزاری کارگاهها و سمینارها میتوانند از طریق هماهنگی با مدیریت پژوه شی و م سئولین
حقوقی دانشگاه از سایر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و شرکتهای واردکننده و صادرکننده مواد ،تجهیزات و
لوازم آزمایشگاهی و شرکتهای دارویی و سایر شرکتهای مرتبط مورد تأیید وزارت بهداشت و وزارتخانههای
ذیربط بهعنوان اسپانسر استفاده نموده و همراه با لوگوی دانشگاه یا انجمن تخصصی مربوطه از لوگوی آنها
در پو سترها ،پمفلتها CD ،ها و کتابچه خال صه مقاله کنگره ا ستفاده نمایند .در مورد هزینههای اخذ شده
بایستی تأیید شورای پژوهشی دانشگاه گرفته شود.
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بخش  -17امور مربوط به مراکز رشد
ماده  -159مرکز ر شد :مرکزی اســت تحت مدیریت متخصــصــین حرفهای که با ارائه خدمات حمایتی از
ایجاد و توســعه حرفههای جدید توســط کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینههای مختلف
منتهی به فناوری مت شکل شدهاند و اهداف اقت صادی مبتنی بر دانش و فن دارند ،پ شتیبانی میکند .این
خدمات شامل موارد زیر است
 -1تأمین محل کار (بهصورت اجاره)
 -2خدمات آزمایشگاهی ،کارگاهی و اطالعرسانی
 -3خدمات مدیریتی ،حقوقی و اخالق پز شکی ،مالی ،اعتباری ،د ستر سی به سرمایههای جدید ،پروژه یابی و
بازاریابی
 -4آموزشهای تخصصی ویژه و مشاوره
 -5سایر خدمات مرتبط با توسعه ،رشد و ارتقای واحدهای فناوری
بند  -1سازمان مؤ سس (متقا ضی) :سازمانی ا ست که مرکز ر شد را تأ سیس نموده و تأمین اعتبارات آن را از
مجاری دولتی و غیر دولتی به عهده میگیرد.
بند  -2واحدهای فنآوری :واحدهای دارای هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد بوده که با توجه به اساسنامه
و یا سایر اسناد قانونی در زمینه تحقیقات کاربردی و توسعهای ،طراحی مهندسی ،مهندسی معکوس ،انتقال
فنآوری  ،ارائه خدمات تخصـــصـــی و فعالیت در جهت تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت مینمایند .این
واحدها منجمله شامل شرکتهای خصوصی ،واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و یا مراکز تحقیقاتی وابسته
به دانشگاهها یا دستگاههای اجرایی هستند.
بند  -3دوره رشــد مقدماتی :دورهای حداکثر  6ماهه اســت که در آن ،به افراد و یا گروههای مســتعدی که
دارای ایدههای نوآورانه صنعتی هستند ،مشاوره و آموزشهای الزم برای آشنایی با بازار ،شناسایی گروهکاری،
تثبیت ایدهکاری و ایجاد هویتهای حقوقی مستقل داده می شود .در صورت موفقیت در این دوره مقدماتی و
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کسب هویت مستقل حقوقی ،واحدهای نوپا میتوانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد شوند .زمان این
دوره با تصویب مدیر مرکز رشد تا  9ماه قابل افزایش است.
بند  -4بخش ر شد مقدماتی ( :) Pre-Incubatorبخ شی از مرکز ر شد ا ست که در آنجا دوره ر شد مقدماتی
برگزار میگردد.
بند  -5دوره رشــد :دورهای اســت حداکثر  3ســاله که طی آن واحدهای فنآوری مســتقر در مرکز رشــد به
معیارهای رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می شوند .زمان این دوره با تصویب هیأت
امنا تا  5سال قابل افزایش است.
بند  -6ساختار مرکز رشد:
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ماده  -161اهداف مرکز رشد فنآوری سالمت
 -1بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی
 -2ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خالقیت نیروهای محقق جوان
 -3کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فنآوری
 -4ایجاد فضای الزم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانشمدار و فناور فعال در زمینههای
فنآوری
 -5بســترســازی جهت جذب دانشآموختگان دانشــگاهی در زمینههای فنآوری بهمنظور ایجاد فرصــتهای
شغلی
 -6تولید و توسعه محصوالت و فرآیندهای فنآوری قابل عرضه به بازار
ماده  -161وظایف مرکز رشد فنآوری سالمت
 -1حمایت مالی از واحدهای مســـتقر در مرکز رشـــد با توجه به فعالیتهای واحدهای فناور مندرج در ماده
162
 -2تالش برای فراهم آوردن حمایتهای قانونی جهت تسریع رشد واحدهای مستقر در مرکز رشد
 -3ارائه خدمات و مشاورههای موردنیاز واحدها در راستای تبدیل ایدههای نو به محصول و تجاریسازی آنها
 -4نظارت بر روند رشد واحدها و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارایی مرکز رشد
 -5نظارت بر فعالیتهای واحدهای فنآوری در تحقق ایده محوری آنها
 -6استقرار واحدهای فناور متقاضی در بخش رشد مقدماتی در صورت نیاز
تبصره  -1انجام فعالیتهای زیر توسط مراکز رشد ممنوع است:
 -1مشارکت در سهام واحدهای فنآوری (مستقر در مرکز رشد)
 -2استخدام هیأت علمی
 -3انعقاد و اجرای قراردادهای پژوهشی به استثنای موارد زیر که باید به تصویب شورای سازمان مؤسس نیز
برسند:
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 -1-3پروژههای مطالعاتی در زمینهی بهبود و توسعه مراکز رشد
 -2-3پروژههایی که به قصد ارجاع به واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد انجام میشوند.
ماده  -162ارکان مرکز رشد
 -1سازمان مؤسس
 -2هیأت امنا
 -3رئیس مرکز رشد
 -4شورای مرکز رشد
ماده  -163هیأت امنا
هیأت امنای مراکز رشد همان هیأت امنای سازمان مؤسس خواهد بود.
تبصره  -1هیأت امنا دانشـــگاه میتواند اختیارات خود را در زمینه فنآوری به شـــورای فنآوری دانشـــگاه
تفویض نماید.
ماده  -164شورای مرکز رشد متشکل از:
 -1معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه یا نماینده رسمی ایشان
 -2رئیس مرکز رشد
 -2معاون مرکز رشد (دبیر جلسه)
 -3دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان متناسب با رشته تخصصی فعالیتهای مرکز
رشد به پیشنهاد معاون یا مدیر مرکز رشد یس مرکز رشد و با تأیید و صدور حکم توسط معاونت تحقیقات و
فنآوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 -4یک نفر محققان ،کارشناسان خبره و یا کارآفرینان متناسب با رشته تخصصی فعالیتهای مرکز ر شد به
پیشنهاد رئیس مرکز رشد و با تأیید و صدور حکم توسط معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی
لرستان
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 -5یک نفر از مدیران شرکتهای خ صو صی یا تعاونی فعال در زمینه فناوری متنا سب با فعالیتهای مرکز
رشد به پیشنهاد رئیس مرکز رشد و با تأیید و صدور حکم توسط معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم
پزشکی لرستان
 -6متناسب با پروپوزالهای دریافت شده توسط مرکز رشد ،اعضای هیأت علمی متخصص رشتههای مرتبط
به پی شنهاد معاون /مدیر مرکز ر شد و با تأیید و صدور حکم تو سط رئیس مرکز ر شد میتوانند در شورای
مرکز رشد اضافه شوند.
 -7برحسب ضرورت رئیس مرکز رشد میتواند افرادی حقوقی یا حقیقی را برای شرکت در شورا دعوت نماید.
 -8حضور معاون تحقیقات دانشگاه یا نماینده رسمی ایشان در جلسه الزامی می باشد.
ماده  -165وظایف و اختیارات شورای مرکز رشد
 -1پیشنهاد و تصویب اولیهی خطمشی و سیاستهای علمی و فنآوری مرکز رشد جهت ارائه به هیأت امنا
 -2پیشنهاد برنامه و بودجه مربو به فعالیتهای مرکز رشد به هیأت امنا
 -3بررسی و تصویب اولیه تراز مالی ساالنه مرکز رشد بر اساس شاخصهای مصوب جهت ارائه به هیأت امنا
 -4تأیید آییننامههای اجرایی مرکز رشد
 -5تصویب صالحیت واحدهای فناور جهت استقرار در مرکز رشد
 -6بررسی عملکرد ساالنه مرکز رشد
 -7پیشنهاد انحالل مرکز رشد به رئیس سازمان مؤسس
 -8پی شنهاد ا صالح یا تغییر ا سا سنامه به کمیته تخ ص صی فنآوری معاونت تحقیقات و فنآوری از طریق
رئیس سازمان مؤسس
ماده  -166روند بررسی طرحها و ایدهها در مرکز رشد
بند  -1طرحهای پژوهشــی (مبتنی بر فرمت مورد تایید مرکز رشــد) مبتنی بر تولید محصــول به مرکز رشــد
فنآوری سالمت دانشگاه ارجاع داده میشوند.
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بند  -2صــاحب /صــاحبان ایده محوری بایســتی کاربرث (پروپوزال) فرم پذیرش اولیه مرکز رشــد فنآوری
سالمت از سایت مرکز رشد دریافت و تکمیل نمایند.
بند  -3کار برث مربوطه پس از تأیید اولیه توسط واحد جذب و پذیرش مرکز رشد ،با حضور صاحب ایده در
شورای مرکز رشد مورد بررسی قرار میگیرد.
بند  -4پس از تأیید پروپوزال توســـط شـــورای مرکز رشـــد ،صـــاحب ایده با عنوان «هســـته فناور» تحت
حمایتهای اداری ،مالی ،مشاورهای ،تخصصی ،تولید و بازاریابی از جانب مرکز رشد قرار میگیرد.
بند  -5حمایت  /بودجه الزم برای پی شبرد ایده در شورای مرکز ر شد بر طبق زمانبندی م شخص م صوب
میگردد و با ارائه گزارشها و مســتندات موردنیاز و پس از تأیید شــورای مرکز رشــد بر طبق برنامه شــورای
مرکز رشد در اختیار هسته فناور/شرکت دانشبنیان قرار میگیرد.
بند  -6در صورت ضرورت ا ستقرار ه سته فناور  /شرکت دانشبنیان موظف ا ست در مرکز ر شد فنآوری
سالمت استقرار یافته و در طی زمان مشخصی به صالحدید رئیس مرکز رشد ،مراحل رشد را طی نماید .در
مورد ه ستههای فناور مورد حمایت باید طبق برنامه م شخص شده از سوی مرکز ر شد شرکت دانشبنیان
تأسیس نمایند.
ماده  -167شورای فنآوری متشکل از:
 -1رئیس دانشگاه بهعنوان رئیس جلسه
 -2معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه
 -3دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان متناسب با رشته تخصصی فعالیتهای مرکز
رشد به پیشنهاد رئیس مرکز رشد و با تأیید معاون تحقیقات و فنآوری و صدور حکم توسط رئیس دانشگاه
علوم پزشکی لرستان
 -4یک نفر از مدیران شرکتهای خ صو صی یا تعاونی فعال در زمینه فناوری متنا سب با فعالیتهای مرکز
رشد به پیشنهاد رئیس مرکز رشد و با تأیید معاون تحقیقات و فنآوری و صدور حکم توسط رئیس دانشگاه
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علوم پزشکی لرستان
 -5دو نفر از دستگاه اجرایی مرتبط و مؤرر در جهت پیشبرد اهداف مرکز رشد و منطقه
 -6معاون پشتیبانی دانشگاه یا رئیس بودجه دانشگاه
 -7رئیس مرکز رشد (دبیر جلسه)
ماده  -168وظایف شورای فنآوری:
شورای فنآوری بخشی از اختیارات هیأت امنا در زمینه فنآوری دانشگاه باشد.
ماده  -169مقررات مالی
مرکز رشد از نظر مقررات مالی مشمول آییننامه مالی و معامالتی دانشگاهها میباشد.
بند  -1تمام قرادادها و نحوه پرداخت اقسا بر حسب پیشرفت کار بر اساس قراردادهای تایید شده از سوی
مرکز رشد فناوری سالمت می باشد.
بند  -2دریافت حق االمتیاز از درآمد :میزان درصــد حق االمتیاز طرح باید به تصــویب شــورای مرکز رشــد
دانشگاه رسیده باشد که شرایط آن در قرارداد های مرکز رشد تعیین و مشخص می گردد.
بند  -3م شارکت در سهام شرکت :دان شگاه می تواند بنا به ت شخیص شورای مرکز ر شد ،بر مبنای آورده
معنوی و میزان نقش دانشگاه در شکل گیری ایده ،توسعه و تولید محصول شرکت متقاضی تا  49درصد به
عنوان سهام دار در مالکیت شرکت متقاضی مشارکت نماید.
ماده  -171منابع مالی
منابع مالی مرکز رشد عبارتند از:
 -1بودجه ساالنه مرکز رشد که از محل اعتبارات عمومی کشور تأمین میگردد.
 -2کمکهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی
 -3درآمدهای اخت صا صی حا صل از فعالیتهای مرکز ر شد طبق قراردادهای منعقده و دریافت حق االمتیاز
(َ)royalty
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 -4عقد قراردادهای پژوهشی و اجرایی با سازمانهای دولتی و غیر دولتی با رعایت تبصره  1ماده 162
 -5اعتبارات تحقیقاتی مصوب دانشگاه و هیات امنا
 -6اعتبارات معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت
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بخش  -18امور حقوقي مربوط به فعالیتهاي تحقیقاتي
ماده  -171مالکیت مادی و معنوی طرح تحقیقاتی و همچنین دســـتاوردها و نتایج حاصـــل از آن متعلق به
دانشگاه بوده و دانشگاه میتواند به صالحدید خود و از طریق عقد قرارداد بخشهایی از این منافع را به طرح
دهنده (گان) واگذار نماید.
ماده  -172طرح دهندگان و ســایر همکاران اجرایی طرح موظفاند در صــورت انتشــار نتایج یا گزارشهای
طرح خود اعم از مقاله ،کتاب ،گزارش و جز اینها ،عالوه بر آدرس ( )Afilliationدانشــگاه ،باید در قســمت
تشــکر و قدردانی جملهای مبنی بر اینکه جهت انجام این طرح از اعتبارات پژوهشــی دانشــگاه علوم پزشــکی
لرستان استفاده شده است با زبانی که آن مقاله منتشر شده است همراه با ذکر شماره طرح قید نمایند.
ماده  -173در مواردی که حا صل نتایج طرح تحقیقاتی به صورت خبر ،گزارش و جز اینها از سوی دان شگاه
انتشار مییابد ،فقط اسامی طرح دهندگان به ترتیبی که در پرونده طرح آمده است ،قید میگردد.
تبصره  -1درصــورتیکه طرح دهندگان ترتیب خاصــی برای ذکر نام خود (بهجز آنچه در پرونده ذکر شــده
است) تعیین نمایند ،ضروری است موضوع بهصورت کتبی و با امضای تمامی طرح دهندگان به حوزه مدیریت
پژوهشی دانشگاه اعالم نمایند.
ماده  -174کلیه امتیازات معنوی و علمی یک طرح بین طرح دهندگان و همکارانی که با آن ها همکاری
داشــتهاند به نســبت همکاری و مشــارکت در انجام کار و توافقی که بین آنها صــورت گرفته اســت ،تقســیم
می شود .مبنای تشخیص در چنین مواردی قراردادها و مکتوبات کلیه همکاران طرح میباشد و مرجع داوری
شورای پژوهشی دانشگاه است.
ماده  -175امتیازاتی که جهت ترفیع ســـالیانه اعضـــای هیأتعلمی یا کارکنان و یا جهت حق تماموقتی
اعضـــای هیأتعلمی از محل انجام طرح های تحقیقاتی به طرح دهندگان تعلق میگیرد برابر آیین نامه های
مربوطه بین طرح دهندگان تقسیم میگردد.
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ماده  -176مواردی که در این آییننامه ذکر نشده یا از موارد استثنائی محسوب میگردد و یا هرگونه تغییر
یا اصــالح در تمام مواد ،بندها و تبصــرههای این آییننامه با نظر معاون تحقیقات و فنآوری پس از طرح در
شورای پژوهشی دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه تصمیمگیری خواهد شد.
ماده  -177این آییننامه اجرایی در  122صفحه و  18بخش م شتمل بر  177ماده 551 ،بند و  98تب صره
در تاری  1394/12/3به تصــویب هیات امنای دانشــگاه علوم پزشــکی لرســتان رســیده اســت و از تاری
 1395/1/1الزماالجرا میبا شد .همچنین کلیه آییننامهها و د ستورالعملهای داخلی مغایر با آییننامه کنونی
لغو و بال ارر اعالم میگردد.
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