
 لرستانانشگاه علوم پزشکی دو مقررات تحقيقات و فناوری  آيين نامه

88 

 دانشگاه کمیته تحقیقات دانشجویي دانشجویي در يهاپروژهروند تصویب  -11 بخش

پس از طرح و تصویب  شصت میلیون ریال   تحقیقاتی دانشجویان تا سقف    هایطرحدر خصوص   -124 ماده

ــجویی با رعایت کلیه مقررات مربو  به       مبلغ ریالی  ــی کمیته تحقیقات دانشـ ــورای پژوهشـ  هایطرحدر شـ

 ی تحقیقاتی دانشــگاههاپروژهو همانند مقررات مربو  به ســایر  گرددمیتحقیقاتی با دانشــجو قرارداد منعقد 

سا  طرح  سویه پس از  درصد  22. پرداخت قسط آخر به میزان  گرددمیپرداخت  اق صویب   حساب ت انجام و ت

 .گرددمیپرداخت تعهدات 

تحقیقاتی دانشجویان بیشتر از سقف مبلغ تفویض شده به شورای پژوهشی  هایطرح در خصوص -125 ماده

شگاه        شی دان سط مدیریت پژوه شجویی تو صویب  کمیته تحقیقات دان شی دا   ت شورای پژوه شگاه ار به  سال  ن

به کمیته مالی  صـویب یا انجام داوری، جهت نهایی شـدن مراحل تصـویب پروپوزال   و آنجا پس از ت گردندمی

سال و      شدن مبلغ ریالی طرح ار شخص  صویب نهایی این نوع   درنهایتجهت م شی     هاطرحت شورای پژوه در 

یکی از اعضــاء  تحقیقاتی با هایطرحدانشــگاه انجام خواهد شــد. پس از آن با رعایت کلیه مقررات مربو  به 

ــگاه که  علمیهیأت ــجو ه عنوانبهدانشـ ــدهقرارداد  نمایدمیمکاری طرح دهنده با دانشـ و همانند  منعقدشـ

سایر   سا  طرح پرداخت    هاپروژهمقررات مربو  به  شگاه اق سط آخر به  گرددمیی تحقیقاتی دان . پرداخت ق

صد  22میزان  سویه پس از  در ساب ت صویب   ح گزارش نهایی و انجام تعهدات مربو  به چاپ مقاله همانند و ت

 .گرددمیپرداخت  نامهآییناین  128بر اساس ماده  های تحقیقاتیهسایر پروژ

شجو   -126 ماده ضای     پذیرامکانی شرط بهعقد قرارداد با دان ست که یکی از اع طرح  عنوانبه علمیهیأتا

شد و     شجو با ضو   التحقیقحقدهنده همراه دان شجو پرداخت     علمیهیأتع سط دان نیز از محل طرح باید تو

 گردد.

شجویی هاپروژهاز محل نتایج  شده چاپدر مقاالت  -127 ماده شجو و نام عضو    ی دان  علمیهیأتباید نام دان

شجو همکاری   طرح دهنده با عنوانبهکه  شکی    دا آدرسبا  نمایدمیدان شگاه علوم پز ستان ن بر )قید گردد  لر

 (.نامهآییناین  129اساس ماده 


