آيين نامه و مقررات تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان
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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