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 تصویب طرح تحقیقاتيفرایند  -3 بخش

  ، کمیته تحقیقات دانشــجویی،HSR، مراکز تحقیقات، شــورای هادانشــکدهبه شــورای پژوهشــی  -72 ماده

 تأییدمراکز آموزشی درمانی که دارای شورای پژوهشی مورد     واحدهایشورای پژوهشی پژوهش در آموزش و   

شگاه تفویض اختیار           آوریفنمعاونت تحقیقات و  شی دان شورای پژوه شند از طرف  شگاه با ه ک گرددمیدان

را مورد بررسی و تصویب نهایی قرار دهند و نیازی نیست چنین     شده تعیینتحقیقاتی تا سقف مالی   هایطرح

 طرح گردند.مدر شورای پژوهشی دانشگاه  ییهاپروژه

 شورای پژوهشی   زیرگروهبرای شوراهای پژوهشی    شده تعیینز سقف مالی  تحقیقاتی بیش ا هایطرح -1 بند

صویب               شگاه مطرح و ت شی دان شورای پژوه شی مربوطه در  شوراهای پژوه سی اولیه در  شگاه پس از برر دان

 .گردندمی

رد بازبینی قرار ســقف مالی تفویض شــده در ابتدای هر ســال توســط شــورای پژوهشــی دانشــگاه مو  -2 بند

 .گرددمیکز مربوطه ابالغ و به مرا گیردمی

شگاه ربت بکنند تا     طرح تحقیقاتی خود را در  نویسپیشطرح دهندگان باید  -73 ماده سامانه پژوهشی دان

پروپوزال  (Proposalکار )ویژه این  هایفرمقالب در  ؛ وبررسی اولیه از نظر تکراری نبودن و کلیات انجام بشود

 انجام بشود. بعدی هایپیگیری و پروپوزال با نام در سامانه بارگذاری بشود تا نامبی

تحقیقاتی تحت نظارت کارشناسان حوزه پژوهشی دانشگاه طراحی       هایطرح نویسپیش هایفرم -74 ماده

ــورت  درو مراکز تحقیقاتی  هادانشــکدهتدوین گردیده و در اختیار  و ــامانه به دو ص ای بر پروپوزال با نامس

شن  سان و انجام امور مالی و اداری و  کار سال برای داوران  نامبيپروپوزال ا سامانه برای مجریان   جهت ار در 

ست.    قرار داده شکل ظاهری   هرگونه شده ا سوی   هافرمتغییر در مندرجات، کلیات و  شکده از  و مراکز  هادان

 .صورت پذیرد دانشگاه آوریفنمعاونت تحقیقات و نشگاه باید با نظارت و اجازه تحقیقاتی وابسته به دا

 مراحل ارزیابی طرح تحقیقاتی تا زمان عقد قرارداد -75 ماده

ضوع پروپوزال جز   -1 بند شگاه        هایگروهمرتبط با  هایطرحچنانچه مو شی دان شد مدیریت پژوه شی با آموز
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یراد اتکراری نباشد و   کهدرصورتی  بالفاصله از طریق کارشناسان مربوطه پس از بررسی محتوا و فرمت طرح     

یا دبیر شــورای  هادانشــکدهبه کارشــناس پژوهشــی  آن رارمت نداشــته باشــد حداکثر طی یک هفته باید ف

متخصص آمار حیاتی یا اپیدمیولوژی در طرح تحقیقاتی یا طرح  یک نفروجود پژوهشی مربوطه ارسال نماید. 

ست  الزامی نامهپایان صورت در غیر  ا ستی  طرح  این  شد و به    نظر از بای شده با شورای   تأییدآماری داوری 

است چنانچه متخصص آمار و اپیدمیولوژی به هر دلیلی در جلسه     به ذکرپژوهشی مربوطه رسیده باشد. الزم    

علمی متخصص آمار حیاتی یا اپیدمیولوژی را مبنی   أتیهیکی از اعضای   تأییدیهمذکور حضور نداشته باشد    

مار یا اپیدمیولوژی آدر صــورت وجود متخصــص  باید ضــمیمه نماید.اســت  تأییدبر اینکه طرح از این مورد 

 .باشدمین تأییدنیازی به نامه  همکار طرح عنوانبه

رتبط مدانشکده/ مرکز  برای نظر کارشناسی به   ق کارشناس یا دبیر مربوطه طرح  در مرحله بعد از طری -2 بند

مختلف در  هایگروهای داوران مربوطه در از طریق دانشـــکده یا مرکز مرتبط به بربا موضـــوع طرح ارجاع و 

هفته طرح را کارشــناســی و از نظر محتوایی،  2ظرف مدت  و شــودمیدانشــگاه یا خارج از دانشــگاه ارســال 

 .نمایدمیبررسی و به کارشناس یا دبیر مربوطه عودت  ضرورت، تکراری نبودن و ارزش علمی

صوص     -3 بند شناس یا دبیر مربوطه در مرحله بعد در خ شده به  هاییطرحکار   که در محدوده مبلغ تفویض 

 .نمایندمیمطرح /مرکز باشند در شورای پژوهشی دانشکده دانشکده شورای پژوهشی 

ــویب   -4 بند ــدن مراحل تص ــویب یا انجام داوری، جهت نهایی ش پروپوزال به کمیته مالی جهت  ،پس از تص

ــال و  ــدن مبلغ ریالی طرح ارسـ ــخص شـ از آن در کمیته اخالق در پس از طرح در کمیته مالی و پس  مشـ

تصــویب نهایی نیز در همان شــورا انجام و جهت عقد قرارداد به مدیریت پژوهش دانشــگاه   درنهایتپژوهش 

 .گرددمیارسال 

 که باالتر از سقف مالی تفویض شده به شورای پژوهشی دانشکده باشند توسط        هاییطرحدر خصوص   -5 بند

 .گردندمیپژوهشی دانشگاه ارسال به شورای  بررسیکارشناس یا دبیر مربوطه جهت 

ــویب پروپوزال   -6 بند ــدن مراحل تص ــویب یا انجام داوری، جهت نهایی ش به کمیته مالی جهت  پس از تص
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سال و      شدن مبلغ ریالی طرح ار شخص  پس از طرح در کمیته مالي و پس از آن در کمیته اخالق در  م

صویب نهایی این نوع   درنهایت پژوهش شد. پس از آن        هاطرحت شگاه انجام خواهد  شی دان شورای پژوه در 

 .گردندمیجهت عقد قرارداد به مدیریت پژوهش دانشگاه ارسال 

گروه  اعضای موظف است ضمن هماهنگی با    ادغامی هایگروهیا  گروهرئیس یا دبیر شورای پژوهشی    -7 بند

صت   سی و نظر گروه را  ینتیجه حداکثر دو هفته(ممکن )در اولین فر ضرورت، تکراری   برر از نظر محتوایی، 

 اعالم نماید.به کارشناس پژوهشی دانشکده مربوطه  افزارنرم بررسی و از طریق نبودن و ارزش علمی

ــنهادی دارای ا   های گروهچنانچه از نظر گروه یا     -8 بند ــد باید به         راداتیادغامی طرح پیشـ قابل رفع باشـ

ــکده ارجاع تا در اختیار طرح دهندگان جه           ــناس دانشـ  ت رفع نواقص قرار گیرد و پس از رفع نواقصکارشـ

 در گروه یا گروه ادغامی مطرح گردد. اًمجدد درصورت نیاز

شد جهت     -9 بند شته با صمیم چنانچه طرحی از نظر گروه ایراد ندا صویب و  گیریت شورای مربوطه در   ت به 

 .شودمیدانشکده یا دانشگاه ارجاع داده 

گردند و به تشخیص شورای   بررسی   که باید توسط شورای پژوهشی دانشگاه      هاییطرحدر خصوص   -11 بند

جهت اخذ نظر داور و ارســال  موردنیاز هایپیگیریپژوهشــی دانشــگاه نیاز به داوری دارند، ارســال به داور و 

شکده یا         شی دان شناس پژوه سط کار سال مجدد جوابیه طرح دهندگان تو نظرات داور به طرح دهندگان و ار

ش  شود و      دبیر  شکده باید انجام  شی دان شکده     هاییطرح چنیناینورای پژوه شی آن دان جزو عملکرد پژوه

 محسوب خواهند شد.

 تحقیقاتی دانشجویی هایطرحمراحل تصویب  -76 ماده

شن  -1 بند شد    هایطرحهادی جز چنانچه طرح پی شجویی با صله از طریق     دان شگاه بالفا شی دان مدیریت پژوه

داشته  نکلی ایراد فرمت تکراری نباشد و   کهدرصورتی  طرح ا و فرمتکارشناسان مربوطه پس از بررسی محتو   

ثر طی حداکه تحقیقات دانشجویی باشد باید   باشد و در محدوده مبلغ تفویض شده به شورای پژوهشی کمیت    

به کارشناس پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی یا دبیر شورای پژوهشی کمیته تحقیقات        آن را یک هفته
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 نماید. دانشجویی ارسال

صوص   -2 بند شده به  هاییطرحدر مرحله بعد در خ شی کمیته     که در محدوده مبلغ تفویض  شورای پژوه

 .گرددمی امتیازبندیتحقیقات دانشجویی باشند در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مطرح و 

ــویب پروپوزال   -3 بند ــدن مراحل تص ــویب یا انجام داوری، جهت نهایی ش ت به کمیته مالی جه پس از تص

سال و      شدن مبلغ ریالی طرح ار شخص  پس از طرح در کمیته مالي و پس از آن در کمیته اخالق در  م

صویب  درنهایت پژوهش شورا انجام و جهت عقد قرارداد به مدیریت پژوهش   ت سال    نیز در همان  شگاه ار دان

 .گرددمی

ه تحقیقات که باالتر از ســقف مالی تفویض شــده به شــورای پژوهشــی کمیت  هاییطرحدر خصــوص  -4 بند

شگاه جهت           شی دان سط مدیریت پژوه شند تو شجویی با سی  دان سال        برر شگاه ار شی دان شورای پژوه به 

 .گردندمی

ــویب پروپوزال   -5 بند ــدن مراحل تص ــویب یا انجام داوری، جهت نهایی ش به کمیته مالی جهت  پس از تص

سال و      شدن مبلغ ریالی طرح ار شخص  ته اخالق در پس از طرح در کمیته مالي و پس از آن در کمی م

صویب نهایی این نوع   درنهایت پژوهش شد. پس از آن        هاطرحت شگاه انجام خواهد  شی دان شورای پژوه در 

 .گردندمیجهت عقد قرارداد به مدیریت پژوهش دانشگاه ارسال 

شگاه       هاییطرحدر خصوص   -6 بند شورای پژوهشی دان ی شورا  گردند و به تشخیص بررسی  که باید توسط 

جهت اخذ نظر داور و ارســال  موردنیاز هایپیگیریپژوهشــی دانشــگاه نیاز به داوری دارند، ارســال به داور و 

ــی کمیته     ــناس پژوهش ــط کارش ــال مجدد جوابیه طرح دهندگان توس نظرات داور به طرح دهندگان و ارس

ــجویی باید انج    ــی کمیته تحقیقات دانش ــورای پژوهش ــجویی یا دبیر ش ــود و تحقیقات دانش  نچنیاینام ش

 جزو عملکرد پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی محسوب خواهند شد. هاییطرح

 تحقیقاتی واحد پژوهش در آموزش هایطرحتصویب  مراحل -77 ماده

شنهادی جزو   -1 بند صله       هایطرحچنانچه طرح پی شگاه بالفا شد مدیریت پژوهشی دان پژوهش در آموزش با
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لی کفرمت تکراری بودن و ایراد  کهدرصورتی طرح توا و فرمتاز طریق کارشناسان مربوطه پس از بررسی مح  

حداکثر طی یک رای پژوهشی پژوهش در آموزش باشد   نداشته باشد و در محدوده مبلغ تفویض شده به شو     

به کارشناس پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یا دبیر شورای  آن راهفته باید 

 نماید. زش ارسالپژوهشی پژوهش در آمو

صوص   -2 بند شده به  هاییطرحدر مرحله بعد در خ شی پژوهش     که در محدوده مبلغ تفویض  شورای پژوه

 .شودمی امتیازبندیمطرح و  در آموزش باشند در شورای پژوهشی پژوهش در آموزش

ــویب پروپوزال   -3 بند ــدن مراحل تص ــویب یا انجام داوری، جهت نهایی ش به کمیته مالی جهت  پس از تص

شخص   سال و   م پس از طرح در کمیته مالي و پس از آن در کمیته اخالق در  شدن مبلغ ریالی طرح ار

شورا انجام و جهت عقد قرارداد به مدیریت پ    درنهایت پژوهش صویب نهایی نیز در همان  شگاه  ت ژوهش دان

 .گرددمیارسال 

صوص   -4 بند شی پژوهش       هاییطرحدر خ شورای پژوه شده به  سقف مالی تفویض  در آموزش  که باالتر از 

 .گردندمیی پژوهشی دانشگاه ارسال به شورا بررسیمدیریت پژوهشی دانشگاه جهت  باشند توسط

ــویب پروپوزال   -5 بند ــدن مراحل تص ــویب یا انجام داوری، جهت نهایی ش به کمیته مالی جهت  پس از تص

ــال و  ــدن مبلغ ریالی طرح ارسـ ــخص شـ در پس از طرح در کمیته مالی و پس از آن در کمیته اخالق  مشـ

صویب نهایی این نوع   درنهایتپژوهش  شد. پس از آن         هاطرحت شگاه انجام خواهد  شی دان شورای پژوه در 

 .گردندمیجهت عقد قرارداد به مدیریت پژوهش دانشگاه ارسال 

شگاه       هاییطرحدر خصوص   -6 بند شورای پژوهشی دان شوند   که باید توسط  سی  شخیص برر  شورای  و به ت

جهت اخذ نظر داور و ارســال  موردنیاز هایپیگیریدارند، ارســال به داور و  پژوهشــی دانشــگاه نیاز به داوری

شناس پژوهش در آموزش یا      سط کار سال مجدد جوابیه طرح دهندگان تو نظرات داور به طرح دهندگان و ار

جزو عملکرد پژوهشی مرکز مطالعات و  هاییطرح چنینایندبیر شورای پژوهش در آموزش باید انجام شود و 

 ه آموزش علوم پزشکی محسوب خواهند شد.توسع
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 مراکز تحقیقاتی هایطرحتصویب  مراحل -78 ماده

شنهادی جزو   -1 بند صله از        هایطرحچنانچه طرح پی شگاه بالفا شی دان شد مدیریت پژوه مراکز تحقیقات با

اشته ندتکراری بودن ایراد فرمت و  کهدرصورتیطرح  طریق کارشناسان مربوطه پس از بررسی محتوا و فرمت

شد حداکثر طی یک هفته باید          شی مرکز تحقیقات با شورای پژوه شده به  شد و در محدوده مبلغ تفویض  با

 نماید. ارسال یا دبیر شورای پژوهشی مرکز تحقیقات به کارشناس پژوهش مرکز تحقیقات آن را

ز شــورای پژوهشــی مرک که در محدوده مبلغ تفویض شــده به هاییطرحدر مرحله بعد در خصــوص  -2 بند

 .گرددمی بررسیمطرح و  باشند در شورای پژوهشی مرکز تحقیقات تحقیقات

ــویب پروپوزال   -3 بند ــدن مراحل تص ــویب یا انجام داوری، جهت نهایی ش به کمیته مالی جهت  پس از تص

سال و      شدن مبلغ ریالی طرح ار شخص  پس از طرح در کمیته مالي و پس از آن در کمیته اخالق در  م

صویب نها  درنهایت پژوهش شورا انجام و جهت عقد قرارداد به مدیریت پ ت شگاه  یی نیز در همان  ژوهش دان

 .گرددمیارسال 

که باالتر از سقف مالی تفویض شده به شورای پژوهشی مراکز تحقیقات باشند       هاییطرحدر خصوص   -4 بند

 .گردندمیبه شورای پژوهشی دانشگاه ارسال  بررسیتوسط مدیریت پژوهشی دانشگاه جهت 

ــویب -5 بند ــویب پروپوزال  پس از تص ــدن مراحل تص به کمیته مالی جهت  یا انجام داوری، جهت نهایی ش

ــال و  ــدن مبلغ ریالی طرح ارسـ ــخص شـ پس از طرح در کمیته مالی و پس از آن در کمیته اخالق در  مشـ

صویب نهایی این نوع   درنهایتپژوهش  شد. پس از آن         هاطرحت شگاه انجام خواهد  شی دان شورای پژوه در 

 .گردندمیرداد به مدیریت پژوهش دانشگاه ارسال جهت عقد قرا

شگاه       هاییطرحدر خصوص   -6 بند شورای پژوهشی دان ی شورا  گردند و به تشخیص بررسی  که باید توسط 

جهت اخذ نظر داور و ارســال  موردنیاز هایپیگیریپژوهشــی دانشــگاه نیاز به داوری دارند، ارســال به داور و 

مجدد جوابیه طرح دهندگان توســـط کارشـــناس پژوهشـــی مرکز نظرات داور به طرح دهندگان و ارســـال 

ــود و         ــی مرکز تحقیقات باید انجام شـ ــورای پژوهشـ جزو عملکرد  هایی طرح چنیناینتحقیقات یا دبیر شـ
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 پژوهشی مرکز تحقیقات مربوطه محسوب خواهند شد.

 HSRتحقیقاتی  هایطرحروند تصویب  -79 ماده

شنهادی جزو   -1 بند شد  HSR هایطرحچنانچه طرح پی ستگی به اینکه از کدام یک از   با  یا هاشبکه ابتدا ب

شیار به              هایمعاونت سپس از طریق پژوه شود  صویب  ضرورت طرح ت شورای مربوطه  شد باید در  شگاه با دان

مدیریت پژوهشی دانشگاه ارسال گردد. در مدیریت پژوهشی دانشگاه بالفاصله از طریق کارشناسان مربوطه           

ایراد فرمت و متدولوژی نداشــته باشــد و در محدوده مبلغ  کهدرصــورتی طرح پس از بررســی محتوا و فرمت

 HSRبه دبیر شورای پژوهشی  آن راباشد حداکثر طی یک هفته باید   HSRتفویض شده به شورای پژوهشی    

 نماید. رسالا

 HSRشــورای پژوهشــی که در محدوده مبلغ تفویض شــده به هاییطرحدر مرحله بعد در خصــوص  -2 بند

 .گرددمیبررسی مطرح و  HSRباشند در شورای پژوهشی 

ــویب پروپوزال   -3 بند ــدن مراحل تص ــویب یا انجام داوری، جهت نهایی ش به کمیته مالی جهت  پس از تص

ــال و  ــدن مبلغ ریالی طرح ارسـ ــخص شـ پس از طرح در کمیته مالی و پس از آن در کمیته اخالق در  مشـ

ژوهش دانشــگاه تصــویب نهایی نیز در همان شــورا انجام و جهت عقد قرارداد به مدیریت پ درنهایتپژوهش 

 .گرددمیارسال 

شی        هاییطرحدر خصوص   -4 بند شورای پژوه شده به  سقف مالی تفویض  سط     HSRکه باالتر از  شند تو با

 .گردندمیبه شورای پژوهشی دانشگاه ارسال بررسی مدیریت پژوهشی دانشگاه جهت 

ــویب -5 بند ــویب پروپوزال  پس از تص ــدن مراحل تص به کمیته مالی جهت  یا انجام داوری، جهت نهایی ش

ــال و پس از طرح در کمیته مالی و پس از آن در کمیته اخالق در       ــدن مبلغ ریالی طرح ارسـ ــخص شـ مشـ

صویب نهایی این نوع   درنهایت پژوهش، شد. پس از آن        هاطرحت شگاه انجام خواهد  شی دان شورای پژوه در 

 .گردندمیارداد به مدیریت پژوهش دانشگاه ارسال جهت عقد قر
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شگاه       هاییطرحدر خصوص   -6 بند شورای پژوهشی دان شوند   که باید توسط  سی  شخیص برر  شورای  و به ت

جهت اخذ نظر داور و ارســال  موردنیاز هایپیگیریپژوهشــی دانشــگاه نیاز به داوری دارند، ارســال به داور و 

باید  HSRمجدد جوابیه طرح دهندگان توسط دبیر شورای پژوهشی      نظرات داور به طرح دهندگان و ارسال 

 محسوب خواهند شد. HSRجزو عملکرد پژوهشی  هاییطرح چنیناینانجام شود و 

 در شوراهای مختلف پژوهشی دانشگاه هاطرح بررسیروند  -81 ماده

 یافتهاختصاص مثال گرنت  عنوانبهدارای شرایط ویژه باشد   زالی به تشخیص شورا   پروپو کهدرصورتی  -1 بند

یب و ی نداشته باشد بالفاصله تصو    رو نیاز به داوبه پژوهشگر برتر دانشگاه باشد و یا سایر موارد مشابه باشد        

به کمیته مالی جهت تعیین مبلغ ریالی طرح ارجاع و پس از مشخص شدن مبلغ ریالی در کمیته مالی جهت 

ــویب مبلغ و طرح در کمیته اخالق در پژوهش، ــویب نهایی به  باید مجدد تص ــی  جهت تص ــورای پژوهش ش

 .شودمیمربوطه ارجاع داده 

شورا   کهدرصورتی  -2 بند شد، پروپوزال   ونیاز به دا پروپوزالی به تشخیص  شته با س   هاطرحری دا ان به کارشنا

یا دبیران شوراهای پژوهشی مربوطه ارجاع تا به داوران خبره ارسال نمایند و نظر داوران     هادانشکده پژوهشی  

شورا اخذ نمایند.  شده تعیینه طرح دهندگان در مهلت و جوابی پس از طرح مجدد در  جهت طرح مجدد در 

شــورا و قرائت نظر داوران و طرح دهندگان و در صــورت تصــویب در مرحله بعد به کمیته مالی جهت تعیین 

ــدن مبلغ ریالی در کمیته مالی و طرح در کمیته          ــخص شـ اخالق در مبلغ ریالی طرح ارجاع و پس از مشـ

 پژوهش جهت تصویب نهایی باید مجدد به شورای پژوهشی مربوطه ارجاع داده شود.

صالحات یا رد تمام نتایج را به از      بندیجمعشورا پس از   -3 بند شر  اعمال ا ضا از نظر قبول یا با  نظرات اع

سامانه به اطالع محقق   ساند میطریق  صله به کمیته مالی    ؛ کهر صورت قبول طرح بالفا ه ارجاع داد باید در 

 شود.

شکده شوراهای پژوهشی    -81 ماده شوراهای مصوب موجود در این     هادان سایر   نامهآیین، مراکز تحقیقاتی و 

 از نظر اعضا شورا هستند. بندیجمعطرح با  هابررسینیز موظف به استفاده 
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 و هاگروه، یا هادانشکدهدانشگاه یا شورای پژوهشی  شورای پژوهشی   چنانچهدر روند بررسی طرح   -82 ماده

 از طرح تواندمید نالزم بدانشورای پژوهشی دانشگاه     زیرگروهادغامی و یا سایر شوراهای پژوهشی     هایگروه

 ند.عمل آوره دهندگان برای دفاع و توجیه مطالب مندرج در پروپوزال دعوت ب

ــط  هایطرح -83 ماده ــده توس ــیدارای ایرادات مطرح ش ــورای پژوهش ــی   ش ــورای پژوهش ــگاه یا ش دانش

شورای پژوهشی دانشگاه و یا     زیرگروهادغامی و یا سایر شوراهای پژوهشی     هایگروهو  هاگروه ، یاهادانشکده 

ــط داوران بال  ــده توس ــله از طریقایرادات مطرح ش ــی  فاص ــناس پژوهش به طرح دهندگان ارجاع داده  کارش

حداکثر ظرف یک هفته جوابیه خود را جهت داوران یا شوراهای مربوطه   اندموظفو طرح دهندگان  شوند می

 آماده نمایند.

ص  نمایدمیحداکثر زمانی که یک پروپوزال طرح تحقیقاتی در فرآیندهای مختلف طی  -84 ماده ویب تا به ت

سه ماه   نها شد مییی برسد  شوراهای  . با شده تا       زیرگروهدر  شگاه مدت زمان فرایند طی  شورای پژوهشی دان

ص  سئولیت     ماه 3بیش از نباید ویب نهایی ت شد و م صوص  تأخیر هرگونهبا شورای  بر عهده  در این خ رئیس 

 خواهد بود. مربوطه

ق از طریباید شورای پژوهشی دانشگاه     و کلیه شوراهای پژوهشی تابعه  شورای پژوهشی دانشگاه     -85 ماده

 ، ، رد، تصویب مشروتصویب صورتبه تحقیقاتی هایطرحدر خصوص  نتیجه بررسی و نظر خود رادبیر شورا 

 د.نارجاع به مراجع ذیصالح دیگر و غیره از طریق مکاتبه مستقیم به اطالع طرح دهنده )گان( برسان

 صورتبه را ، فوریت یا اولویت خاصدارای ضرورت باال هایطرح تواندمیشورای پژوهشی دانشگاه  -86 ماده

 .تصویب یا رد نماید اهیک مبررسی نموده و در طی مدت  ژوهشیی پموردی در این شورا

ــورتی -87 ماده ــگاه طلب    ایبودجه جهت اجرای یک طرح تحقیقاتی    طرح دهنده )گان(    که درصـ از دانشـ

ــد ننماید  ــگاه و موافقت کمیته اخالق در پژوهش باش ــورتبه توانمیو فقط نیاز به موافقت دانش  خارج از ص

 رد.شورای پژوهشی دانشگاه قرار گی دستور کاردر  هاآنطرح نوبت معمول 

چنانچه به تشخیص شورای پژوهشی دانشگاه یا شوراهای پژوهشی تحقیقاتی  هایطرحبررسی در  -88 ماده
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افراد از نظرات  توانمیباشــد  کارشــناســی و تخصــصــینظرات نیازمند  شــورای پژوهشــی دانشــگاه زیرگروه

 .وداستفاده نمداور طرح  عنوانبهو متخصص بسته به موضوع طرح تحقیقاتی  نظرصاحب

یا ســایر  داوران بر اســاس موضــوع طرح تحقیقاتی توســط دبیر شــورای پژوهشــی دانشــکده انتخاب  -1 بند

شی تابعه    شگاه انجام      شوراهای پژوه شی دان شورای     هاییطرحو کلیه  شود میشورای پژوه شخیص  که به ت

ستند              شی ه شورای پژوه شکده یا  سته به اینکه مربو  به کدام دان شگاه نیاز به داوری دارند ب شی دان پژوه

  نتخاب داور توسـط دبیر شـورای پژوهشـی آن دانشـکده یا دبیر شـورای پژوهشـی مربوطه باید انجام شـود.       ا

 .کارشناس پژوهشی باید در ابتدا نظر موافق داوران مربوطه را در جهت داوری طرح در زمان مقرر بگیرد

 ظورمنبهم الز هایپیگیریموظف است  یا کارشناس پژوهشی دانشکده     ی پژوهشی مربوطه دبیر شورا  -2 بند

صوص  )داوران(نظرات داور اخذ  سب  طرح با داوری موافقت اولیه در خ سپس مقاله جهت   در زمان مقرر ک و 

شود.   صورتی داوری ارجاع داده  صله در          کهدر شد باید بالفا شده با سط داوران مطرح  سؤاالت یا ایراداتی تو

س  اختیار طرح دهندگان جهت  سط   دهیپا شورا قرار گیرد. جوابیه طرح دهندگان باید تو شی  دبیر  ی پژوه

صوص جوابیه         مربوطه شکده در اختیار داوران قرار گیرد و نظر نهایی داوران در خ شی دان شناس پژوه یا کار

 طرح دهندگان نیز اخذ و در اختیار شورای پژوهشی مربوطه قرار گیرد.

ی ر شورابینمایند باید نظرات داوران توسط د تأییدنجام و داوران طرح تحقیقاتی را قابل ا کهدرصورتی -3 بند

 یا کارشناس پژوهشی دانشکده در اختیار شورای پژوهشی مربوطه قرار گیرد. پژوهشی مربوطه

، شفاف و مشخص اعالم ننمایند   صورت به طی مدت حداکثر دو هفتهنظر خود را  انداور کهدرصورتی  -4 بند

پژوهشی مربوطه موظف است افراد دیگری را جهت داوری جایگزین دبیر شورای پژوهشی دانشکده یا شورای 

 انجام شود. موقعبهنماید تا فرایند داوری 

سؤاالت داوران حداکثر طی مدت یک     اندموظفطرح دهندگان  -5 بند صوص ایرادات و  جوابیه خود را در خ

 .هفته در اختیار کارشناس پژوهشی دانشکده یا دبیر شورای پژوهشی مربوطه قرار دهند

 ن طرح دهندگان یا همکاران طرح انتخاب شود.داور نباید از بی -6 بند
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فرایند ارائه پروپوزال طرح تحقیقاتی توســط طرح دهندگان به مدیریت پژوهشــی از طریق ســیســتم  -7 بند

نباید بیشتر از سه ماه طول بکشد. حداکثر مدت     شده ارائهنهایی در خصوص طرح   گیریتصمیم پژوهشیار تا  

مختلف طی نماید به  هایچرخهباید در  ادغامی هایگروهو گروه یا  هادانشــکدهتبط با زمانی که پروپوزال مر

طرح و اخذ نظر متخصص آمار یک  نظر محتوا، فرمت بررسی اولیه در مدیریت پژوهشی از .باشدمیاین شرح 

ادغامی و اعالم نظر  هایگروهبه کارشناس پژوهشی دانشکده و طرح در شورای پژوهشی گروه یا  ارجاع هفته،

نهایی حداکثر ســه هفته، ارجاع به کارشــناس پژوهشــی دانشــکده و طرح در شــورای پژوهشــی دانشــکده یا 

حداکثر دو هفته، در صــورت نیاز به داوری و ارجاع به داور توســط دبیر شــورای  امتیازبندیدانشــگاه جهت 

ــی مربوطه و اخذ نظر داوران و ارجاع به طرح دهندگان در        ــورت وجود ایراد و اخذ جوابیه طرح    پژوهشـ صـ

نهایی توسط داوران طرح در کمیته مالی و مشخص شدن مبلغ     تأییددهندگان حداکثر سه هفته، در صورت   

طرح در شورای پژوهشی مربوطه  در کمیته اخالق در پژوهش یک هفته، طرح ریالی طرح حداکثر یک هفته،

 جهت تصویب نهایی حداکثر یک هفته.

همزمان با تصــویب نهایی طرح تحقیقاتی در شــورای پژوهشــی دانشــگاه یا شــوراهای پژوهشــی   -89 ماده

مل، کا صورتبهشورای پژوهشی دانشگاه باید اسامی طرح دهندگان  زیرگروهیا شوراهای پژوهشی    هادانشکده 

ز قید شود و اسم مدیر اجرایی پروژه و کد طرح نیز در مصوبه آورده شود و همچنین مدت زمان انجام طرح نی

 توسط اعضای شورای پژوهشی مربوطه ناظر نیز برای طرح مشخص و در مصوبه اسم ناظر ذکر گردد.

نشکده یا شوراهای پژوهشی دا یا شوراهایطرح در شورای پژوهشی دانشگاه، نهایی پس از تصویب  -91 ماده

شی تابعه  شی مربوطه           پژوه شورای پژوه سط دبیر  شگاه، باید تو شی دان ر مکتوب مدی تصور بهشورای پژوه

 اجرایی پروژه جهت عقد قرارداد دعوت گردد.

صورتی  -91 ماده صمیم ، یا طرح دهنده )گان( در روند پیگیریطرح مدیر اجرایی  کهدر صوص   گیریت در خ

بدون دلیل موجه از طریق شورای پژوهشی مربوطه   و الزم را  موقعبهاجرای طرح به هر دلیلی اقدام طرح و یا 

ــمیمو مدت زمان   دریافت ننماید      ــوص طرح  گیریتصـ بیانجامد     به طول  کاری  ماه  3بیش از  ها آندر خصـ

سانند. در این موارد         صورت بهمراتب را  توانندمی شگاه بر شی دان شورای پژوه ستند به اطالع رئیس یا دبیر  م



 لرستانانشگاه علوم پزشکی دو مقررات تحقيقات و فناوری  آيين نامه

62 

 .دهدمی انجامجهت پیگیری و بررسی اقدام الزم را  رأساًشورای پژوهشی 

شکده/            قرارداددر انعقاد  خیرتأبرای جلوگیری از  -1 تبصره شی دان شورای پژوه سمی  صوبات ر ساس م بر ا

ــوراهای که از طرف معاونت تحقیقات و   ــایر ش بلغ تفویض م آوریفنمرکز تحقیقاتی یا کمیته تحقیقات و س

ابل ق معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاهرسمی نماینده  یا دانشگاه  مدیر پژوهشی  به شر  حضور  ریالی دارند 

شد میل قبو شگاه الزم االجرا می        . با ضای معاون تحقیقات و فناوری دان سات پس از تایید و ام صورتجل این 

، دانشکده، مرکز، بیمارستان و سایر شوراهای دارای اختیار     در این شرایط و در سقف تفویض داده شده    باشد.  

شده پس از گرفتن   صورت نیاز(   کد تفویض  شگاه )در  ضای معاون تحقیقات و   کمیته اخالق دان قرارداد با ام

 .باشدمیمنعقد گردیده و قابل اجرا فناوری دانشگاه 

  


