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 راحل اجراي طرح تحقیقاتيم -6 بخش

، تهیه متن قرارداد و کلیه مراحل قراردادپس از تصــویب طرح و دعوت از مدیر اجرایی جهت عقد  -97 ماده

ــان   ازجملهعقد قرارداد و مراحل پس از امضــاء قرارداد  ــناس روند اداری پرداخت اقســا  پروژه توســط کارش

 .شودمیمدیریت امور پژوهشی دانشگاه انجام دانشکده ها/ مراکز یا پژوهشی 

ــت  امور  مدیریت -98 ماده ــگاه موظف اس ــی دانش ــخهپژوهش ــاء معاون کاز قرارداد طرح را  اینس ه به امض

ر رسیده است در اختیار دبیر شورای پژوهشی مربوطه      ظدانشگاه، مدیر اجرایی طرح و نا  آوریفنتحقیقات و 

در اختیار ناظر  و همچنین یک نســخه از قرارداد طرح تحقیقاتی در اختیار مدیر پروژه، یک نســخه دهد قرار

شی دانشگاه و یک نسخه در بایگانی معاونت تحقیقات . یک نسخه نیز در مدیریت امور پژوهگیردمیطرح قرار 

 دانشگاه و نگهداری خواهد شد. آوریفنو 

سط اول  عقد قرارداد ،اجرائی طرح پس از دریافت ابالغیهمدیر  -99 ماده صوب   و دریافت ق موظف بودجه م

 .باشدمی زیر نظر ناظر مربوطه به شروع عملیات اجرائی طرح

شورای   زیرگروهیا شوراهای پژوهشی    هادانشکده یا شوراهای پژوهشی   دانشگاه  شورای پژوهشی    -111 ماده

بر حسـن اجرا و  تعیین ناظر با تخصـص مرتبط با موضـوع طرح    ازجملهطرق مقتضـی  ه پژوهشـی دانشـگاه ب  

 طرح نظارت خواهد نمود. پیشرفت

ناظر طرح توســط شــورای پژوهشــی مصــوب کننده طرح انتخاب خواهد شــد و حتماً از نظر رشــته    -1 بند

 خصصی باید فیلد تخصصی ناظر با موضوع طرح تحقیقاتی همخوانی داشته باشد.ت

 تحقیقاتی هایطرحوظایف و روند نظارتی ناظر  -111 ماده

ــن انجام طرح      -1 بند نحوه  ازجمله د و بر کلیه انجام طرح   دار عهده ه ب  را ناظر طرح وظیفه نظارت بر حسـ

حظات ، رعایت مالگیرینمونه، حضور در فیلد هاپرسشنامهپرسشگری و تکمیل   ،هانمونه، درستی  گیرینمونه

ایشات مربوطه  و همچنین نظارت بر آزم گیرینمونهدر هنگام  هاآناخالقی توسط طرح دهندگان و همکاران  

 آزمایشات و نحوه ساخت تجهیزات یا داروها و محصوالت مربوطه نظارت دارد. صحت و درستی تأییدو 
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ــرفت پروژه را  طرح تحقیقاتی انجام دهد و ن   بازدیدهای منظم از فیلد     ناظر باید     -2 بند ــورتبه حوه پیشـ  صـ

 به دبیر شورای پژوهشی مربوطه اعالم نماید.فصلی 

ــروع نگردد باید ناظر     موقعبه اگر طرحی  -3 بند ــورتبه شـ مکتوب تذکرات الزم به طرح دهندگان اعالم      صـ

 در اختیار دبیر شورای پژوهشی مربوطه قرار دهد. آن رانماید و رونوشت 

 فصلی گزارش انجام و پیشرفت پروژه را در اختیار ناظر قرار دهند. صورتبههندگان باید طرح د -4 بند

ناظر باید گزارشات پیشرفت پروژه و گزارش نهایی پروژه را مطالعه نماید و نظرات خود را در خصوص     -5 بند

 و یا ایرادات وارد بر طرح در اختیار دبیر شورای پژوهشی مربوطه قرار دهد. تأیید

 اقسا  پیشرفت پروژه را دریافت نماید. تواندمیزارشات فصلی ناظر نداشته باشد نطرحی که گ -6 بند

 .باشدمیو اتمام پروژه، وجود نظرات ناظر در خصوص گزارش نهایی پروژه ضروری  حسابتسویهبرای  -7 بند

خود  هاینظارتبه ناظر حتماً نیاز اســـت ناظر گزارش کاملی از اقدامات و  الزحمهحقجهت پرداخت  -8 بند

خصوص آن طرح در اختیار دبیر شورای پژوهشی مربوطه قرار دهد و مدیریت پژوهشی دانشگاه گزارش  را در

شارکت مثبت وی در اجرای طرح را   شی     کتباًنظارت و م صورت حوزه مدیریت پژوه تائید نماید، در غیر این 

 از پرداخت حق نظارت ناظر امتناع نماید. تواندمیدانشگاه 

ــط طرح دهندگان برابر مقررات         ناظر  الزحمه حقپرداخت   -9 بند همزمان با ارائه گزارش نهایی پروژه توسـ

 .باشدمیمربوطه و انجام شرح وظایف واگذار شده به ناظر قابل پرداخت 

شی مربوطه ناظر طرح و مبلغ         -11 بند شورای پژوه شدن یک طرح تحقیقاتی در  صوب   الزحمهحقهنگام م

این مبلغ . گرددمیآن نیز مشــخص و یک قرارداد جداگانه با ناظر طرح در خصــوص تعهدات ایشــان منعقد  

 .باشدمیمیلیون ریال  3حداکثر بر اساس طرح 

دانشـگاه صـادر    یو فناورامضـاء معاونت تحقیقات  یا مدیریت پژوهشـی و   تأییدو  امضـا  ابالغ ناظر با -11 بند

 .گرددمی
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سنلی طرح     12ناظر تا  الزحمهحق -12 بند صد هزینه پر شد میدر شرایطی   با ناظر در  الزحمهحقو در هیچ 

 میلیون ریال تجاوز نخواهد نمود.  3طول یکسال در مورد یک طرح از 

جداگانه از محل اعتبار  صورت بهو  شود میناظر از سر جمع طرح تحقیقاتی مربوطه کم ن  الزحمهحق -13 بند

 .شودمیتحقیقاتی دانشگاه پرداخت 

ضای   -14 بند صین             علمیهیأتناظر طرح از میان اع ص صین بالینی، متخ ص صین، فوق تخ ص شگاه و متخ دان

 علمیهیأتپزشکان عمومی و دارندگان مدارک کارشناسی ارشد و باالتر غیر  ها،دندانپزشکی، فارماکولوژیست

 انتخاب خواهد شد.

 باشد. پنج طرح تحقیقاتيناظر بیش از  تواندمین یک نفرهمزمان  -15 بند

شکده یا مرکز و کمیته مالی         -16 بند شی دان شورای پژوه ساس نظر  کمک به محققین  منظوربهو  هاآنبر ا

 3222222مبالغی از  Scopusو  ISI WOS، PubMedدانشگاه جهت چاپ مقاالت در مجالت نمایه شده در  

ــی در نظر گرفته       عنوانبه  الی ر 12222222ریال تا    ــودمیهزینه ویرایش مقاالت به زبان انگلیسـ  که به   شـ

ضافه     هایهزینه سنلی ا سوب ن  گرددمیپر سقف مبلغ برای مقاالت  شود میاما جزو تعهدات مقاله فرد مح  .

سکوپوس  پنج تا ده میلیون از  ISI WOSیا  PubMedریال و برای مقاالت  سه میلیون ریال تا پنج میلیون  ا

به  رفاًص هشت میلیون ریال و مبالغ باالی. سقف مبلغ باید بر اساس تعداد مقاالت تعهدی باشد  باشد می الیر

شتر دارند ت  PubMedو  ISI WOS که تعهد دو مقاله هاییطرح شورا مجوز   .گیردمیلق عو بی کل مبلغی که 

شد میتومان  میلیونیک صرفاً دارد با هر تعداد مقاله  شتر از      با صیص بی شورا اجازه تخ مان را تو میلیونیک. 

 یقاتی ندارد.برای ویرایش در هر طرح تحق

شوند دانشگاه  SJRبر اساس سایت رسمی  Q1محققین موفق به چاپ مقاله در مجالت  کهدرصورتی -17 بند

شگاه و امور         52 شی دان سط مدیریت پژوه ستندات قانونی تو صد از هزینه چاپ مقاله فرد را پس از ارائه م در

ارائه برگه درخواســت وجه از ســوی د. دانشــگاه پرداخت خواهد شــ آوریفنبا نامه معاونت تحقیقات و  مالی

 دریافت مبلغ فوق   تأییدیه   اعتباری قانونی و    های کارت مرتبط یا   های بانک  مجله، فیش پرداختی از طریق  
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سکن          شر کننده مجله و ا شرکت منت سردبیر یا مدیر اجرایی آن مجله یا  سط  بودن مجله در  Q1 تأییدیهتو

 .باشدمیطرح تحقیقاتی ن هایهزینهز این هزینه ج .باشدمیالزامی  SJRسایت رسمی 

سخه از         -18 بند سخه از پروپوزال طرح تحقیقاتی و یک ن ست یک ن شگاه موظف ا شی دان مدیریت امور پژوه

 با مدیر اجرایی پروژه در اختیار ناظر قرار دهد. منعقدشده قرارداد

 .از بین طرح دهندگان یا همکاران طرح انتخاب شود تواندمیناظر ن -19 بند

بی کت صورتبهرا  مراتب، مدیر اجرایی باید دور نباشد یک طرح تحقیقاتی مقرای اجچنانچه ادامه  -112 ماده

چنین مواردی چنانچه به مدیر  در اعالم نماید.طرح جهت تعیین تکلیف  کنندهتصـویب شـورای پژوهشـی   به 

شده باشد مشمول       ریمه نخواهد شد. ولی چنانچه مبالغی به مدیر  جاجرایی مبلغی در قالب اقسا  پرداخت ن

ساس مبالغ دریافتی و مدت زمانی         شد و مبلغ جریمه بر ا شد مشمول جریمه خواهد  شده با اجرایی پرداخت 

که مبلغ دریافتی نزد مدیر اجرایی بوده و قوانین جاری کشور توسط شورای پژوهشی مربوطه مشخص و باید      

 دانشگاه واریز گردد. حساببهمبلغ دریافتی توسط مدیر اجرایی همراه با اصل 

صورتی  -113 ماده )که در متن طرح به عللی نتواند عملیات اجرای طرح را در موعد مقرر  مدیر اجرایی کهدر

ــت و همچنین در قرارداد مربوطه نیز به تاری  زمان اتمام طرح             پروپوزال تحت عنوان جدول گانت آمده اسـ

 اهد شد.ویک درصد کل مبلغ طرح جریمه خ تأخیراء هر ماه به ازبه پایان برساند ( اشاره شده است

شده در قرارداد     -1 بند شروع عملیات اجرایی طرح، تاری  ذکر  سط اول  زمان  ست و مدت  و نامه پرداخت ق ا

زمان انجام طرح که توسط طرح دهندگان در متن پروپوزال در قسمت جدول گانت آمده است از زمان امضاء 

بدیهی است که زمان بررسی    .گرددمیمتن قرارداد نیز زمان اتمام طرح نیز ذکر و در  گرددمیقرارداد شروع  

و نامه دستور پرداخت با   باشد میکه نیازی به خرید وسایل و مواد ندارد مالک شروع ن  متون و تهیه پروپوزال 

 .باشدمیتطابق بر جدول گانت پروپوزال 

شروع قراردا  -1 تبصره شرایطی    در مواردی که مدت زمان زیادی از تاری   سط اول تحت هر  د تا پرداخت ق

و این مدت زمان به تاری   شــودمیمالک شــروع قرارداد زمان پرداخت قســط اول محســوب  کشــدمیطول 
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دانشــگاه  آوریفنکه با امضــای مدیر پژوهشــی و معاون تحقیقات و  شــودمیخاتمه طرح تحقیقاتی اضــافه 

و بندها و  96نهایی پس از احراز شرایط موجود در ماده  بالمانع بوده و مبلغ اقسا  شامل قسط     حساب تسویه 

 .باشدمی پذیرامکانآن ماده  هایتبصره

بالینی و یا مواد و وسایل   هاینمونهبه دلیل مشکالت در تهیه برخی   کهدرصورتی در برخی موارد  -2 تبصره

شگاهی اجرای طرح با   شی   تأییدبا نامه مدیر اجرایی طرح،  شود میمواجه  تأخیرآزمای ناظر و مدیر امور پژوه

ضای معاون تحقیقات و       صوص با ام شکالت موجود در این خ شگاه پرداخت   آوریفنهمراه با ذکر دقیق م دان

 .باشدمیاقسا  از سوی حسابداری معاونت تحقیقات بالمانع 

ــاس جدول  -114 ماده  تأییدطرح که به  بندیزمانمدیر اجرایی طرح مطابق مواد مندرج در قرارداد و بر اس

مندرج در ارائه گزارشات   بندیزماننیز و است   رسیده یا شورای پژوهشی مربوطه   ورای پژوهشی دانشگاه   ش 

 ارسال دارد.ناظر طرح  بهموظف است گزارش پیشرفت علمی و اجرایی طرح را متن قرارداد، 

ــتای اجرای طرح تحقیقاتی        منظور از ارائه گزارش،  -1 بند ــده در راسـ تهیه مواد،   ازجمله اقدامات انجام شـ

 هاهداد، ساخت محصوالت مورد نظر، آنالیز   هاتکنیک اندازیراهپرسشگری، تهیه نمونه، انجام آزمایشات الزم،    

ستای انجام یک طرح تحقیقاتی     ست که در را شد می موردنیازو کلیه فرایندهایی ا ر که باید در اختیار ناظ با

از نظر  یدالیل. اگر طرح بنا به گیردمیپژوهشی مربوطه قرار   در اختیار دبیر شورای  ناظر تأییدقرار گیرد و با 

ــاره  هایگزارش در بایســتی ییمدیر اجرا ،دیحالت راکد درآه اجرائی ب خود به مشــکالت و نیازهای طرح اش

 نماید.

شی مربوطه، در         تأییدپس از  -2 بند شورای پژوه سط ناظر طرح و ارجاع به دبیر  شرفت کاری تو گزارش پی

ــمی گزارش مدیر اجرایی طرح و   مرحله بعد دبیر ــی مربوطه طی نامه رس ــورای پژوهش ناظر را به  تأییدیهش

 مدیریت پژوهشی دانشگاه ارسال تا اقسا  بعدی طرح بر طبق قرارداد به مدیر اجرایی طرح پرداخت گردد.

طرح تحقیقاتی که توسط  هایگزارشمدیریت امور پژوهشی دانشگاه موظف است پس از دریافت  -115 ماده

 .مفاد قرارداد منعقده اقدام نماید بر اساسطرح اقسا  مانده نسبت به اختصاص  شده است أییدتناظر 



 لرستانانشگاه علوم پزشکی دو مقررات تحقيقات و فناوری  آيين نامه

76 

شی   شورای ، وجود ناظرعالوه بر  -116 ماده صوب کننده طرح پژوه صالح بداند از   در مواردی تواندمی م که 

ــایر   ــای هیئت و یا س ــاحباعض ــرو  به  نظرانص ــیابی  نجزو همکاران طرح  کهآنمش ــند، جهت ارزش باش

 پیشرفت و روند اجرای طرح نظرخواهی نماید. هایگزارش

شورای    -117 ماده ست قبل از اتمام قرارداد گزارش نهایی طرح را در اختیار دبیر  مدیر اجرایی طرح موظف ا

پژوهشی مربوطه قرار دهد و تاری  تحویل گزارش نهایی مبنای کار قرار خواهد گرفت و مدت زمانی که جهت 

شی مربوطه    شورای پژوه شد     طرح در  صرف خواهد  طرح در نظر  تأخیر عنوانبهبا اخذ نظر ناظر و یا داوران 

 گرفته نخواهد شد.

  


