
 لرستانانشگاه علوم پزشکی دو مقررات تحقيقات و فناوری  آيين نامه

83 

 تحقیقاتي هايطرح نحوه تصویب گزارش نهایي -9 بخش

گزارش  صورت بهرا  آمدهدست بهکلیه نتایج  ،موظف است در پایان اجرای طرح  طرح ئیمدیر اجرا -112 ماده

شرایطی که   ست     نهایی مطابق با  شده ا شخص  سناد    به مرتب نموده و طبق بخش م ضمایم و ا  مرتبطهمراه 

و تاری  تحویل  قرار دهددبیر شــورای پژوهشــی مصــوب کننده طرح پایانی در اختیار  حســابتســویهجهت 

گزارش نهایی به دبیر شورای پژوهشی مربوطه مبنا قرار خواهد گرفت و چنانچه دیرتر از موعد مقرر ذکر شده 

 در نظر گرفته خواهد شد. تأخیر عنوانبهدر قرارداد باشد 

ط باید توس  اندگردیدهکه توسط شورای پژوهشی دانشگاه مصوب نهایی        هاییطرحگزارش نهایی  -113 ماده

ساس       مدیر اجر شگاه بر ا شگاه قرار گیرند و مدیر امور پژوهشی دان ایی پروژه در اختیار مدیر امور پژوهشی دان

پژوهشی کدام دانشکده یا شورای پژوهشی کدام دانشکده به شورای  هایگروهارتبا  موضوعی و اینکه قبالً از 

 . همچنین گزارشگیرندمیقرار  در اختیار دبیر شورای پژوهشی آن دانشکده    اندشده پژوهشی دانشگاه ارسال    

شی     هایطرحنهایی  شورای پژوه سط     و HSRمرتبط با مراکز تحقیقات،  شجویی نیز تو کمیته تحقیقات دان

 .گیردمیمدیر امور پژوهشی دانشگاه جهت انجام داوری در اختیار دبیر شورای پژوهشی مربوطه قرار 

شی مربوطه،    -114 ماده شورای پژوه . در مرحله بعد دهدمیگزارش نهایی را در اختیار ناظر طرح قرار  دبیر 

توســط ناظر ایراداتی بر گزارش نهایی و نتایج  کهدرصــورتیو  شــودمیتوســط ناظر خوانده  گزارش نهایی

بکار رفته در جریان تحقیق مطرح شود باید توسط دبیر شورای پژوهشی       هایروشاز طرح و یا  آمدهدست به

 ختیار طرح دهندگان جهت رفع نواقص قرار گیرد.مربوطه در ا

ــورتی -115 ماده ناظر    که درصـ ــط  یا مقاالتی      تأیید  گزارش نهایی توسـ له  تایج طرح    گردد و مقا از محل ن

شد،  شده چاپ سال به داور ن  با شد مینیازی به ار شی مربوطه در        با شورای پژوه سط دبیر  صله تو و باید بالفا

 جلسه شورای پژوهشی مطرح گردد.

مقاله یا مقاالتی از محل نتایج طرح چاپ  گردد ولی هنوز تأییدارش نهایی توسط ناظر چنانچه گز -116 ماده

نشــده باشــد. باید توســط دبیر شــورای پژوهشــی مربوطه برای آن حداقل یک داور داخل دانشــگاه یا خارج  
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قت وافشورای پژوهشی مربوطه مطرح و در صورت مداور، گزارش نهایی در  تأییددانشگاه تعیین گردد. پس از 

ــمی مراتب به اطالع مدیر امور     ــی طی نامه رس ــورای پژوهش ــط دبیر ش با گزارش نهایی و اتمام پروژه، توس

 .شودمیپژوهشی دانشگاه رسانده 

گواهی موافقت کلیه طرح دهندگان و همکاران طرح مبنی بر اینکه و  گزارش نهاییارسال پس از  -117 ماده

سویه  هاآنهیچ طلبی از مدیر اجرایی پروژه ندارند و با  ساب ت ست و  ح سویه انجام  گردیده ا ساب ت ا کامل ب ح

 22. ولی پرداخت قســط آخر که میزان آن گرددمیمدیریت امور پژوهشــی دانشــگاه طرح خاتمه یافته اعالم 

بر اساس تعهدات مدیر اجرایی پروژه که در متن قرارداد  شدهچاپپس از ارائه مقاله یا مقاالت  باشدمیدرصد  

 .گرددمیده است پرداخت نیز ذکر ش

ــدهچاپماه از تحویل گزارش نهایی طرح دهندگان نتوانند مقاله یا مقاالت  18چنانچه پس از  -118 ماده  ش

ــد   22از محل نتایج طرح چاپ نمایند،  ــبط خواهد ش ــگاه ض ــد باقیمانده طرح به نفع دانش و کل مبلغ  درص

سط  شد در موارد      هایق سر خواهد  ساب نامبرده ک علمی برابر تعهدات چک یا  هیأتغیر  اول و دوم نیز از ح

شته   هاآنسفته   حی امتیاز الزم را کسب ننماید معادل ریالی طرح از آن  رط کهدرصورتی  شود میبه اجرا گذا

 کسر خواهد گردید. 

  


