
 

 

  بسمه تعالي

  نابادهاي تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي گ تصويب طرح ياجراي فرايند
  1394 مهر

و  EDC ،مراكز تحقيقاتي، در شوراي پژوهشي دانشگاههاي تحقيقاتي  كليه مراحل تصويب طرح .1
و تائيد  و جهت عقد قرارداد صورت مي گيرد (داراي تفويض اختيار) دانشجوييكميته تحقيقات 

  . مي گرددبه حوزه معاونت تحقيقات و فن آوري ارسال  كميته ي مالي
(خارج از ، مراكز تحقيقات يا موسسات طرح هاي تحقيقاتي مشترك با دانشگاه هادر مورد : 1تبصره

    نامه طرح هاي چند مركزي انجام خواهد شد. دانشگاه علوم پزشكي گناباد) مطابق آيين
در طرح هاي پايان نامه اي دانشجويان خارج دانشگاه كه توسط اعضاي اين دانشگاه  :2تبصره

ح هاي چند مركزي قابل اجرا نيست، در صورت تصويب و در قالب طر راهنمايي يا مشاوره مي شود
و تامين هزينه هاي  ستاد راهنما و يا مشاور، تاييد حراست، تعهد داخلي با تاييد اشوراي پژوهشي

مربوطه توسط متقاضي، با حفظ مالكيت معنوي و ذكر افيليشن دانشگاه در مقاالت استخراج شده 
  مي تواند با بهره گيري از محيط و تجهيزات دانشگاه اجرا شود. 

پس از تائيد ، هاي مختلف دانشگاهموجود در حوزه و اطالعات هادادهجهت جمع آوري  :3تبصره
در خصوص رعايت حقوق مادي و  با محقق عقد تفاهم نامه ،معاونت مربوطه حراست دانشگاه و

  معنوي اين دانشگاه قابل اجرا است. 
توسط اجرايي نظارت انجام جهت  بايستي همكاري كامل ان طر ح هاي پژوهشيمجري :4تبصره

  به عمل آورد. /ناظرين معرفي شده از طرف شوراي پژوهشي دانشگاه راناظر
پس از  (بجز هزينه وسايل، مواد مصرفي و آزمايشات) تحقيقاتي% كل هزينه طرح هاي 30پرداخت  .2

پس  % باقيمانده40و  با تاييد ناظر طرح در صورت ارائه گزارش پيشرفت طرحآن  %30عقد قرارداد، 
 قابل پرداخت خواهد بود. به همراه مقاله چاپ شده (تاييد شده توسط ناظر) از ارائه گزارش نهايي

بخش هاي با تفيض اختيار تصويب طر ح ها از هاي تحقيقاتي در هر يك از  درصد طرح 80حداقل  .3
   بايد در راستاي اولويتهاي تحقيقاتي EDC كميته تحقيقات دانشجويي و قبيل مراكز تحقيقاتي،

 دانشگاه باشند.

 شامل مجريان رسمي و پيمانيدر مورد هاي تحقيقاتي  قرارداد طرحعقد  شده هنگام  تعهدات اخذ .4
و در مورد  امور مالي مربوطهمعاون محترم تحقيقات و از سوي  با تاييد از مجري اول كتبيتعهد 

 .بودخواهد  )و يا سفته چك ضمانت( با سپردن تضمين هاي قابل قبول قراردادي و طرحيمجريان 


