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 کمیتٍ تحقیقات داوشجًیی  َای تحقیقاتی اجرایی تصًیب طرح دستًرالعمل

 داوشگاٌ علًم پسشکی گىاباد

هزاکش  داًطکذُ )ّا( / تخصصی ی پژٍّطیّاّای تحمیماتی در ضَرا کلیِ هزاحل تصَیة طزح -1مادٌ 

صَرت  تیوارستاى / ٍاحذّای تَسؼِ تحمیمات تالیٌی داًطکذُ ّا تحمیمات داًطجَیی کویتِتحمیماتی/ 

ػمذ لزارداد تِ حَسُ هؼاًٍت ٍ  جْت تائیذ کویتِ هالی . پس اس تصَیة طزح ٍ گزفتي کذ اخالق،گیزد هی

 گزدد. هی ارائِ داًطگاُ تحمیمات ٍ فٌاٍری

ّای تحمیماتی هطتزن تا داًطگاُ ّا، هزاکش تحمیمات یا هَسسات )خارج اس داًطگاُ ػلَم  در هَرد طزح -2مادٌ 

 ّای چٌذ هزکشی اًجام خَاّذ ضذ. پشضکی گٌاتاد( هطاتك آییي ًاهِ طزح

تز اساس دستَرالؼول هصَب کویتِ هلی اخالق در پژٍّص ّای سیست پشضکی توام طزح ّای هصَب  -3مادٌ 

یمات داًطجَیی، لثل اس اجزا هصَتِ کویتِ اخالق در پژٍّص داًطگاُ را اخذ ٍ پس اس ثثت کویتِ تحم

 اطالػات طزح در ساهاًِ هلی اخالق ٍ صذٍر کذ هزتَطِ هجَس ضزٍع تِ کار صادر خَاّذ ضذ.

پژٍّطی کِ هصَتِ کویتِ اخالق در پژٍّص -طزح ّای هصَب سایز داًطگاُ ّا ٍ هَسسات آهَسضی :1تثصزُ

تاضذ تا ّواٌّگی  اًذ ٍ هحیط کار آًْا هزتثط تا داًطگاُ ػلَم پشضکی گٌاتاد هی گاُ هثذا را اخذ ًوَدُداًط

 هذیزیت اهَر پژٍّطی ٍ ٍاحذ هزتَطِ ضزٍع تِ کار تالهاًغ خَاّذ تَد.

 در صَرت هطاّذُ ّز گًَِ تخلف پژٍّطی در حیي اًجام پژٍّص ٍ پس اس آى )اس جولِ اًتطار همالِ( :2تثصزُ 

 گیزی خَاّذ ضذ. تصوین تز اساس دستَرالؼول رسیذگی تِ تخلفات پژٍّطی

ّای هختلف داًطگاُ، پس اس تائیذ هؼاًٍت هزتَطِ، ّا ٍ اطالػات هَجَد در حَسُآٍری دادُ جْت جوغ -4مادٌ 

 ًاهِ تا هحمك در خصَظ رػایت حمَق هادی ٍ هؼٌَی ایي داًطگاُ لاتل اجزا است. ػمذ تفاّن

ًاظزیي هؼزفی  پژٍّطی تایستی ّوکاری کاهل جْت اًجام ًظارت اجزایی تَسط ًاظز/  طزح یهجز -5مادٌ 

 را تِ ػول آٍرد. کویتِ تحمیمات داًطجَییضذُ اس طزف ضَرای پژٍّطی 

( پس ّا ّای تحمیماتی )تجش ّشیٌِ ٍسایل، هَاد هصزفی ٍ آسهایص کل ّشیٌِ طزحدرصذ  30پزداخت  -6مادٌ 

 ضذُ تَسط ًاظز ضذُ )تاییذ تالیواًذُ پس اس ارائِ گشارش ًْایی ٍ جلذ صحافیدرصذ  70 اس ػمذ لزارداد ٍ

لاتل لزارداد طزح(  6)تز اساس هادُ  ٍ اًجام تؼْذات( طزح یا ضَرای پژٍّطی کویتِ تحمیمات داًطجَیی

 پزداخت خَاّذ تَد.
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هاِّ( تا تَجِ تِ تزم  8ِ هزحلِ هاُ )در س 24ّای تحمیماتی حذاکثز تِ هذت  توذیذ لزارداد طزح -7مادٌ 

 .التحصیلی توذیذ خَاّذ ضذ تحصیلی داًطجَ، لثل اس فارؽ

تَجْی تِ ًاهِ ارسال ضذُ اس هؼاًٍت، اس طزیك  در صَرت تی ،هجزیاًی کِ تِ تؼْذاتطاى ػول ًٌوایٌذ -8مادٌ 

 .ضذ پس گزفتِ خَاّذضذُ اس هجزی  اهَر هالی هثلؾ ٍاریش

ضذُ تَسط کویتِ هالی تز طثك  ًسثت تِ اًجام طزح تز اساس هثلؾ ًْایی تصَیةتؼْذات هجزی  -9مادٌ 

  گزدد. اجزا هی 1جذٍل 

 تؼْذات هجزی ًسثت تِ اًجام طزح. 1جديل 

 *وًع مقالٍ مًرد تعُد مجری طرح )تًمان( مبلغ تصًیبی طرح

 خالصِ همالِ کٌگزُ داخلی 1، یا تذٍى ًوایِ 1000000تا 

 خالصِ همالِ کٌگزُ داخلی 2الوللی، یا  خالصِ همالِ کٌگزُ تیي 1 1500000تا 

 ، ...(ISC ،Ebesco ،Proquestسایز ًوایِ ّا ) 2000000تا 

  3ًوایِ  4000000تا 

(Chemical Abstract-Biosis-Current Contents-Embase -) 

 Scopus ،Pubmed ،ISI 6000000تا 

ػٌَاى ِ یاتی ٍ ت کویتِ هزتَطِ هؼادلٍ تصوین تز اساس دستَرالؼول  ،ذًدیگزی )اس جولِ کتاب، ثثت اختزاع( گزد ّایی کِ هٌجز تِ تَلیذ آثار ػلوی طزح*

 پذیزفتِ خَاّذ ضذ. هجزیاس  طزح هستٌذات در اًجام تؼْذات

 

بٍ  5/6/1398 مًرخدر ي  بٍ تصًیب شًرای پژيَشی داوشگاٌ 03/04/1398 در مًرختبصرٌ  2 ي مادٌ 9ایه آییه وامٍ در 

  باشد. الزم االجرا میتارید ایه رسیدٌ کٍ از  تصًیب شًرای داوشگاٌ

 


