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آیین نامه نحوه ی بررسي طرح های تحقیقاتي و نحوه عملكرد شورای پژوهشي
دانشگاه و دانشكده های دانشگاه علوم پزشكي فسا

روند بررسي طرح های تحقیقاتي و اختیارات و و ظایف شوراها
ماده  -1نحوه بررسي طرح هاي تحقيقاتي و نحوه عملكرد شوراهاي پژوهشي دانشكده و دانشگاه:
بند - 1شوراي پژوهشي دانشكده طرحهاي تحقيقاتي پيشنهادي را بطور دقيق ازجنبه هاي متدلوژي تحقيق و تا حد
الزم از نظركليات علمي و اخالقي و هزينه ها بررسي و تصويب يا رد مينمايد .
تبصره  -در مواقع لزوم شوراي پژوهشي دانشكده مي تواند ،طرحي را براي بررسي بيشتر به شوراي پژوهشي ارجاع
دهد.
بند - 2شوراي پژوهشي دانشگاه طرحهاي تحقيقاتي را بطور دقيق از ديدگاه اولويت بنديهاي كشوري و دانشگاهي ،
هزينه ها  ،متدولوژي تحقيق و همچنين در صورت لزوم ازنظر پرسشهاي علمي واخالقي كه بصورت موردي پيش خواهد
آمد ،بررسي وتصميم گيري مينمايد .
بند  -3شوراي پژوهشي دانشگاه كليه پايان نامه ها و طرحهاي تحقيقاتي را كه داراي مالحظات اخالقي باشد  ،حسب
ضرورت جهت بررسي وتصويب به كميته اخالق در پژوهش دانشگاه ارجاع خواهد داد.
ماده  - 2طرح تحقيقاتي به مجموعه مطالعات ويا عمليات اجرائي ويا هردو گفته مي شود كه منجر به توليد علم و
فنآوري ( مانند تهيه و تدوين اطالعات  ،تهيه نرم افزار ،بانك اطالعاتي ،مجموعه سازي ،توليد ابزاربصورت سخت
افزار ،ارائه خدمات بصورت سخت و نرم افزاري ،راه اندازي روشي جديد در زمينه هاي مختلف علمي و از اين قبيل) و
بطور كلي ارائه راه حل براي معضالت موجود مي باشد .
ماده  - 3در موارديكه شوراي پژوهشي دانشگاه به شوراي پژوهشي دانشكده اي تفويض اختيار كرده باشد ،آن شورا
درحيطه تفويض اختيار شده اقدام نموده ونتايج را كتباً به معاون پژوهشي دانشگاه اعالم مي نمايد .در اين حالت شورا
و معاون پژوهشي دانشگاه بر حسن اجراي موارد تفويضي نظارت داشته ودر صورت لزوم ميتوانند موضوع تفويض اختيار
را مورد تجديد نظر قراردهند .
ماده  - 4واجدين شرايط اجراي طرح تحقيقاتي  :اعضاي هيئت علمي دانشگاه مي توانند بطور فردي ويا گروهي براي
ارائه وانجام طرحهاي تحقيقاتي اقدام نمايند.
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تبصره  : 1اعضاي هيئت علمي بازنشسته دانشگاه يا اعضاي غير هيات علمي شاغل درصورتي مي توانند طرح تحقيقاتي
ارائه دهند كه طرح پيشنهادي ايشان به تاييد معاون پژوهشي دانشكده يا مركز تحقيقاتي مربوطه و شوراي پژوهشي
دانشگاه رسيده باشد.
تبصره  :2افراديكه در دانشگاه شاغل نمي باشند  ،تنها در صورتي مي توانند طرحي را ارائه دهند كه يك نفر همكار از
اعضاي هيئت علمي دانشگاه در طرح خود داشته باشند ،اين طرح بايد به تاييد معاون يا مدير پژوهشي دانشگاه نيز
برسد.
ماده  - 5طرح دهندگان (همكار اصلي  ،مجري يا مجريان طرح)  :اعضاي هيئت علمي يا غير هيئت علمي وابسته به
يكي از گروه هاي آموزشي پژوهشي و يا مراكز تحقيقاتي و بيمارستانها يا موسسات وابسته به دانشگاه مي باشند كه
طرح تحقيقاتي با همفكري ايشان تهيه شده ومسئوليت مستقيمي در رابطه با اجراي كل طرح يا بخشي از آن دارند.
تبصره  :مسئوليت ثبت ،پيگيري و ارائه ي گزارش طرح به عهده ي مجري اول طرح تحقيقاتي مي باشد.
ماده  - 6همكاران طرح  :ساير اعضائي (اعضاي هيئت علمي وغير علمي) كه به نحوي در روند اجراي طرح عهده دار
مسئو ليتهاي ثانوي بوده و بخشي از عمليات اجرائي طرح بعهده آنها مي باشد ،تحت عنوان همكار طرح خوانده مي
شوند .
ماده  - 7درصورتيكه يكي از همكاران ويا طرح دهندگان به هر دليلي از ادامه كار صرف نظر نمايد ،مجري طرح كتبا
مديريت امور پژوهشي دانشگاه را مطلع نموده و در صورتيكه الزم بداند فرد ديگري راكه عهده دار وظيفه ي وي خواهد
بود  ،معرفي مي نمايد .
ماده  -8طرح دهندگان بايد پيشنويس طرح تحقيقاتي خود را در قالب فرمهاي ويژه اين كار ) (Proposalتهيه و
جهت پيگيريهاي بعدي در سامانه پژوهان ثبت نمايند.
تبصره  : 1پرپوزال اعضاي غير هيئت علمي از طريق معاونت پژوهشي دانشگاه به گروه هاي مرتبط ارجاع خواهد شد.
تبصره  : 2فرمهاي پيشنويس طرحهاي تحقيقاتي تحت نظارت كارشناسان حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه طراحي
وتدوين گرديده و در اختيار دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي قرار مي گيرد .هر گونه تغييري در مندرجات  ،كليات و شكل
ظاهري اين فرمها از سوي دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه بايد با نظارت و كسب اجازه از حوزه معاونت
پژوهشي دانشگاه صورت پذيرد .
ماده  -9پس از ارائه پاسخ شوراي پژوهشي دانشكده مبني بر تصويب طرح ،معاونت پژوهشي دانشكده موظف است در
اولين فرصت ممكن نتيجه را جهت تصميم گيري نهائي به حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه ارجاع نمايد .
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تبصره  :درصورتيكه شوراي پژوهشي دانشكده و يا دانشگاه الزم بداند  ،مي تواند از طرح دهندگان براي دفاع و توجيه
مطالب مندرج در پروپوزال براي شركت در آن شورا دعوت بعمل آورد .
ماده  -10حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه پس از دريافت پيشنويس طرح از سوي دانشكده يا مركز تحقيقاتي آنرا در
برنامه كاري كارشناسان خود قرار داده تا جهت بررسي شوراي پژوهشي دانشگاه آماده گردد .
ماده  -11شوراي پژوهشي دانشگاه موظف است در اولين فرصت ممكن طرح ارسالي را در دستور كار خود قرارداده و
به آن رسيدگي نمايد .
ماده  - 12شوراي پژوهشي دانشگاه بايد نتيجه بررسي و نظر خود را بصورت تصويب  ،رد  ،تصويب مشروط  ،ارجاع به
مراجع ذيصالح ديگر و غيره از طريق مكاتبه مستقيم و همراه با رونوشت به معاونت پژوهشي دانشكده به اطالع طرح
دهنده (گان) برساند .
ماده  -13با توجه به شرح وظايف حوزه مديريت امور پژوهشي دانشگاه ،كارشناسي و آماده نمودن طرحهاي دريافتي
براي شوراي پژوهشي دانشگاه و كليه امور اداري مالي و اجرائي طرحهاي تحقيقاتي زير نظر معاون پژوهشي دانشگاه
بوسيله اين واحد انجام مي پذيرد .
ماده  -14براي بررسي طرحهاي تحقيقاتي پيشنهاد شده كه نيازمند نظرخواهي كارشناسي و تخصصي باشند ،شوراي
پژوهشي دانشكده يا دانشگاه بصالحديد و از طريق معاون پژوهشي ميتواند موضوع را به گروه هاي تخصصي و يا افراد
صاحبنظر جهت داوري ارجاع دهد و از نظرات ايشان براي تصميم گيريهاي خود استفاده نمايد .
تبصره  : 1دبير شورا موظف است پيگيريهاي الزم جهت اخذ پاسخ از داور (يا داوران) و ارائه آن به شورا را انجام دهد .
تبصره  : 2در صورتيكه داور نظر خود را ظرف مدت يكماه بصورت شفاف و مشخص اعالم ننمايند ،شورا مي تواند از
نظرات ساير صاحبنظران استفاده نمايد .
ماده  -15پس از تصويب طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه  ،پيگيري روند اداري طرح از نظر صدور ابالغيه يا عقد
قرارداد  ،پيگيري روند اجرائي  ،پيگيري گزارشات و غيره به عهده مديريت امور پژوهشي دانشگاه مي باشد.
ماده  -16مسئول اجرائي طرح پس از دريافت ابالغيه و يا عقد قرارداد موظف به شروع عمليات اجرائي طرح به نحوي
كه در پيشنويس آن آمده و مورد تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه قرار گرفته است  ،مي باشد .
ماده  -17درصورتيكه مجري طرح به هر دليلي ظرف مدت  3ماه پس از تاريخ ابالغيه و يا عقد قرارداد طرح بدون عذر
موجه طرح را شروع ننمايد  ،طرح مزبور توسط معاونت پژوهش دانشگاه و با نظر خواهي از معاون پژوهشي دانشكده
مربوطه مورد بررسي قرار گرفته و در خصوص تعليق يا ادامه اجراي آن تصميم گيري به عمل خواهد آورد .همچنين در
صورتيكه در اين مدت وجوهي از اعتبارات طرح در اختيارمجري قرار گرفته باشد  ،بوسيله همين مرجع مورد تصميم
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گيري قرارخواهد گرفت .نتيجه تصميمات فوق بصورت كتبي از طريق معاونت پژوهشي دانشگاه (طرف قرارداد) به مجري
طرح و معاون پژوهشي دانشكده اعالم خواهد شد .
تبصره  : 1چنانچه در پيشنويس طرح زمان خاصي براي شروع آن مشخص گرديده و يا اجراي طرح منوط به احراز شرايط
ويژه اي باشد ،مجري موظف است مطابق آن شرايط و يا در زمان مشخص شده عمل نمايد .
تبصره  : 2مدارك و شواهد الزم و يا ادله مربوط به شروع و يا عدم شروع كار و ساير موارد مورد نظر در اين رابطه بايد
از سوي مجري طرح در اختيار تصميم گيرندگان موضوع اين ماده قرار گيرد .
ماده  -18مجري طرح موظف است مطابق مواد مندرج در قرارداد و يا بر اساس جدول زمانبندي طرح كه در شروع به
تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه رسيده و زمانبندي ارائه گزارشات در آن مشخص شده  ،گزارش پيشرفت علمي و اجرايي
طرح را براي معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال نمايد .
ماده  -19معاونت پژوهشي دانشگاه به هر طريقي كه صالح بداند بر حسن اجرا و چگونگي روند اجرايي طرح نظارت
خواهد نمود .
تبصره  : 1ناظر (يا ناظرين) هر طرح با مشورت شوراي پژوهشي دانشگاه يا دانشكده مربوطه مشخص شده و با حكمي
كه از سوي معاون پژوهشي دانشگاه دريافت مي نمايد ،به امر نظارت مي پردازد .در رابطه با نظارت طرحهاي در حال
اجرا معاونت پژوهشي تمهيداتي را در پيش خواهد گرفت كه با ارسال اظهار نظرهاي ناظر طرح ،معاونتهاي پژوهشي
دانشكده يا مركز تحقيقات در جريان پيشرفت كار طرحها قرار گيرند .
تبصره  : 2عالوه بر امر نظارت ،معاونت پژوهشي دانشگاه ميتواند در موارديكه صالح بداند از اعضاي هيئت علمي گروه
 ،دانشكده  ،دانشگاه و يا ساير صاحبنظراني كه به آنها دسترسي دارد به شرطي كه جزو همكاران طرح نبوده باشند ،
جهت ارزشيابي گزارشهاي پيشرفت و روند اجراي طرح نظرخواهي نمايد .
ماده  -20مديريت امور پژوهشي دانشگاه موظف است پس از دريافت گزارشهاي ارزشيابي شده ي طرحها  ،نسبت به
اختصاص باقيمانده اعتبارات طرح در اولين فرصت ممكن و مطابق مفاد قرارداد منعقده اقدام نمايد .
ماده  -21مجري طرح موظف است در پايان اجراي طرح ،كليه نتايج بدست آمده را بصورت گزارش نهايي مطابق با
شرايطي كه در متن قرارداد آمده است  ،مرتب نموده و همراه ضمايم و اسناد مثبته جهت تسويه حساب پاياني طرح در
اختيار حوزه مديريت امور پژوهشي دانشگاه قراردهد .
تبصره  :2جهت تسويه حساب نهايي  ،با توجه به نوع تعهد مجري طرح ،نتايج مي بايست به صورت مقاله چاپ شده در
مجله ،يا مقاله ارائه شده در كنگره ،يا ثبت پتنت يا اختراع و يا به شكلي كه در تعهد اوليه آورده شده است و مورد
تصويب شوراي پژوهي قرار گرفته است ارائه شوند.
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تبصره :در مورد مقاالت ارائه پذيرش معتبر مقاله نيز براي تسويه حساب نهايي كافي مي باشد.
تبصره : 2سقف مجاز طرح هاي تحقيقاتي براي اعضاي هيئت علمي و ساير محققان با توجه به شرايط دانشگاه با نظر
شوراي پژوهشي به صورت ساالنه اعالم مي گردد.
ماده  -22كليه تغييراتي كه در عوامل اجرائي طرح (مديراجرايي  ،همكاران اصلي  ،همكاران و غيره) در حين اجراي آن
رخ مي دهد ،بايد به وسيله مجري طرح و بصورت كتبي و با ذكر ادله  ،به حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه براي ثبت در
پرونده اطالع داده شود .
ماده  -23چنانچه ادامه يك طرح تحقيقاتي در حين اجراي آن مقدور نباشد و طرح الجرم تعطيل گردد  ،مجري بايد
اين مطلب را به صورت كتبي به حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه اعالم نمايد .
ماده  -24در صورتيكه مجري طرح به عللي نتواند عمليات اجراي طرح را در موعد مقرر به پايان برساند و از سوي
ديگرخواستار ادامه اجراي آن باشد  ،بايد درخواست افزايش مدت زمان اجراي طرح را بهمراه داليل عقب افتادگي از
زمانبندي اوليه تنظيم نموده و به معاونت پژوهشي دانشگاه ارائه نمايد تا در اين خصوص در شوراي پژوهشي تصميم
گيري الزم بعمل آيد .
ماده  – 25چنانچه مجري تغيير برخي از اقالم بودجه بصورت  ) 1 :جابجائي آنها درمجموعه بودجه مصوب و يا ) 2افزايش
يك يا چند قلم از اقالم بودجه را بصورتي كه رقم كلي آن افزايش يابد  ،درخواست نمايد  ،بايد پيشنهاد خود را با ذكر
دليل براي بررسي به حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه ارائه نمايد .تصميم گيري نهايي در خصوص تائيد افزايش بودجه
و ميزان آن بر عهده شوراي پژوهشي دانشگاه خواهد بود .
ماده  -26اعتبارات مصوب طرح مطابق قرارداد منعقد شده بين مجري طرح و پس از تاييد كارشناسان يا ناظرين حوزه
مديريت پژوهشي از طريق واحد حسابداري معاونت پژوهشي دانشگاه دراختيار مجري قرار ميگيرد .
ماده  -27هزينه هاي پرسنلي طرح بايد مطابق با حق التحقيق در نظر گرفته شده براي اعضاي هيئت علمي و غير علمي
و آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوط به آن ،كه در دانشگاه مورد اجرا مي باشد تنظيم  ،محاسبه و پرداخت شود .
ماده  – 28طرح هاي ارسالي از مراكز تحقيقاتي مصوب براي مطرح شدن در شوراي پژوهشي دانشگاه بايد شرايط زير
را دارا باشند :
 -1به تاييد شوراي پژوهشي مركز مربوطه رسيده باشند.
 -2در چهارچوب فعاليتهاي مركز تدوين شده و با برنامه هاي استراتژيك مركز هماهنگي كامل داشته باشند .
 -3با تاييد و مكاتبه رسمي رئيس يا معاون پژوهشي مركز ارسال شده باشند .
 -4مورد كارشناسي حوزه مديريت امور پژوهشي دانشگاه قرار گرفته باشند .
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آیین نامه نحوه ی بررسي طرح های تحقیقاتي و نحوه عملكرد شورای
پژوهشي دانشگاه و دانشكده های دانشگاه علوم پزشكي فسا
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني فسا

فناوری
و

معاونت تحقیقات

تبصره  :1مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه تا زمانيكه كليه شرايط مندرج در اساسنامه مصوب شورايعالي گسترش
دانشگاههاي خود را كسب ننموده اند ،بايد طرحهاي تحقيقاتي خود را از طريق شوراي پژوهشي دانشكده مربوطه به
انجام رسانند .
تبصره  : 2پايان نامه هاي تحقيقاتي مصوب مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه الزم است از طريق معاونت پژوهشي
دانشكده مرتبط به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال شود.
ماده  - 29كليه منافع مادي حاصل از اجراي طرح تحقيقاتي و همچنين دستاوردها و نتايج حاصل از آن متعلق به
دانشگاه و طرح دهندگان بوده و دانشگاه مي تواند بصالحديد خود و از طريق عقد قرارداد بخشهاي مشخصي از اين
منافع را به طرح دهنده (گان) واگذار نمايد .مرجع تشخيص براي اين امر متن قرارداد اجراي آن طرح مي باشد .
تبصره :طرح دهندگان و ساير همكاران اجرايي طرح موظف هستند در هر موردي كه نتايج يا گزارشهاي طرح خود را
بصورت انتشار مقاله  ،كتاب و يا گزارش و از اين قبيل براي مراجع مربوطه و يا مجالت مختلف داخلي يا خارجي ارائه
مينمايند  ،جمله أي مبني بر اينكه «اين تحقيق با حمايت مالي دانشگاه علوم پزشكي فسا انجام پذيرفته است» ،را
همراه با شماره و ساير مشخصات طرح قيد نمايند  ،در غير اين صورت حق هرگونه پيگيريهاي بعدي براي دانشگاه
محفوظ خواهد بود .
ماده  - 30كليه امتيازات معنوي و علمي يك طرح بين طرح دهندگان و همكاراني كه با آنها همكاري داشته اند ،به
نسبت همكاري و مشاركت در انجام كار تقسيم مي شود .مرجع تشخيص در اين رابطه قرارها و مكتوبات بين كليه
همكاران طرح مي باشد.
ماده  -31امتيازات مربوط به ارتقاي گروه و رتبه علمي اعضاي هيئت علمي كه مجري طرحهاي تحقيقاتي مي باشند ،
مطابق آئين نامه هاي اداري و آموزشي دانشگاه معين و از طريق مراجع ذيصالح اعمال مي شود .
ماده  -32مواردي كه در اين آيين نامه مد نظر قرار نگرفته ويا بحسب موقعيت از موارد استثنائي محسوب مي شود ،با
نظر مستقيم معاون پژوهشي دانشگاه و شوراي پژوهشي دانشگاه تصميم گيري خواهد شد.
ماده  -33اين آيين نامه در  33ماده 3 ،بند و  20تبصره مورد اصالح و بازبيني قرار گرفته و در تاريخ 1394 / 02 / 22
به تصويب نهائي شوراي پژوهشي دانشگاه رسيده است و از اين تاريخ الزم االجرا مي باشد.
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