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 مقدمه

، كه همراه كوشش بر پايه روش علمي و پژوهش عبارت است از طرح پرسش بمنظور كسب آگاهي از طريق جسـتجوئي آگاهانه و"

 (تعريف سازمان بهداشت جهاني ) "پذيرد. هدف كشف وتفسير آگاهي تازه انجام مي انجام آزمايش با در آن كاوش و

 نهاده شده است و صنعتي آن جامعه بنا توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و محور جامعه بر اساس پيشرفت هر كه پايه و آنجا از

، بنابراين اهميت است مبناي پژوهش استوار شناخت پديده هاي طبيعي بر از آنجا كه گسترش مرزهاي دانش وكشف حقايق و

 هد داشت. توجه به مقوله پژوهش محلي از ترديد نخوا

در  ، هنگامي به بار خواهد نشست كه در سيري اصولي و برنامه ريزي شده، ومانند ايران ،پژوهش در كشورهاي در حال توسعهنهال 

 راستاي اولويتهاي تحقيقاتي آن جامعه باشد. بنابراين در راستاي چنين اهدافي است كه داشتن ضوابط و مقررات خاص ضرورت مي

 استفاده از قوانين و دانشگاه علوم پزشكي تهران باپرديس بين الملل  آئين نامه اجرائي طرحهاي تحقيقاتي دراين اساس  يابد. بر

 تدوين شده است. توصيه هاي اهل فن تهيه و همچنين تجارب و بخشنامه هاي موجود و

  شوراي پژوهشي )تعريف، تركيب، وظايف، مقررات(: بخش اول

ها و امور  مشي عاليترين مرجعي است كه كليه خط :)ستاد مركزي( دانشگاهپرديس بين الملل  پژوهشيشوراي   -تعريف – 1ماده 

( در آن شورا ي پژوهشي دانشگاهوظايف مندرج در آئين نامه شورا با الگوبرداري از شرح) بين الملل پرديسزيربنائي پژوهشي 

 گردد. ن مييتبي تدوين و

 ميباشد:  اعضاي زير مركب از)ستاد مركزي( دانشگاه  پرديس بين الملل پژوهشيشوراي  -تركيب شورا – 2ماده 

 پرديس بين المللمعاون پژوهشي  _الف 

  مدير امور پژوهشي دانشگاه _ ب 

  رئيس مركز تحصيالت تكميلي پرديس بين الملل وروساي دانشكده هاي تابعه  –ج 

  الملل  پرديس بين تابعهپژوهشي دانشكده هاي  معاونين_ د 

 پيشنهادي معاونت پژوهشي  نفراتنفر از اعضاي هيئت علمي، صاحب فعاليتهاي پژوهشي ارزنده كه از ميان  دو_ ه

 انتخاب مي گردند.  سال 2به مدت  به عضويت شوراي پژوهشي پس از تائيد شوراي پژوهشي پرديس پرديس

 به شرح زيراست:  )ستاد مركزي( بين الملل پرديس ضوابط تشكيل شوراي پژوهشي – 3ماده

تشكيل جلسه  پرديس )ستاد مركزي(يكبار در محل معاونت پژوهشي  پرديس بين الملل ترجيحا هر ماه: شوراي پژوهشي  1بند 

 ميدهد. 
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بين  پرديس دانشگاه در كليه جلسات عادي و فوق العاده شورا با معاون پژوهشي بين الملل پرديس: رياست شوراي پژوهشي  2بند 

 است. الملل 

مي تواند سرپرستي جلسات را براي مدت محدودي به فرد ديگري از بين الملل  پرديس: در موارد خاص معاون پژوهشي 1تبصره 

 .اعضاي شورا واگذار كند

اكثريت تصميمات با  دانشگاه با حضورنصف بعالوه يك اعضا رسميت مي يابد وبين الملل  پرديس :جلسات شوراي پژوهشي 3بند 

 آراي اعضاي حاضر اتخاذ مي گردد.

، جلسات فوق العاده شوراي پژوهشي، تشكيل  پرديس بين الملل: در مواردي كه الزم باشد ، باصالحديد معاونت پژوهشي 2تبصره 

 خواهد شد. 

پرديس از سوي معاون پژوهشي يك نفر بعنوان دبير جلسات  ،دانشگاه بين الملل پرديس: در اولين جلسه شوراي پژوهشي  4بند 

 از اعضاي شورا باشد. نبايد فرد الزاما  دانشگاه انتخاب و به اعضاي شورا معرفي خواهد شد. اينبين الملل 

 دانشگاه موارد زير است:  بين الملل پرديس: وظايف دبير شوراي پژوهشي 3تبصره 

  و اعضاي شورا  پرديستنظيم برنامه كاري شورا با نظرمعاون پژوهشي 

  هماهنگي براي برگزاري جلسات شورا 

  شركت در كليه جلسات و تهيه صورتجلسه ها 

 صالحديد شورا به وي واگذار مي شود ه كه ب پيگيري كليه اموري 

 شرح ذيل ميباشد: ه دانشگاه ب پرديس بين الملل وظايف شوراي پژوهشي - 4ماده 

 ها و امور زيربنائي  تدوين و تبيين كليه سياستها و خط مشي -الف

 اتبراي ايجاد زمينه اجراي مصوبات و تصميمو مركز تحصيالت تكميلي  دانشكده ها پژوهشي ينهمكاري با معاون – ب

 ازجمله :  نشكده هاداپژوهشي ارائه پيشنهاد در زمينه هاي مختلف پژوهشي به شوراي  – ج

 رفع موانع تحقيق بهبود شرايط و 

  تعليم و تحقيقهماهنگ ساختن زمان 

 تعيين نحوه همكاري با مراكز تحقيقاتي مشاركت با بخش خصوصي در اجراي طرحهاي پژوهشي و 

  بررسي نحوه ارائه خدمات پژوهشي به سازمانهاي مختلف براي برآوردن نيازهاي كشور ، منطقه واستان و چگونگي

 و مراكز صنعتي  پرديس بين المللهمكاري 
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 جهان دانش اد براي برنامه هاي پژوهشي به منظور شناخت هرچه بيشتر پيشنه بررسي وتدوين و _ د

 پيشنهاد چگونگي استفاده از نتايج تحقيقات براي ارتقاي كيفيت آموزشي  _ه

به و مركز تحصيالت تكميلي  دانشكده ها دانشگاه يا معاون پژوهشي پژوهشي بررسي و اظهار نظر درباره مسائلي كه شوراي_ ز

 ارجاع ميدهد  پرديس بين المللي پژوهشي شورا

ارسالي از دانشكده ها و مركز تحصيالت تكميلي كه جهت تصويب نهايي از طرف معاونت تصويب طرحهاي پژوهشي بررسي و  _ ح

 ارسال مي گردددانشگاه پژوهشي پرديس بين الملل به شوراي پژوهشي 

نوشتن مقاالت تحقيقي و ايجاد امكانات و تسهيالت الزم براي  ترغيب و تشويق اعضاي هيئت علمي به تاليف وترجمه كتب و _ ط

 نشر آثار علمي  تسريع در چاپ و

 پيشنهاد خط مشي كلي كاربرد نتايج تحقيقات براي پيشبرد جنبه هاي علمي و فني كشور  تعيين و _ع

( به آن 8اجراي وظايفي كه متعاقبا )درماده پيگيري و مرجعي است كه به منظور :تعريف : شوراي پژوهشي دانشكده - 5ماده 

 محول ميگردد تشكيل مي شود. 

 بشرح زيراست:  تركيب اعضاي اين شورا - 6ماده 

 رئيس دانشكده  –الف 

 معاون پژوهشي دانشكده  -ب

 نظر به پيشنهاد معاون پژوهشي دانشكده وتائيد رياست دانشكده  نفراز اعضاي هيئت علمي صاحب يك –ج

 به پيشنهاد معاون پژوهشي و تائيد رياست دانشكدهيك نماينده از هرگروه آموزشي  - د

 : ابالغ اعضاي شوراي پژوهشي دانشكده بوسيله رئيس دانشكده صادر ميشود. 4تبصره 

 ضوابط تشكيل شوراي پژوهشي دانشكده به شرح زيراست:  - 7ماده 

تشكيل ميشود ودر صورت لزوم وبه صالحديد معاون پژوهشي دانشكده  يكبارترجيحا هر ماه شوراي پژوهشي دانشكده  – 1بند

 جلسات فوق العاده نيزبرگزار خواهد نمود.

 جلسات شوراي پژوهشي دانشكده با حضورنصف بعالوه يك اعضارسميت مي يابد.  – 2بند
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وان دبيرشوراي پژوهشي دانشكده انتخاب معاون پژوهشي دانشكده فردي را كه ترجيحا از اعضاي همين شورا ميباشد ، بعن – 3بند

 ومعرفي خواهد كرد.

 ، الزاميست.معاون پژوهشي دانشكدهرئيس دانشكده يا براي تشكيل شورا حضور  – 4بند

مصوبات شوراي پژوهشي دانشكده بايد طي صورتجلسه اي به امضا شركت كنندگان حاضر در جلسه رسيده ويك نسخه از  - 5بند

 ارسال گردد. پرديس بين المللژوهشي آن جهت حوزه معاون پ

 وظايف شوراي پژوهشي دانشكده به شرح زير است :  - 8ماده 

 با رعايت اختيارات شوراي پژوهشي دانشكده هاتصويب طرحهاي پژوهشي پيشنهادي  و بررسي – 1بند 

اظهارنظر طرحهاي  دانشكده، بررسي وبا تائيد معاون پژوهشي  : شوراي پژوهشي دانشكده ميتواند درصورت لزوم و 5تبصره 

 تحقيقاتي را به كميسيونهاي تخصصي شورا ويا افراد صاحب نظر ديگر ارجاع دهد.

حداكثر  : شوراي پژوهشي دانشكده موظف است طرحهاي مصوب شوراهاي پژوهشي گروههاي آموزشي آن دانشكده را 6تبصره 

 مورد بررسي واظهار نظر قرار دهد. ظرف مدت سي روز

 دانشگاهو  بين الملل پرديستوجه به خط مشي پژوهشي  با تدوين سياستهاي پژوهشي دانشكده، - 2ند ب

 مطالعه و پيشنهاد راهكارهاي ايجاد انگيزه و عالقه در اعضاي هئيت علمي دانشكده جهت فعال نمودن پژوهش - 3بند 

 دانشگاه  بين الملل پرديسمنعكس نمودن آن به معاونت پژوهشي و بررسي و اظهار نظر راجع به توان پژوهشي دانشكده  -4بند 

 بين الملل پرديسبررسي نظرات گروههاي آموزشي دانشكده در مورد اولويتهاي تحقيقاتي و ارائه آن به معاونت پژوهشي  - 5بند 

 پژوهشها تشويق انجام پژوهشهاي بين گروهي و فراهم نمودن امكانات الزم جهت هماهنگي اينگونه – 6بند 

 فراهم نمودن امكانات و تسهيالت الزم جهت مجريان طرحهاي تحقيقاتي در روند اجراي طرح  - 7بند 

تشويق مجريان طرح به ارائه نتايج پژوهشهاي پايان يافته به موسسات ذيربط جهت كاربرد آن در عرصه هاي مختلف علمي  - 8بند 

 وعملي 

 پرديس تعيين ومعرفي پژوهشگران ممتاز به حوزه معاونت پژوهشي پژوهشي دانشكده و تنظيم گزارش ساليانه فعاليتهاي - 9بند 

 بين الملل
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 : معاون پژوهشي دانشكده موظف است به صورت دوره اي گزارشي از عملكرد پژوهشي گروههاي مختلف آن دانشكده را 7تبصره 

 نمايد.  و در جلسات ماهانه ارائه ارسال بين الملل پرديسبراي معاون پژوهشي 

تصويب موضوعات تحقيقاتي با توجه به اولويتهاي دانشگاه، جهت اخذ واحد پايان نامه در  تعيين و ارائه خط مشي و - 11بند 

 دكتراي عموميو ،  Ph.Dمقاطع كارشناسي ارشد ،

هماهنگي حوزه معاونت  با خارجي ارائه مقاالت در سمينارهاي داخلي و ترجمه كتاب و برنامه ريزي جهت تدوين ،تاليف و - 11بند 

 بين الملل پرديسپژوهشي 

 بررسي واظهار نظر در مورد سمينارها ، كنگره ها و كارگاه هاي پيشنهادي  - 12بند 

 

 موارد اجرايي طرح ها :بخش دوم

 ستاد مركزي پرديس بين الملل ها و نحوه بررسي طرحهاي تحقيقاتي و عملكرد شوراهاي پژوهشي دانشكده -9ماده 

يا عمليات اجرائي ويا هردو گفته ميشود كه منجر به توليد علم و فنآوري ) مانند تهيه و  تحقيقاتي به مجموعه مطالعات و طرح

تدوين اطالعات ، تهيه نرم افزار، بانك اطالعاتي، مجموعه سازي، توليد ابزاربصورت سخت افزار، ارائه خدمات بصورت سخت و نرم 

 در زمينه هاي مختلف علمي و از اين قبيل( و بطور كلي ارائه راه حل براي معضالت موجود ميباشد.  افزاري، راه اندازي روشي جديد

علمي دانشگاه را بطور هيئت غير طرحهاي تحقيقاتي پيشنهاد شده بوسيله اعضاي هيئت علمي ودانشكده، شوراي پژوهشي  - 1بند 

 كليات علمي و اخالقي بررسي و تائيد يا رد مي نمايند. و وژي تحقيق لوحد الزم از نظر متد تا و ، هزينهدقيق ازجنبه هاي علمي

از طريق مركز فوق الذكر قابلت  صرفا كليه طرح هاي پژوهشي و طرح هاي پايان نامه اي مربوط به مركز تحصيالت تكميلي -2بند 

 ارجاع به شوراي پژوهشي پرديس دارد. 

ارسالي از طرف مركز تحصيالت تكميلي بايد تائيديه از طرف شوراي پژوهشي طرح هاي تحقيقاتي اعضاي هيئت علمي  -3بند 

 گروه و شوراي پژوهشي دانشكده را داشته باشد.

طرحهاي تحقيقاتي را از ديدگاه اولويت بنديهاي كشوري و دانشگاهي ، هزينه ها ، ، بين الملل پرديسشوراي پژوهشي  - 4بند

 متدولوژي تحقيق وهمچنين در صورت لزوم ازنظر پرسشهاي علمي واخالقي كه بصورت موردي پيش خواهد آمد بررسي مينمايد. 

 أي تفويض اختيار كرده باشد، آن شورا دربه شوراي پژوهشي دانشكده  بين الملل پرديسدر موارديكه شوراي پژوهشي  –11 ماده

اعالم مينمايد. در اين حالت شورا و  بين الملل پرديسحيطه تفويض اختيار شده اقدام نموده ونتايج را كتباً به معاون پژوهشي 
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مورد بر حسن اجراي موارد تفويضي نظارت داشته ودر صورت لزوم ميتوانند موضوع تفويض اختيار را  پرديسمعاون پژوهشي 

 تجديد نظر قراردهند. 

دانشگاه ميتوانند بطور فردي ويا گروهي و غير هيئت علمي واجدين شرايط اجراي طرح تحقيقاتي : اعضاي هيئت علمي  – 11ماده 

 براي ارائه وانجام طرحهاي تحقيقاتي اقدام نمايند.

علمي يا غير هيئت علمي وابسته به يكي از گروه طرح دهندگان )همكار اصلي ، مجري يا مجريان طرح( : اعضاي هيئت  – 12ماده 

هاي آموزشي پژوهشي و يا مراكز تحقيقاتي و بيمارستانها يا موسسات وابسته به دانشگاه ميباشند كه طرح تحقيقاتي با همفكري 

 ايشان تهيه شده ومسئوليت مستقيمي در رابطه با اجراي كل طرح يا بخشي از آن دارند.

طرح : به فردي اطالق ميگرددكه جزو همكاران طرح بوده و با توافق جمعي طرح دهندگان و طبق ضوابط  مديراجرايي - 13ماده 

اجراي طرحهاي تحقيقاتي دانشگاه در مورد موضوع طرح )كه تحت عنوان طرح تحقيقاتي مشخص ميگردد( گروه تحقيق را 

ده ايشان است. براي به اجرا درآوردن طرح الزم است هماهنگ ساخته و مسوليت اجراي طرح از نظر مالي ، حقوقي و اداري بعه

 مدير اجرايي از طرف طرح دهندگان بصورت كتبي به معاونت پژوهشي دانشكده يا دانشگاه معرفي گردد. 

 هر طرح تحقيقاتي نميتواند بيش از يك مديراجرا داشته باشد پرديس: از نظر معاونت پژوهشي  8تبصره 

ر دليلي از ادامه كار صرف نظر نمايد يكي ديگر از مجريان طرح در درجه اول بنا به ه : درصورتيكه مديراجرايي طرح به 9تبصره 

دانشگاه عهده دار اين  و بين الملل پرديس اعالم طرح دهندگان و در صورت عدم توافق ايشان به تشخيص حوزه معاونت پژوهشي

 وظيفه خواهد گرديد. 

ن طرح : ساير اعضائي )اعضاي هيئت علمي وغير علمي( كه به نحوي در روند اجراي طرح عهده دار مسئوليتهاي همكارا - 14ماده 

 ثانوي بوده و بخشي از عمليات اجرائي طرح بعهده آنها ميباشد، تحت عنوان همكار طرح خوانده ميشوند. 

معاون ز ادامه كار صرف نظر نمايد، مديراجرايي كتبا يا طرح دهندگان به هر دليلي ا درصورتيكه يكي از همكاران و - 15ماده 

را مطلع نموده و در صورتيكه الزم بداند فرد ديگري كه عهده دار وظيفه وي مربوطه پژوهشي دانشكده/ مركز تحصيالت تكميلي 

 و دانشگاه ادامه خواهد يافت.  بين الملل و در صورت موافقت پرديس خواهد بود را معرفي مينمايد

( تهيه و جهت Proposalطرح دهندگان بايد پيشنويس طرح تحقيقاتي خود را در قالب فرمهاي ويژه اين كار ) -16ماده 

معاون پژوهشي دانشكده ارجاع  يا از طريق سيستم اتوماسيون به مديريت امور پژوهشي دانشگاه و پيگيريهاي بعدي بصورت كتبي

 دهند. 

دانشگاه طراحي وتدوين گرديده و در اختيار دانشكده ها و مراكز  بر اساس فرمتاتي : فرمهاي پيشنويس طرحهاي تحقيق 11تبصره 

تحقيقاتي قرار ميگيرد. هر گونه تغييري در مندرجات ، كليات و شكل ظاهري اين فرمها از سوي دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي 

 صورت پذيرد. بين الملل  رديسپ وابسته به دانشگاه بايد با نظارت و كسب اجازه از حوزه معاونت پژوهشي
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)از قبيل ثبت موضوع و تاريخ ارائه طرح ، تشكيل پرونده ، بررسي تكراري نبودن طرح هاي پژوهشيبررسيهاي اوليه  -17ماده 

  توسط كارشناسان و يا داورهاي مربوطه در دانشكده انجام مي گيرد. (…موضوع و

پس از ارائه پاسخ شوراي پژوهشي گروه مبني بر تصويب طرح به  بين الملل:در مورد مركز تحصيالت تكميلي پرديس  -18ماده 

مجري مدير گروه موظف است در اولين فرصت ممكن طرح را جهت بررسي درشوراي پژوهشي دانشكده به معاونت پژوهشي 

 دانشكده ارجاع نمايد. 

عاونت پژوهشي دانشكده موظف است در اولين م ،پس از ارائه پاسخ شوراي پژوهشي دانشكده مبني بر تصويب طرح -19ماده 

 ارجاع نمايد.  بين الملل پرديسحوزه معاونت پژوهشي  بهفرصت ممكن نتيجه را جهت تصميم گيري نهائي 

: در روند بررسي طرح درصورتيكه شوراي پژوهشي دانشكده الزم بداند ميتواند جهت توجيه سواالت خود ارتباط الزم را  11تبصره 

بصورت كتبي و يا شفاهي با طرح دهنده )گان( برقرار نمايد و يا طي جلساتي )غير از جلسات شورا( از توجيهات و نظرات ايشان 

 اطالع حاصل نمايد. 

تيكه شوراي پژوهشي دانشكده الزم بدانند ميتوانند از طرح دهندگان براي دفاع و توجيه مطالب مندرج در : درصور 12تبصره 

 پروپوزال براي شركت در آن شورا دعوت بعمل آورند. 

طرح در اولين فرصت ممكن دريافت طرح از معاونت پژوهشي پرديس بين الملل ، پس از شوراي پژوهشي دانشگاه -21 ماده

 ارسالي را دردستور كار خود قرارداده و به آن رسيدگي نمايد. 

شوراي پژوهشي دانشگاه نتيجه بررسي و نظر خود را بصورت تصويب، رد، تصويب مشروط، ارجاع به مراجع ذيصالح ديگر  -21ماده 

 اطالع دهد.  ،بين الملل پرديسبه معاونت پژوهشي 

 پرديس بين المللدر صورتيكه اجراي يك طرح داراي اولويت خاص زماني بوده و يا طرح دهنده )گان( بودجه اي از  -22ماده 

، معاون پژوهشي دانشكده و با )در مورد مركز تحصيالت تكميلي( طلب ننمايد با اعالم كتبي اين مطلب بوسيله مجري، مدير گروه

چنين طرحي ميتواند بصورت خارج از نوبت معمول در دستوركار شوراي پژوهشي دانشگاه  پرديس بين الملل نظر معاون پژوهشي

 قرار گيرد.  پرديس

براي بررسي طرحهاي تحقيقاتي پيشنهاد شده كه نيازمند نظرخواهي كارشناسي و تخصصي باشند، شوراي پژوهشي  -23ماده 

دانشكده يا دانشگاه بصالحديد و از طريق معاون پژوهشي ميتواند ، موضوع را به گروه هاي تخصصي و يا افراد صاحبنظر جهت 

 اي خود استفاده نمايد. داوري ارجاع دهد و از نظرات ايشان براي تصميم گيريه

 : دبير شورا موظف است پيگيريهاي الزم جهت اخذ پاسخ از داور )يا داوران( و ارائه آن به شورا را انجام دهد.  13تبصره 
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: در صورتيكه داور نظر خود را ظرف مدت يكماه بصورت شفاف و مشخص اعالم ننمايند شورا ميتواند از نظرات ساير  14تبصره 

 استفاده نمايد. صاحبنظران 

، پيگيري روند اداري طرح از نظر صدور ابالغيه يا عقد قرارداد ، پيگيري ويب طرح در شوراي پژوهشي دانشگاهپس از تص -24ماده 

 . معاونت پژوهشي پرديس بين الملل خواهد بود روند اجرائي ، پيگيري گزارشات و غيره بعهده

تبط با پايان نامه هاي پرديس بين الملل دانشگاه، توسط پژوهشگر و كارفرما )رئيس عقد قرارداد طرح هاي پژوهشي مر -15تبصره 

دانشكده/ رئيس مركز تحصيالت تكميلي/ معاون پژوهشي پرديس بين الملل( انجام خواهد پذيرفت. نظارت بر حسن اجراي قرارداد 

 خواهد بود.بين الملل ز تحصيالت تكميلي پرديس مذكور با توجه به مندرجات متن آن بعهده رياست دانشكده مربوطه/ رئيس مرك

مراحل پرداخت قرارداد طرح هاي پژوهشي مربوط به پايان نامه هاي دانشجويي پرديس بين الملل به شرح ذيل خواهد  -25ماده 

 بود:

% مبلغ قرارداد به عنوان پرداخت مرحله اول پروژه كه پس از تائيد پيش نويس طرح و امضائ قرارداد، قابل پرداخت 41 .1

 مي باشد. 

و ارائه مدرك اعالم  Windowsتحت  Wordدر برنامه  CDمبلغ قرارداد پس از ارائه گزارش نهايي بصورت % 41 .2

و يا ارائه مدرك اعالم وصول محصول طرح  Pubmedو يا  ISIمقاله از مجالت داراي رتبه  2 (Submit)وصول 

 تحقيقاتي از سوي مراجه ذينفع قابل پرداخت مي باشد. 

و يا اصل  (acceptance)% باقيمانده مبلغ قرارداد جهت تسويه حساب نهايي پس از ارائه مدرك اعالم پذيرش 21 .3

 پرداخت مي شود.  (affiliation)دانشجو به عنوان  مقاالت چاپ شده بنام پرديس بين الملل با ذكر نام استاد و

پس از پايان هر يك از مراحل فوق در صورت عدم انجام تعهدات توسط پژوهشگر، كارفرما مجاز است نسبت به لغو  -16تبصره 

 قرارداد و مطالبه خسارت، ادامه، تمديد و يا واگذاري اقدام نمايد.  

بين الملل سقف مصوبات پرديس بين الملل پس از بررسي و تصويب شوراي پژوهشي از طرح هاي پژوهشي بيشتر   -17تبصره 

به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال مي گردد. الزم به ذكر است  طرح هاي مذكور پس از تصويب در شوراي پژوهشي پرديس 

مورد اقدام قرار و يا معاونت پژوهشي پرديس بين الملل  دانشكده هاي مربوطه پرديس بين المللدانشگاه، جهت عقد قرارداد در 

 خواهد گرفت. 

در صورتيكه مدير اجرايي يا طرح دهنده )گان( در روند پيگيري و اجراي طرح به هر دليلي اقدام بموقع و الزم را  -26ماده 

مثبت و منطقي به مرجع باالتر اعالم نموده و  مستنداً از سوي مقام مربوطه دريافت ننمايد ميتواند موضوع را كتبا و با ارائه داليل

 مرجع باالتر )بعدي( ميتواند راساً جهت پيگيري و بررسي اقدام الزم را آغاز نمايد. 

وخارج از دانشكده  / مركز تحصيالت تكميليمعاون پژوهشي آن دانشكده، در دانشكده رسيدگيبراي : مرجع ذيصالح  18تبصره 

   دانشگاه ميباشد./بين الملل پرديسمعاون پژوهشي 
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مسئول اجرائي طرح پس از دريافت ابالغيه و يا عقد قرارداد موظف به شروع عمليات اجرائي طرح به نحوي كه در  -27ماده 

 پيشنويس آن آمده و مورد تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه قرار گرفته است ، ميباشد. 

 منعقد خواهد شد.  بين الملل پژوهشي دانشگاه توسط معاونت پژوهشي پرديس قراردادهاي پژوهشي مصوب در شوراي:  19تبصره 

ماه پس از تاريخ ابالغيه و يا عقد قرارداد طرح بدون عذر موجه  3درصورتيكه مدير اجراي طرح به هر دليلي ظرف مدت  -28ماده 

/ مركز ر خواهي از معاون پژوهشي دانشكدهو با نظ معاونت پژوهشي پرديس بين المللطرح را شروع ننمايد ، طرح مزبور توسط 

مورد بررسي قرار گرفته و در خصوص تعليق يا ادامه اجراي آن تصميم گيري بعمل آمد. همچنين در  مربوطه تحصيالت تكميلي

يري صورتيكه در اين مدت وجوهي از اعتبارات طرح در اختيار مديراجرايي قرار گرفته باشد ، بوسيله همين مرجع مورد تصميم گ

/ مركز تحصيالت معاونت پژوهشي دانشكده هاي پرديس بين المللقرارخواهد گرفت. نتيجه تصميمات فوق بصورت كتبي از طريق 

 به مدير اجرايي طرح ابالغ خواهد شد.  تكميلي

: چنانچه در پيشنويس طرح زمان خاصي براي شروع آن مشخص گرديده و يا اجراي طرح منوط به احراز شرايط ويژه  21تبصره 

  اي باشد، مديراجرايي موظف است مطابق آن شرايط و يا در زمان مشخص شده عمل نمايد. 

ر موارد مورد نظر در اين رابطه بايد از سوي : مدارك و شواهد الزم و يا ادله مربوط به شروع و يا عدم شروع كار و ساي 21تبصره 

 مجري طرح در اختيار تصميم گيرندگان موضوع اين ماده قرار گيرد. 

مدير اجرايي طرح موظف است مطابق مواد مندرج در قرارداد و يا بر اساس جدول زمانبندي طرح كه در شروع به تاييد  -29ماده 

نبندي ارائه گزارشات در آن مشخص شده ، گزارش پيشرفت علمي و اجرايي طرح رسيده و زما بين الملل پرديسشوراي پژوهشي 

 دانشگاه ارسال دارد. پرديس بين الملل را براي معاونت پژوهشي 

: مفهوم گزارشها از نظرحوزه معاونت پژوهشي ، داشتن ارتباط مناسب و مداوم با مدير اجرائي طرح است. مثال اگر طرح  22تبصره 

حالت راكد درآمد مدير اجرا بايد درگزارشهاي خود به مشكالت و نيازهاي طرح اشاره ه ي از نظر اجرائي براي مدتي ببنا به هردليل

نمايد. بنابر اين داشتن ارتباط كتبي در قالب گزارشهاي دوره اي ازسوي مديراجرايي باحوزه معاونت پژوهشي در مواعيد مقرر شده 

 مي است. در قرارداد يا متن پيشنويس طرح الزا

به هر طريقي كه صالح بداند بر  / مركز تحصيالت تكميليپرديس بين الملل و دانشكده هاي تابعه معاونت پژوهشي -31ماده 

 حسن اجرا و چگونگي روند اجرايي طرح نظارت خواهد نمود. 

: ناظر )يا ناظرين( هر طرح با مشورت معاون پژوهشي دانشكده و يا مركز تحقيقاتي مربوطه بصورت محرمانه مشخص  23تبصره 

دريافت مينمايد به امر نظارت مي پردازد. در رابطه با نظارت  بين الملل پرديسشده و با حكمي كه از سوي معاون پژوهشي 

يا  ها گرفت كه با ارسال اظهار نظرهاي ناظر طرح، معاونتهاي پژوهشي دانشكدهطرحهاي در حال اجرا تمهيداتي را در پيش خواهد 

 مركز تحقيقات در جريان پيشرفت كار طرحها قرار گيرند. 
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ميتواند در موارديكه صالح بداند از اعضاي هيئت علمي گروه ،  بين الملل پرديسعالوه بر امر نظارت، معاونت پژوهشي  -24تبصره 

نظراني كه به آنها دسترسي دارد به شرطي كه جزو همكاران طرح نبوده باشند ، جهت  ه و يا ساير صاحبدانشكده ، دانشگا

 ارزشيابي گزارشهاي پيشرفت و روند اجراي طرح نظرخواهي نمايد. 

موظف است پس از دريافت گزارشهاي ارزشيابي شده طرحها نسبت به اختصاص بين الملل  پرديسپژوهشي  معاونت -31ماده 

 اقيمانده اعتبارات طرح در اولين فرصت ممكن و مطابق مفاد قرارداد منعقده اقدام نمايد. ب

مدير اجرائي موظف است در پايان اجراي طرح كليه نتايج بدست آمده را بصورت گزارش نهايي مطابق با شرايطي كه در  -32ماده 

متن قرارداد آمده است ، مرتب نموده و همراه ضمايم و اسناد مثبته جهت تسويه حساب پاياني طرح در اختيار حوزه مديريت امور 

 قراردهد.  ( /مركز تحصيالت تكميليبين الملل و دانشكده هاي تابعه )رونوشت به معاون پژوهشي پرديس پژوهشي

: براي استفاده مناسب از نتايج تحقيق و تهيه مستندات علمي الزم است گزارش نهائي طرح درقالب زير تهيه گردد.  25تبصره 

  شود:  بديهي است موارد زير با توجه به ماهيت طرح و نوع مطالعه تهيه مي

يق )شامل : زمان شروع و خاتمه تحقيق ، رقم بودجه مصرف شده ، منابع تامين بودجه ، بيان مسئله ، اهداف ، معرفي تحق -1

 فرضيات وسواالت تحقيق ، تعريف واژه ها ، پيش فرضها ، محدوديتهاي تحقيق و مالحظات اخالقي( 

 ( ار چوب تحقيق و مروري بر متوناي قبلي راجع به مسئله )شامل : چدانسته ه -2

مواد و روش كار )شامل : نوع تحقيق ، جامعه مورد تحقيق ، مشخصات نمونه پژوهش ، معيارهاي ورود و خروج از مطالعه ،  -3

حجم نمونه و روش محاسبه آن ، محيط تحقيق ، روش نمونه گيري ، روش گردآوري داده ها ، روش پايايي و روائي ابزار گردآوري 

 ل داده ها و روشهاي آماري بكار رفته( داده ها ، چگونگي تجزيه و تحلي

يافته هاي تحقيق )شامل : جداول ، نمودارها ، عكسها ، مشخصات دقيق موارد توليد شده و كليه اطالعات مربوطه در اين  -4

 زمينه( 

نتايج بدست آمده )شامل : خالصه يافته ها ، بحث وبررسي در مورد يافته ها ، تجزيه و تحليل درمورد يافته ها ، نتيجه گيري  -5

 نهايي( 

 پيشنهادها )شامل : پيشنهاد براساس يافته ها ، پيشنهاد براي تحقيقات بعدي ، پيشنهاد براي سازمانها و مراجع ذينفع و ذيربط(  -6

 فهرستها )شامل : منابع فارسي ، منابع التين(  -7

پيوستها )شامل : پايان نامه هاي اجرا شده بر مبناي طرح ، مقاالت تهيه و يا چاپ شده از تحقيق بهمراه نشاني دسترسي به آنها  -8

 مشاهده و از اين قبيل( ، پرسشنامه هاي تحقيق ، جداول و نمودار ها ، عكسها ، برگه هاي ثبت اطالعات و نتايج مصاحبه يا
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   چكيده طرح به فارسي و انگليسي )الزامي است( -9

كليه تغييراتي كه در عوامل اجرائي طرح )مديراجرايي ، همكاران اصلي ، همكاران و غيره( در حين اجراي آن رخ  -33ماده 

دانشگاه براي  ونت پژوهشي پرديس بين المللمعاميدهد بايد به وسيله مدير اجرايي طرح و بصورت كتبي و با ذكر ادله ، به حوزه 

 ثبت در پرونده اطالع داده شود. 

چنانچه ادامه يك طرح تحقيقاتي در حين اجراي آن مقدور نباشد و طرح الجرم تعطيل گردد ، مدير اجرايي بايد اين  -34ماده 

 /مركز تحصيالت تكميل/ معاونت پژوهشيبين الملل پرديس مربوطهمعاونت پژوهشي دانشكده مطلب را به صورت كتبي به حوزه 

 دانشگاه اعالم نمايد. 

معاون پژوهشي پرديس بين ، موضوع بوسيله و به منظور تعيين علت تعطيلي طرح 34در مورد طرحهاي موضوع ماده  -35ماده 

پيگيري شده و نتيجه بهمراه نظر مديريت  / مركز تحصيالت تكميلي/ پرديسو از طريق ناظر طرح و معاون پژوهشي دانشكده الملل

 گزارش ميگردد.  / مركز تحصيالت تكميليشكده/پرديسمذكور براي تصميم گيري به معاونت پژوهشي دان

اجراي طرح به عللي نتواند عمليات اجراي طرح را در موعد مقرر به پايان برساند و از سوي  در صورتيكه مدير -36ماده 

اي آن باشد ، بايد درخواست افزايش مدت زمان اجراي طرح را بهمراه داليل عقب افتادگي از زمانبندي اوليه ديگرخواستار ادامه اجر

ارائه نمايد تا در اين خصوص تصميم  / پرديس بين المللمركز تحصيالت تكميليدانشكده/ پژوهشي  عاونتتنظيم نموده و به م

  گيري الزم بعمل آيد. 

معاون پژوهشي دانشكده/ پرديس/ مركز اعتبارات مصوب طرح مطابق قرارداد منعقد شده بين مدير اجرايي طرح و  -37ماده 

 از طريق واحد حسابداري دراختيار مدير اجرايي قرار ميگيرد.  / پرديس بين المللتحصيالت تكميلي

نظر گرفته شده براي اعضاي هيئت علمي و غير هزينه هاي كارمندي )پرسنلي( طرح بايد مطابق با حق التحقيق در  -38ماده 

  علمي و آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوطه به آن كه دردانشگاه مورد اجرا ميباشد تنظيم ، محاسبه و پرداخت گردد.

شرايط دانشگاه بايد بين الملل پرديس طرحهاي ارسالي از مراكز تحقيقاتي مصوب براي مطرح شدن در شوراي پژوهشي  -39ماده 

 زير را دارا باشند: 

 طرح هاي ارسالي بايد مربوط به پايان نامه هاي دانشجويي پرديس باشند.   -1

 به تاييد شوراي پژوهشي مركز مربوطه رسيده باشند. -2

 در چارچوب فعاليتهاي مركز تدوين شده و با برنامه هاي استراتژيك مركز هماهنگي كامل داشته باشند.  -3

 با تاييد و مكاتبه رسمي رئيس يا معاون پژوهشي مركز ارسال شده باشند.  -4
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 قرار گرفته باشند.  مربوطهمورد كارشناسي حوزه  -5

 / پرديسكليه منافع مادي حاصل از اجراي طرح تحقيقاتي و همچنين دستاوردها و نتايج حاصل از آن متعلق به دانشگاه -41ماده 

صالحديد خود و از طريق عقد قرارداد بخشهاي مشخصي از اين منافع را به ه بوده و دانشگاه ميتواند بو طرح دهندگان بين الملل 

 طرح دهنده )گان( واگذار نمايد. مرجع تشخيص براي اين امر متن قرارداد اجراي آن طرح ميباشد. 

ا گزارشهاي طرح خود را بصورت انتشار طرح دهندگان و ساير همكاران اجرايي طرح موظفند در هر موردي كه نتايج ي -41ماده 

مقاله ، كتاب و يا گزارش و از اين قبيل براي مراجع مربوطه و يا مجالت مختلف داخلي يا خارجي ارائه مينمايند ، جمله أي مبني 

با شماره و ساير  را همراه« انجام پذيرفته است / پرديس بين المللنيت مالي دانشگاه علوم پزشكي تهرااين تحقيق با حما»بر اينكه 

 مشخصات طرح قيد نمايند. در غير اين صورت حق هرگونه پيگيريهاي بعدي براي دانشگاه محفوظ خواهد بود. 

دركليه مواردي كه حاصل نتايج طرح تحقيقاتي بصورت خبر ، گزارش و از اين قبيل از سوي دانشگاه انتشار مي يابد ،  -42ماده 

 كه در پرونده طرح آمده است قيد ميگردد.فقط اسامي طرح دهندگان بترتيبي 

: در صورتيكه طرح دهندگان ترتيب خاصي براي ذكر نام خود )بجز آنچه در پرونده ذكر شده است( تعيين نمايند ،  26تبصره 

 اعالم گردد.  پرديس بين الملل ضروري است كه موضوع بصورت كتبي وبا امضاي تمامي طرح دهندگان به حوزه معاونت پژوهشي

كليه امتيازات معنوي و علمي يك طرح بين طرح دهندگان و همكاراني كه با آنها همكاري داشته اند به نسبت همكاري  -43ماده 

 و مشاركت در انجام كار تقسيم ميشود. مرجع تشخيص در اين رابطه قرارها و مكتوبات بين كليه همكاران طرح ميباشد.

ه و رتبه علمي اعضاي هيئت علمي كه مجري طرحهاي تحقيقاتي ميباشند مطابق آئين امتيازات مربوط به ارتقاي گرو -44ماده 

 نامه هاي اداري و آموزشي دانشگاه معين و از طريق مراجع ذيصالح اعمال ميگردد. 

مواردي كه در اين آيين نامه مد نظر قرار نگرفته ويا بحسب موقعيت از موارد استثنائي محسوب ميگردد با نظر مستقيم  -45ماده 

 تصميم گيري خواهد شد.  پرديسو شوراي پژوهشي  پرديسمعاون پژوهشي 

 

 دانشگاه موارد اجرايي پايان نامه هاي پرديس بين المللبخش سوم: 

دانشكده هاي تابعه پرديس بين الملل در خصوص پايان نامه هاي دانشجويي با توجه به ثبت در سيستم پژوهشيار به  -46ماده 

شيوه مديريت امور پايان نامه ها عمل نموده و در خصوص طرح هاي تحقيقاتي همانند يك مركز مستقل بشمار مي رود، بدين 

، پس از كارشناسي در دانشكده و تصويب ه هاي دانشجويان پرديس بين المللسقف مصوبه پايان نامترتيب كه طرح هاي بيشتر از 

 تصويب نهايي به دانشگاه ارسال مي گردد.  جهت آن توسط شوراي پژوهشي پرديس بين الملل، 
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لملل مربوطه پرديس بين ا سقف مصوب براي دانشكده ها، توسط دانشكدهالزم به ذكر است طرح هاي با مبلغ كمتر از  -27تبصره 

 مورد كارشناسي و تصويب قرار مي گيرد. 

در خصوص پايان نامه هايي كه در آنها استاد راهنما بصورت حق التدريس در دانشكده هاي پرديس بين الملل مشغول  -47 ماده

ي دانشگاه مي به خدمت مي باشد، واجد شرايط اخذ پايان نامه مي باشند كه اين امر با اشتراك استاد راهنمايي كه عضو هيئت علم

 باشد بال مانع است. 

  نفر مي باشد.  2سقف تعداد استاد راهنما براي هر پايان نامه حداكثر  -48ماده 

 سقف تعداد پايان نامه هاي آموزشي هر عضو هيئت علمي برابر مقررات و آئين نامه هاي موجود در دانشگاه مي باشد.  -49ماده 

كليه اساتيد راهنما و مشاور پايان نامه بايستي تفاهم نامه مالكيت معنوي پايان نامه و محصوالت آنرا امضا و در اختيار  -51ماده 

 قرار دهند. بين الملل پژوهشي پرديسمعاونت 

عضا هيئت علمي يا استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما و تائيد شوراي پژوهشي هر دانشكده حداكثر تا دو نفر از بين ا -51ماده 

 متخصصان و محققان مربوط به موضوع انتخاب مي شوند. 

با موافقت و در موارديكه محقق )پژوهشگر، مجري( معاون پژوهشي و يا رياست دانشكده باشد، قرارداد پژوهشي مربوطه  -52ماده 

 نمايد. ادهاي پژوهشي مصوب دانشگاه تخطي سقف تعداد قراردنبايد از گردد و مي معاون پژوهشي پرديس منعقد با امضاي 

استاد  در صورت عدم تائيد موضوع، شوراي پژوهشي دانشكده بايد مراتب را با ذكر داليل عدم تائيد بصورت كتبي به -53ماده 

 اعالم نمايد تا نسبت به اصالح يا ارائه موضوع جديد اقدام شود.  راهنما

دانشكده تائيد شوراي پژوهشي با نامه اد اساتيد راهنما و اساتيد مشاور طي انجام پايان هر گونه تغيير در تركيب و تعد -54ماده 

 خواهد بود.  قابل اقدام

در صورت هرگونه انتشار يا ثبت اختراع از پايان نامه يا طرح تحقيقاتي نام پرديس بين الملل دانشگاه )بصورت كلي( به  -55ماده 

 عنوان آدرس اول الزامي است. 

 خواهد بود. بين الملل تصميم گيري در موارد خارج از اين آئين نامه بر عهده شوراي پژوهشي پرديس  -56ماده 

به تصويب نهائي شوراي پژوهشي  9/2/1392 و در تاريخ تدوين گرديده است بند 24و  تبصره 27 وماده  56 اين آيين نامه در

 رسيده است و از اين تاريخ الزم االجرا ميباشد. بين الملل پرديس


