
 
   :ريختا                                                  
   شماره:                           

شتي و ردماني استان سمنان      ........................... پيوست:                                                                                                                                          دااگشنه علوم زپشكي و خدمات  بهدا

    وري              او فن تحقیقاتمعاونت                    

 

 هاي تحقیقاتي به مراكز تابعه دانشگاه تفويض اختیار تصويب طرح نامه شیوه
تحقیقاتي كه از اولويتهاي پژوهشي  هاي طرحتصويب براي به مراكز تابعه دانشگاه  ،22/2/39بر طبق مصوبه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخه 

 شود. ه ميهزينه مشخص در ذيل دادسقف تا تفويض اختیار  ،باشدبرخوردار دانشگاه 

 به مراكز تابعه دانشگاه سقف تفويض اختیار :1ماده 

شود  اختیار داده مي با معاونت پژوهشيآموزشي  هاي بیمارستانها و نیز شوراي پژوهشي  الف: به شوراي پژوهشي و يا تحصیالت تكمیلي دانشكده
 مورد بررسي و تصويب قرار دهند. هاي دانشجويان را تا سقف ريالي زير نامه هاي تحقیقاتي مرتبط با پايان طرح

تا ، تحلیلي -هاي توصیفي براي طرحريال )چهل و پنج میلیون(  00444444نامه دانشجويان ارشد رشته پرستاري و فیزيوتراپي تا سقف  پايان (1
ت میلیون( ريال جهت طرح )يكصد و بیس 124444444و تا سقف  هاي تجربي و كارآزمايي بالیني )هشتاد میلیون( ريال براي طرح 04444444سقف 

 هاي تجربي و كارآزمايي بالیني كه نیاز به ابزار و وسايل دارند.

 144444444تا سقف ، تحلیلي- هاي توصیفي ريال براي طرح)چهل و پنج میلیون(  00444444دانشجويان ارشد علوم پايه تا سقف   نامه پايان (2
)يكصد و پنجاه میلیون( ريال جهت طرح هاي تجربي و كارآزمايي بالیني كه نیاز به  104444444و تا سقف  هاي تجربي صد میلیون( ريال براي طرح )يك

 ابزار و وسايل دارند.

دانشجويان دكتراي پژوهشي   نامه )يك صد و پنجاه میلیون( ريال و پايان 104444444( تا سقف PhDدانشجويان دكتراي تخصصي )  نامه پايان (9
(by research PhD تا سقف  )در صورتي كه طرح هاي تجربي و كارآزمايي بالیني نیاز به ابزار و وسايل )دويست و پنجاه میلیون( ريال 204444444 .

 )سیصد و هفتاد میلیون( ريال.  904444444)دويست و بیست و پنج میلیون( ريال و  220444444داشته باشند، به ترتیب 
تحلیلي و تا سقف - هاي توصیفي )سي میلیون( ريال براي طرح 94444444شكي تا سقف پز دانشجويان پزشكي عمومي و دندان  نامه پايان  (0

)نود میلیون( ريال جهت طرح هاي تجربي و  34444444و تا سقف  هاي تجربي و كارآزمايي بالیني )شصت میلیون( ريال براي طرح 04444444
 كارآزمايي بالیني كه نیاز به ابزار و وسايل دارند.

و تا سقف  تحلیلي هاي توصیفي براي طرحريال )چهل و پنج میلیون(  00444444هاي )دستیاران( تخصصي تا سقف  رزيدنت  نامه پايان (0
)يكصد و بیست میلیون( ريال جهت طرح هاي  124444444و تا سقف  هاي تجربي و كارآزمايي بالیني )هشتاد میلیون( ريال براي طرح 04444444

 نیاز به ابزار و وسايل دارند.تجربي و كارآزمايي بالیني كه 

هاي تحقیقاتي كه مرتبط با  شود طرح اختیار داده مي هاي با معاونت پژوهشي بیمارستانها و نیز شوراي پژوهشي  ب: به شوراي پژوهشي دانشكده
صورتي كه طرح هاي تجربي و  در )سي میلیون( ريال مورد بررسي و تصويب قرار دهند. 94444444هاي دانشجويان نباشد را تا سقف  نامه پايان

 )چهل و پنج میلیون( ريال. 00444444كارآزمايي بالیني نیاز به ابزار و وسايل داشته باشند، تا سقف 

شود پس از وصول، به شوراي  هاي پژوهشي وارد مي هاي تحقیقاتي كه توسط كاركنان واحدهاي مختلف دانشگاه به سامانه داده طرح: 1تبصره 
 گردد. جهت بررسي و تصويب ارسال ميپژوهشي مربوطه 

را مورد بررسي و تصويب قرار دهند.  ريال (میلیون )چهل 04444444تا سقف هاي تحقیقاتي  شود طرح اختیار داده مي HSRج: به شوراي پژوهشي 
چنانچه طرح )شصت میلیون( ريال.  04444444در صورتي كه طرح هاي تجربي و كارآزمايي بالیني كه نیاز به ابزار و وسايل داشته باشند، تا سقف 

در صورتي كه طرح هاي تجربي و كارآزمايي  توانند مورد بررسي و تصويب قرار دهند. را مي ريال (میلیون )پنجاه 04444444تا سقف اي باشد  مداخله
 )هفتاد و پنج میلیون( ريال. 00444444بالیني كه نیاز به ابزار و وسايل داشته باشند، تا سقف 

را مورد بررسي و تصويب قرار دهند.  ريال (میلیون )چهل 04444444تا سقف هاي تحقیقاتي  شود طرح اختیار داده مي EDCه شوراي پژوهشي د: ب
 )شصت میلیون( ريال 04444444تا سقف  در صورتي كه طرح هاي تجربي و كارآزمايي بالیني كه نیاز به ابزار و وسايل داشته باشند،
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 ريال (میلیون )هشتاد 04444444تا سقف هاي تحقیقاتي  شود طرح اختیار داده مي ي مراكز تحقیقاتي با موافقت قطعي و اصولير: به شوراي پژوهش
 124444444تا سقف  . در صورتي كه طرح هاي تجربي و كارآزمايي بالیني كه نیاز به ابزار و وسايل داشته باشند،را مورد بررسي و تصويب قرار دهند

 ت میلیون( ريال.)يكصد و بیس
نامه( را بر حسب مقطع تحصیلي دانشجويان به صورت زير  هاي تحقیقاتي )غیر از پايان شود طرح اختیار داده مي كمیته تحقیقات دانشجوييز: به 

 مورد بررسي و تصويب قرار دهد. 
 (میلیون)سي  94444444تا سقف دندانپزشكي: ارشد، پزشكي عمومي و  هاي تحقیقاتي دانشجويان مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي طرح (1

 )چهل و پنج میلیون( ريال 00444444و جهت طرح هاي تجربي و كارآزمايي بالیني كه نیاز به ابزار و وسايل دارند تا سقف  ريال
و جهت طرح  ريال (میلیون)چهل  04444444تا سقف : PhD)طع رزيدنت تخصصي و دكتراي تخصصي ) اهاي تحقیقاتي دانشجويان مق طرح (2

 )شصت میلیون( ريال 04444444هاي تجربي و كارآزمايي بالیني كه نیاز به ابزار و وسايل دارند تا سقف 

ريال چاپ يك مقاله در مجالت اندكس  00444444: تا مبلغ کمیته تحقیقات دانشجوییهاي  تعهد چاپ مقاله در طرح: 2تبصره 

را مجري در قرارداد متعهد  ISI و يا PubMed ريال چاپ يك مقاله در مجالت اندكس شده در 04444444 تا 00444444و بیشتر از  ،Scopusشده در 
  شود.  مي

تحقیقات  كمیتهتواند به شكل طرح تحقیقاتي در آمده و پس از تصويب در  هاي تحقیقاتي دانشجويان مقطع كارشناسي مي پروژه :3تبصره 
 گیرد.  مورد حمايت طبق بند ز قرار  دانشجويي

كمیته  تواند در پزشكي و تحصیالت تكمیلي نمي دانشجويان پزشكي عمومي و دندان  نامه نامه جديد ارزشیابي، پايان طبق شیوه :4تبصره 
 مورد تصويب قرار گیرد.  تحقیقات دانشجويي

باشند، قید دقیق هزينه د ابزار و وسايل ميبا توجه به افزايش سقف تفويض اختیار طرح هاي تجربي و كارآزمايي بالیني كه نیازمن :5تبصره 
باشد. در غیر اينصورت امكان قرارگیري طرح در افزايش مربوط به طرح به خصوص هزينه آزمايشات و خدمات تخصصي، وسايل و مواد ضروري مي

 سقف مربوطه وجود ندارد.

شود.   در طرح در نظر گرفته نمي ت علميئهی ءزينه پرسنلي براي اعضاهنامه دانشجو باشد،  در تمام موارد باال در صورتي كه طرح پايان :2ماده  

 شود. در اين موارد از طرف معاونت آموزشي پرداخت مي ت علميئهی ءهزينه پرسنلي براي اعضا
كه واحد  در صورتي كمیته تحقیقات دانشجوييهاي تحقیقاتي مصوب  طرح در لحاظ نمودن هزينه پرسنلي براي اعضاي هیات علمي: 1تبصره 

 باشد. ميبالمانع معادل براي عضو هیات علمي منظور نشده باشد 

و فناوري پس از  تحقیقاتبا بودجه بیشتر از سقف ياد شده، معاونت  نامه دانشجويي( )غیر از پايان تحقیقاتي هاي طرحبراي تصويب  :3 ماده

 شوراي پژوهشي دانشگاه  تصمیم نهايي اتخاذ خواهد شد. نهايت در  ردو پس از دريافت نظرات تخصصي، به مراجع تخصصي ارجاع را طرح  ،وصول

محور كه منجر به تولید محصول )مثل دارو، كیت تشخیصي، و ابزار و تجهیزات آزمايشگاهي و تحقیقاتي(  هاي تحقیقاتي محصول طرح: 4ماده 

بررسي مي شوراي پژوهشي دانشگاه  شند. اين قبیل طرحها  در نمي با نامه شیوهمي شوند  و نیز مطالعات كوهورت مشمول سقف ريالي مصوب اين 

 شوند.  

شود، بدون  مراجع ذيصالح دانشگاه ارسال مي بهشود و جهت تصويب  مین ميأمنابع خارج دانشگاه بودجه آن ت پژوهشي كه از هاي طرح :5 ماده

و  تحقیقاتطرف معاونت  ها از د. در اينگونه طرحنرسي و تصويب قرار گیرنظر علمي مورد بر در نظر گرفتن سقف بودجه به شوراهاي مرتبط ارجاع تا از
 فناوري دانشگاه تغییراتي در بودجه آنان داده نخواهد شد.

مشخص در  سقف تفويض اختیارنمايند. منابع تأمین شده به مین أمنابع خارج دانشگاه ت ازهاي طرح را  مجرياني كه بخشي از هزينه :1تبصره 
 گردد.  ه مياضاف 1ماده 
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ها پس از  هاي پژوهشي وارد و طرح ها از طرف مجريان يا اساتید راهنما در سامانه داده نامه تحقیقاتي  و پايان هاي طرحالزم است كلیه  :6 ماده

در مرحله  رفت. مضافاًدستور كار قرار نخواهد گ ارجاع به شوراي پژوهشي مرتبط قابل بررسي خواهد بود. طرح هايي كه اين فرآيند را طي نكنند در
 )اعم از اعالم نظر داوران يا اعالم تصمیمات شوراي پژوهشي( بايد در سامانه وارد شود.  بررسي در شوراي مرتبط كلیه مكاتبات

...( جهت و  ،)اعم از پروپوزال نهايي، نظرات داوران، صورتجلسه شوراي مربوطه در كلیه موارد ذكرشده، الزم است كلیه مستندات طرح :7 ماده

 اقدامات قانوني به معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه ارسال شود.

مورد د، نبندي پژوهشي دانشگاه( نباش هاي پژوهشي دانشگاه )مستخرج از طرح اولويت اولويت ، جزءارائه شدهتحقیقاتي  هاي طرحچنانچه  :8 ماده

 .گیرد بررسي قرار نمي

صورت نیاز در تغییر سقف تفويض  ي تابعه مذكور را بررسي و در عملكرد واحدها ،سالهر انتهاي  ه درمعاونت پژوهشي و فناوري دانشگا: 9 ماده

 گیري خواهد شد. اختیار، موضوع در شوراي پژوهشي دانشگاه مطرح و تصمیم

کور قابل اجرا مورد بازبینی و اصالح قرار گرفت و از تاریخ مذ 10/10/89در شوراي پژوهشی دانشگاه مورخ  نامه شیوه این **

 باشد. می

 
 

 


