
 بنام خدا

 از معاونت ها   HSRضوابط مربوط به نحوه پذیرش طرح های 

 

 HSRضوابط مربوط به مجریان طرح های پژوهشی : الف

 داشتن رابطه استخدامی با دانشگاه -

 ضوابط پذیرش طرح های پژوهشی  : ب

  بت طرح در سیستم پژوهشیارث -

 معاونت تحقیقات و فناوری از طریق سیستم پژوهشیارارسال طرح و صورتجلسه تصویب طرح در معاونت مربوطه  به  -

 ارسال  نسخه کاغذی صورتجلسه امضاء شده توسط اعضاء شورای مذکور به به معاونت تحقیقات و فناوری -

 HSRفرآیند پذیرش طرح های : ج

 . مربوطه به عنوان مرکز هدف بت طرح تحقیقاتی توسط مجری در سیستم پژوهشیار و انتخاب معاونتث -1

 مربوطه ) ساب ادمین ( که بررسی شامل موارد ذیل میباشد: معاونتبررسی اولیه توسط کارشناسی  -2

 .کامل بودن پروپوزال و تکمیل بودن تمام بندهای آن-1-2

 .ی پژوهش مورد نظرنامه تائید معاونت مربوطه مبنی بر ضرورت و نیاز به اجرا -2-2      

 ونت مربوطه.بررسی طرح درکمیته پژوهشی معا-3      

ادمین ( به حوزه  ب) سامعاونت ارسال طرح از طریق سیستم پژوهشیار از طرف کارشناس ازاخذتاییدیه ازکمیته فوق ، پس -4    

 . معاونت تحقیقات و فناوری

مستندات پژوهش این حوزه وبررسی اولیه و چک نمودن دریافت طرح در حوزه معاونت تحقیقات و ارسال به کارشناس  -5

 . مورد نیاز توسط ایشان

 و در صورت کامل بودن پروپوزال) وکارشناسان زیرمجموعه حوزه مدیریت امور پژوهش ارسال پروپوزال جهت داوری -6

 مدارک(

 . و بررسی توسط کمیته مربوطه  HSRارجاع به کمیته  -7

انعقاد قرارداد با حوزه مدیریت امورپژوهش در صورت تصویب طرح در کمیته مذکور و تائید طرح توسط کارشناسان  -8

 .مجری



 :فرآیند عقد قراردادد:  

اونت مع /عقد قرار داد طبق مراحل ذیل در قالب سیستم پژوهشیار صورت خواهد گرفت که این قرارداد به امضاء مجری

 :منعقدمی گردد طبق مراحل ذیل تات معاونت تحقیق امور مالی مسئولتحقیقات و فناوری و

 .:در قبال تهیه و تدوین طرح تحقیقاتیپرداخت مرحله اول

 .تائید ناظر طرح پس از : منوط به ارائه گزارش پیشرفت کار  پرداخت مرحله دوم

این تائیدیه میبایست دارای ( مربوطه معاونتازاتائیدیه )بهمراه  )پس ازتاییدناظر(: منوط به ارائه گزارش نهایی پرداخت نهایی

 باشد: ذیلمشخصات 

 کاربرد داشته است. حوزهمربوطه در متن گواهی تائید نماید که نتایج طرح در سیستم مدیریتی آن معاونت  -

مربوطه در متن گواهی دقیقاٌ ذکر نماید که نتایج طرح جهت اعمال در چه شاخص هایی بکار رفته و  معاونت  -

 شاخص های مذکور قبل و بعد از مداخله چه تغییری یافته است .

 

 : بابت مواد غیر مصرفی پرداختی صورت نمی گیرد. تبصره

 

 HSRحقوق معنوی طرح های    - ت     

دانشگاه علوم  affiliationدر صورتیکه طرح ها منجر به مقاله گردید مجری موظف است در هنگام انتشار مقاله 

 پزشکی ایران را ذکر نماید.

 

 


