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 هاي تحقیقاتي به مراكز تابعه دانشگاه نامه تفويض اختیار تصويب طرح شیوه
هواي پژوهشوي  تبه مراكز تابعه دانشگاه براي تصووب  طرهاواي تیقاقواتي كوه ال او وبو ،22/02/93بر طبق مصوبه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخه  

 د.شو ذبل داده مي شرحه بدانشگاه برخوردار باشد، تفوبض اختاار تا سقف هزبنه مشخص 

 :سقف تفويض اختیار به مراكز تابعه دانشگاه1ماده 

 شوود اوار داده مويهاي آمولشي با معاونت پژوهشوي اخت ها و ناز شوراي پژوهشي بامارستان ت تكمالي دانشكدهالا ف: به شوراي پژوهشي و با تیصا

 : ي لبر مورد بررسي و تصوب  قرار دهندهاي دانشجوبان را تا سقف ربا نامه هاي تیقاقاتي مرتبط با پابان طرح

تیلالوي و توا -هواي تویوافي بوراي طورح (سوي مالاوون ربوا )30.000.000ف نامه دانشجوبان پزشكي عمومي و دندانپزشكي تا سق پابان (1

 (ربوا  ونمالاو باست  )بكصد120.000.000هاي تجربي و كارآلمابي با اني و تا سقف  براي طرح (ربا  شصت مالاون) 60.000.000سقف

 .جات طرح هاي تجربي و كارآلمابي با اني كه ناال به ابزار و وسابل دارند

پنجواه ) 50.000.000 پرسوتاري و یازبووتراپي توا سوقفهاي علوم پابه ، ارشد رشته رلبدنت ) دستااران( تخصصي و نامه دانشجوبان  پابان (2

بي و كارآلمابي با اني و تا هاي تجر براي طرح (ربا  هشتاد مالاون) 80.000.000قف تیلالي، تا س -هاي تویافي براي طرح (ربا  مالاون

 .جات طرح هاي تجربي و كارآلمابي با اني كه ناال به ابزار و وسابل دارند (ربا  مالاون)دوبست  200.000.000 سقف

ن دكتوراي ناموه دانشوجوبا و پابوان (ربوا  كصد و پنجاه مالاوون)ب 150.000.000 تا سقف( PhD) نامه دانشجوبان دكتراي تخصصي پابان (3

ي . در یورتي كوه طورح هواي تجربوي و كارآلمواب(ربا  )دوبست و پنجاه مالاون 250.000.000ف تا سق (PhD by research)پژوهشي 

 (. ربا لاونما) پانصد  500.000.000و  (ربا  مالاون )ساصد 300.000.000 با اني ناال به ابزار و وسابل داشته باشند، به ترتا  

مركوز ، بوه شوود پوا ال ویوو  هواي پژوهشوي وارد موي هاي تیقاقاتي كه توسط كاركنان واهدهاي مختلف دانشگاه به سوامانه داده طرح :1تبصره 

 .گردد مربوطه جات بررسي و تصوب  ارسا  ميتیقاقات 

 خواهد بود. مه و با طرح هاي تیقاقاتي مستقلتصوب  كلاه ي طرح هاي تیقاقاتي یریا در دو قا   طرح تیقاقاتي برگریته ال پابان نا  :ب

تصووب  قورار  را موورد بررسوي و (ربوا  مالاون پنجاه) 50.000.000 هاي تیقاقاتي تا سقف شود طرح اختاار داده مي HSR : به شوراي پژوهشيج

 . (ربا ن مالاو و پنج هفتاد) 75.000.000ا سقف در یورتي كه طرح هاي تجربي و كارآلمابي با اني كه ناال به ابزار و وسابل داشته باشند، ت د.دهن

رسي و تصوب  را مورد بر (ربا  )چال مالاون 40.000.000هاي تیقاقاتي تا سقف  شود طرح اختاار داده مي EDC در آمولش شوراي پژوهشبه  :د

 (. شصت مالاون ربا ) 60.000.000 باشند، تا سقف در یورتي كه طرح هاي تجربي و كارآلمابي با اني كه ناال به ابزار و وسابل داشته. قرار دهند

)پنجواه  50.000.000تویوافي توا سوقف  هواي تیقاقواتي شود طرح : به شوراي پژوهشي مراكز تیقاقاتي با موایقت قطعي و ایو ي اختاار داده مير

  قورار دهنود. در را موورد بررسوي و تصووب (ربا  باست مالاون بكصد و) 120.000.000تا سقف  (، طرح هاي تجربي و كارالمابي با انيلاون ربا ما

 (.با ر مالاون دوبست (200.000.000یورتي كه طرح هاي تجربي و كارآلمابي با اني كه ناال به ابزار و وسابل داشته باشند، تا سقف 

 وبان بوه یوورت لبور  مقطع تیصالي دانشوجرا بر هس (نامه غار ال پابان)هاي تیقاقاتي  شود طرح ل: به كماته تیقاقات دانشجوبي اختاار داده مي

 د:مورد بررسي و تصوب  قرار ده

)سوي  30.000.000ارشد، پزشكي عمومي و دندانپزشكي: توا سوقف  هاي تیقاقاتي دانشجوبان مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي طرح (1

 (.ربا ن الاوم شصت) 60.000.000دارند تا سقف  و جات طرح هاي تجربي و كارآلمابي با اني كه ناال به ابزار و وسابل (ربا ن مالاو

 و جاوت (ربوا  )چاول مالاوون 40.000.000تا سقف : (PhD)هاي تیقاقاتي دانشجوبان مقاطع رلبدنت تخصصي و دكتراي تخصصي طرح (2

 (.مالاون ربا )هشتاد  80.000.000طرح هاي تجربي و كارآلمابي با اني كه ناال به ابزار و وسابل دارند تا سقف 

 Scopus ه درت اندكا شدالربا  چاپ بك مقا ه در مج 60.000.000هاي كماته تیقاقات دانشجوبي: تا مبلغ  تعاد چاپ مقا ه در طرح :2تبصره 

در قورارداد  را مجوري( IF) با ضورب  توارار ISI و با PubMed ت اندكا شده درربا  چاپ بك مقا ه در مجال 80.000.000تا  60.000.000و ال  

 .شود ميمتعاد 
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یقاقوات تتوانود بوه شوكل طورح تیقاقواتي در آموده و پوا ال تصووب  در كماتوه  دانشجوبان مقطع كارشناسي مي هاي تیقاقاتي پروژه :3تبصره 

 .انشجوبي مورد همابت طبق بند ل قرار گاردد

كماتوه تیقاقوات  توانود در ت تكمالي نموينامه دانشجوبان پزشكي عمومي و دندانپزشكي و تیصاال نامه جدبد ارلشاابي، پابان طبق شاوه :4تبصره 

  دانشجوبي مورد تصوب  قرار گارد

ربوط بوه ماد دقاق هزبنه باشند، ق با توجه به ایزابش سقف تفوبض اختاار طرح هاي تجربي و كارآلمابي با اني كه ناالمند ابزار و وسابل مي :5تبصره 

ش سقف مربوطه باشد. در غار ابنصورت امكان قرارگاري طرح در ایزاب ه خصوص هزبنه آلمابشات و خدمات تخصصي، وسابل و مواد ضروري ميطرح ب

  .وجود ندارد

ي و مشواور آمار زبه و تیلال)نوشتن پروپولا ، گزارش ناابي، تج نامه دانشجو باشد، هزبنه پرسنلي در یورتي كه طرح پابان الدر تمام موارد با :2ماده 

اونوت آمولشوي هزبنه پرسنلي براي اعضاء هائوت علموي در ابون مووارد ال طور  مع .شود براي اعضاء هائت علمي در طرح در نظر گریته نمي علمي(

 .شود پرداخت مي

ي كوه واهود وبي در یورتهاي تیقاقاتي مصوب كماته تیقاقات دانشج هزبنه پرسنلي براي اعضاي هاات علمي در طرح %50 یاظ نمودن  :1تبصره 

 .باشد مانع ميبال ،معاد  براي عضو هاات علمي منظور نشده باشد

 ، ینواوري پوا ال ویوو با بودجه باشتر ال سقف باد شده، معاونت تیقاقات و (نامه دانشجوبي غار ال پابان)هاي تیقاقاتي  براي تصوب  طرح :3ماده 

 .شد ظرات تخصصي، در ناابت در شوراي پژوهشي دانشگاه تصمام ناابي اتخاذ خواهدطرح را به مراجع تخصصي ارجاع و پا ال دربایت ن

موي  تي(تیقاقوا مثل دارو، كات تشخاصي، و ابزار و تجااوزات آلمابشوگاهي و)میور كه منجر به تو اد میصو   هاي تیقاقاتي میصو  طرح :4ماده 

 .ررسي مي شوندبها در شوراي پژوهشي دانشگاه  امه نمي باشند. ابن قبال طرحن شوند و ناز مطا عات كوهورت مشمو  سقف ربا ي مصوب ابن شاوه

 شود، بودون در مي ح دانشگاه ارسا الشود و جات تصوب  به مراجع ذبص هاي پژوهشي كه ال منابع خارج دانشگاه بودجه آن تأمان مي طرح : 5ماده 

قوات و   معاونوت تیقاها ال طر گونه طرح مورد بررسي و تصوب  قرار گارند. در ابن نظر گریتن سقف بودجه به شوراهاي مرتبط ارجاع تا ال نظر علمي

 .یناوري دانشگاه تغااراتي در بودجه آنان داده نخواهد شد

 1ده تاار مشخص در مواهاي طرح را ال منابع خارج دانشگاه تأمان نمابند. منابع تأمان شده به سقف تفوبض اخ مجرباني كه بخشي ال هزبنه :1تبصره 

 .گردد اضایه مي

ل ارجواع ها پا ا ارد و طرحهاي پژوهشي و ها ال طر  مجربان با اساتاد راهنما در سامانه داده نامه هاي تیقاقاتي و پابان م است كلاه طرحاا ز:6ماده 

ه بررسي در ایاً در مرهلخواهد گریت. مضبه شوراي پژوهشي مرتبط قابل بررسي خواهد بود. طرح هابي كه ابن یرآبند را طي نكنند در دستور كار قرار ن

 .بابد در سامانه وارد شود (م تصمامات شوراي پژوهشيالم نظر داوران با اعالاعم ال اع)شوراي مرتبط كلاه مكاتبات 

اقودامات  جات (طه، و ...واعم ال پروپولا  ناابي، نظرات داوران، یورتجلسه شوراي مرب)م است كلاه مستندات طرح ادر كلاه موارد ذكرشده، ا ز:7ماده 

 .قانوني به معاونت پژوهشي و یناوري دانشگاه ارسا  شود

نباشوند، موورد  (اهبندي پژوهشوي دانشوگ مستخرج ال طرح او وبت)هاي پژوهشي دانشگاه  هاي تیقاقاتي ارائه شده، جزء او وبت چنانچه طرح: 8ماده 

 .گارد بررسي قرار نمي

اختاوار،  اار سقف تفوبضانشگاه در انتااي هر سا ، عملكرد واهدهاي تابعه مذكور را بررسي و در یورت ناال در تغمعاونت پژوهشي و یناوري د:9ماده 

 .گاري خواهد شد موضوع در شوراي پژوهشي دانشگاه مطرح و تصمام

 .باشد جرا مياربخ مذكور قابل او ال ت ح قرار گریتالمورد بالباني و ای 28/04/1400در شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ نامه  ابن شاوه ** 

 
 


