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 قرارداد انجام طرح تحقیقاتی
كاه  يرویز كوخایدكتر پ طرفين قرارداد: اين قرارداد بين معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي سمنان به نمايندگي آقااي (1

شوند با شاراي  مي ميده ري ناجم ال....كه ذي.............شود از يك طرف و آقاي ....................... فرزند ................. كدملي ........ دانشگاه ناميده مي الذي

 :شود مشروحه زير منعقد مي

 «.........................» :حعنوان طر (2

 ........:شماره طرح (3

 ……REC.SEMUMS.IR:ق در پژوهشالد اختصاصي اخك (4

 : .................تاریخ تصویب طرح در شوراي پژوهشي (5

اباد شاوراي ني اتماامپيش بيني شده  مدتهت انجام اين طرح ..... ماه است و چنانچه طرح در بيني شده ج مدت پيش مدت قرارداد: (6

 .پژوهشي دانشگاه الزامي در ادامه طرح و صرف هزينه بيشتر نخواهد داشت

جاري طارف ماه از تاريخ شروع طرح .......... بوده و چنانچه پس از عقد قرارداد بدون عذر موجه حداكثر به مادت ساه ما تاریخ شروع: (7

ي ياافتي بايساتطرح نسبت به شروع طرح تحقيقاتي اقدامي به عمل نيايد و يا پس از شروع متوقا  شاود قارارداد لواو و وجاوه در (مجريان)

 .مسترد گردد

 :واهد شدخت خمبلغ كل طرح معادل ................ ريال است كه در دو قس  به شرح زير پردا بودجه طرح و نحوه پرداخت آن: (8

 (قس  اول)ها پس از عقد قرارداد  ريد تجهيزات غيرمصرفي و دستگاهخهاي مربوط به  ت كامل هزينهخ: پرداال 

 (قس  اول) مواد مصرفي پرسنلي آزمايشات و تايپ و صحافي مسافرت و ...) پس از عقد قرارداد () ها ساير هزينه %75:ب

( 9عهادات بنادطبا  ت)چاپ شده  االتوهشي دانشگاه و ارايه يك نسخه از مقمابقي پس از تائيد گزارش نهايي طرح توس  شوراي پژ %25ج: 

 (قس  پاياني)

 : انتشار مقاله(مجریان)تعهدات مجري  (9

A. ت انادكس شاده درالچااپ ياك مقالاه در مجال رياا 60.000.000تاا مبلاغ دانشججویي:تحقیقاتكمیتههاي طرحScopus  و از

ر قارارداد درا مجري ، (IFبا ضريب تاثير ) ISIو يا  PubMedت اندكس شده درالدر مج چاپ يك مقالهريال  80.000.000تا  60.000.000

 .شود متعهد مي

B. چااپ ياك مقالاه در رياال  50.000.000تاا مبلاغ دندانپزشكي: و عموميپزشكيدانشجویانهاي نامه پایانبهمربوطهاي طرح

باا  ISIيا  PubMed ت اندكس شده درالچاپ يك مقاله در مجريال  120.000.000تا  50.000.000و از  Scopusت اندكس شده درالمج

 .(IFضريب تاثير )

C. ت اندكس شده درالحداقل يك مقاله در مج رزیدنتي: و ارشد دانشجویان هاينامهپایان به مربوطهايطرح ISI با IF 

D. آموزشي دكتريهاي نامهپایان  به مربوط هاي طرح (Ph.D :)ه درت اندكس شادالمقاله در مج كيداقل حISI  بااIF  ياا  2بااالي

Q1  در مواردي كه(IF  ماي تواناد جهات  باشد، معاونت تحقيقات و فناوري با لحاظ رشته و زمينه تحقيقااتي باه صاالحديد 2مقاله كمتر از

 تسويه حساب طرح تحقيقاتي مساعدت نمايد.(

E. هشيپژو دكتري هاي نامهپایان  به مربوط طرح هاي (Ph.D by Research): ت اندكس شاده در الحداقل سه مقاله در مجISI 

 است. Q1داشته يا  2بيش از  IFكه حداقل يك مقاله آن  IFبا 
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F. :ت انادكس شاده درالياك مقالاه در مجاريال براي چااپ  50.000.000تا مبلغ  طرح هاي مستقلScopus  ا تا 50.000.000و از

تنظايم خواهاد  آن به نسبت رقم هاي از پيش گفته شاده و مازاد بر IFبا  ISIشده درت اندكس الله در مجچاپ يك مقاريال  200.000.000

هااي  كاي از طارحباشند بر اساس بودجه مصوب معادل ي هاي دانشجويان نمي نامه هاي تحقيقاتي كه پايان ت طرحاالتعهدات انتشار مق. شد

 .باشد پايان نامه دانشجويان مي

G. يماداگاناه منظاور شوند در قرارداد به صاورت ج تراع مورد تاييد دانشگاه ميختحقيقاتي كه منجر به توليد محصول و يا ثبت ا هاي تعهدات طرح 

 .شود

د دهنا تيار ميخانشگاه وكالت و ارا اجراء ننمايند مجريان به د الچنانچه مجريان حداكثر تا سه سال بعد از اتمام طرح و گزارش نهايي تعهدات با: 1تبصره

 .ت شده طرح را از حقوق و مزاياي ماهانه آنان كسر نمايدخهاي پردا كه هزينه

 ت.شوراي پژوهشي دانشگاه است كه تشخيص آن قابل اعتراض نيس 8بند  1كننده مقدار كسورات موضوع تبصره  مرجع تعيين: 2بصرهت

عمال كسورات منادرج هاي تحقيقاتي شده باشد ا ريد تجهيزات غيرمصرفي قابل استفاده در ساير طرحخچنانچه بخشي از اعتبارات طرح صرف : 3تبصره

 .شود شامل آن نمي 8بند  1در تبصره 

 طارح ،ديگر باشد هاي ح مستلزم همكاري سازمانرطرح مي باشد و در مواردي كه اجراي ط )اول(مسئوليت كامل اجراي طرح به عهده مجري : 4تبصره

 .هاي مربوطه را كسب نمايد ايستي موافقت همكاري با سازماندهنده ب

ع الناوري دانشاگاه اطامعاونت تحقيقات و ف هتراع شود مجري طرح موظ  است مراتب را بخچنانچه انجام طرح تحقيقاتي منجر به كش  و يا ا: 5صرهتب

ت وب وزارت بهداشانامه مص برداري از آن طب  آئين ع يا كش  و بهرهتراخچنين روش ثبت ا طرح و يا دانشگاه و هم (مجريان)دهد. تعيين حقوق مجري 

 .واهد بودخدرمان و آموزش پزشكي 

ياا ) آدرس نويسانده اول پژوهشي و يا ارائه در مجامع علماي باياد ت علميالت مستخرج از طرح به صورت چاپ در مجاالدر انتشار مقاله يا مق: 6تبصره

 .ده شكل فوق شوبدهي  نبايد موجب عدم آدرس (دانشجو )يا فارغ التحصيليقال عضو هيات علمي به دانشگاه ديگر از اين دانشگاه باشد. انت (مسئول

شاوراي پژوهشاي  29/2/93 ورخهاي تحقيقاتي مصوبه م نامه كميته نظارت بر طرح طرح بايد در طول اجراي طرح طب  آيين (مجريان)مجري : 7تبصره

 .رايه نماينددانشگاه گزارش پيشرفت طرح را ا

 .ويش باقي استخنامه توس  دانشجويان كماكان به قوت  ضواب  مربوط به دفاع پايان: 8تبصره

موظا   چنانچه به تشخيص شوراي پژوهشي دانشگاه اجراي طرح به دليل ناموجه متوق  و فسخ گردد مجاري فسخ قرارداد:شرایط  (10

را  هااي ماذكور ينهدهد هز تيار ميخد. به موجب اين قرارداد مجري به دانشگاه اسارات وارده را عودت نمايخهاي طرح و  است كليه هزينه

 .ساً و بدون نياز به اقدامات قضايي از حقوق و مزاياي مجري كسر نمايدار

هااي  رحطرح ملزم به همكاري كامل با كميته نظارت طا (مجريان): مجري هاي تحقیقاتي همكاري كامل با كمیته نظارت بر طرح (11

 .ي استتحقيقات

اماوال  شاود باه عناوان ها و تجهيزات غيرمصرفي كه از محل اعتبار طرح پژوهشاي تهياه ماي كليه دستگاه لوازم و تجهیزات طرح: (12

ده نمايند. در صارورت ها بتوانند از آن استفاه ريزي مدون كليه گرو دانشگاه بوده تا با برنامه(Core Laboratory)آزمايشگاه تحقيقاتي جامع

ر غيار ايان دشوند.  مي بعد از اتمام تحقي  به آزمايشگاه تحقيقاتي فوق منتقل (با تشخيص معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه)ت نياز و ضرور

 .ندهاي تحقيقاتي مورد استفاده قرار گير شوند تا براي طرح صورت تحويل همان گروه يا مركز تحقيقات محق  اصلي طرح تحقيقاتي مي

 ..... است چاپن طرح حداقل ت ايتعهدات تعداد مقاال (13

فنااوري  ات ويك نسخه به معاونت تحقيق ،طرح (مجريان) ين قرارداد در چهار نسخه تنظيم شده است كه يك نسخه آن جهت مجريا (14

 .گردد يك نسخه به مديريت بودجه دانشگاه و يك نسخه به امور مالي دانشگاه ارسال ميه، دانشگا

                                                                                                                           امضاء معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه: دكتر پرویز كوخایی     ح:..............مضاء مجریان طرا

 


