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«آييننامه طرحهاي پژوهشي
مقدمه:
آييننامه طرحهاي پژوهشي دانشکده علوم پزشکي اسداباد با توجه به سياستها و اولويتهاي پژوهشي و فناوري كشور و نيز
با در نظر گرفتن آييننامه پژوهانه اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ،مورد تدوين و تصويب قرار گرفته
است و از تاريخ  99/9/5الزماالجرا ميباشد .نظارت بر حسن اجراي اين آييننامه به عهده معاونت پژوهشي و فناوري دانشکده
خواهد بود.
ماده  -1اهداف
 -1شفاف سازي فرايند تصويب و اجراي طرحهاي پژوهشي در دانشکده علوم پزشکي اسداباد.
 -2تهيه و تنظيم آييننامه پژوهشي منسجم و به روز براي طرحهاي پژوهشي.
 -3شفاف سازي و ايجاد مقررات جهت اجراي فعاليت هاي پژوهشي در رشته هاي علوم پزشکي.
 -4افزايش كيفيت و هدفمندسازي فعاليتهاي پژوهشي.
 -5سرمايهگذاري بهينه براي دستيابي به نتايج مطلوب پژوهشي.
 -6ايجاد بستر مناسب و سوق دادن طرحهاي پژوهشي به سمت توليد دانش پزشکي ،محصول و ايجاد ارتباط با بالين.
-7فراهم ساختن زمينه انجام پژوهش هدفمند در چارچوب برنامه هاي تحقيقاتي اساتيد و گروه هاي آموزشي و نيز حمايت از
انجام پژوهش هاي منطبق با اولويت ها و سياست هاي وزارت بهداشت و هدايت فعاليت هاي پژوهشي اعضاء هيئت علمي به
سمت نيازهاي كشور.
ماده – 2تعاريف
طرح پژوهشي :به فعاليتهاي پژوهشي اعضاء هيأت علمي دانشکده علوم پزشکي اسداباد گفته ميشود كه در راستاي ارتقاي
علمي دانشکده در سطح ملي و بينالمللي و رفع نيازها و مشکالت كشور باشد .اين طرحها در قالب فرمهاي پيشنهادي طرح
پژوهشي توسط اعضاء هيأت علمي ارائه شده و مراحل تصويب و اجراي آنها تحت نظارت و در چارچوب قوانين و مقررات معاونت
پژوهش و فناوري دانشکده علوم پزشکي اسداباد انجام شود.
مجري مسئول :عضو هيأت علمي دانشکده علوم پزشکي اسداباد است كه مسئوليت اجراي طرح پژوهشي از جمله مسئوليت
مالي طرح و مسئوليت تسويه حساب با معاونت پژوهشي و فناوري را برعهده دارد .ميزان مشاركت مجري مسئول ،مساوي يا
بيشتر از ساير مجريان است.
ساير مجريان :افرادي كه درصدي از مشاركت را در اجراي طرح بر عهده دارند و صرفا" از اعضاء هيأت علمي ساير دانشگاهها
و مراكز تحقيقاتي كشور ميباشند.
تبصره :1ساير مجريان طرح پژوهشي در صورتي ميتوانند از اعضاء هيأت علمي ساير دانشگاه ها باشند كه حداقل به ميزان
 %33در هزينههاي طرح پژوهشي مشاركت داشته باشند.
تبصره  :2اعضاء هيأت علمي مأمور به كار در دانشکده علوم پزشکي اسداباد نميتوانند مجري مسئول طرح باشند اما ميتوانند
در رده ساير مجريان قرار گيرند.
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همكار (همكاران) :افرادي كه در برخي امور اجرايي طرحهاي تحقيقاتي از قبيل كارهاي آزمايشگاهي عملي و غيره به مجريان
كمك ميكنند ( مانند اعضاء هيأت علمي ،كارشناسان ،دانشجويان و .)...
تبصره :1امتيازدهي به مجري مسئول و ساير مجريان طرح هاي پژوهشي بر اساس درصدهاي تعيين شده در آئين نامه ارتقاء
مي باشد و امتياز دهي به همکاران طرح بر اساس ساعت همکاري مندرج در پروپوزال محاسبه مي شود.
انواع طرح هاي پژوهشي:
 -1طرحهاي پژوهشي محصول محور:
اين طرح از ابتدا به قصد دستيابي به دانش فني و توليد نمونهاي از محصول ،ارائه ميشود .اعتبار اين طرح ها در صورت تصويب
از محل اعتبار پژوهشي مجري طرح تامين مي شود.
 -2طرحهاي پژوهشي كاربردي:
اين طرحها در راستاي اولويتهاي پژوهشي و فناوري كشور و يا براساس اولويتهاي پژوهشي اعالم شده از سوي معاونت
پژوهشي و فناوري دانشکده علوم پزشکي اسداباد ميباشند .اعتبار اين طرح ها در صورت تصويب از محل اعتبار پژوهشي مجري
طرح تامين مي شود.
 -3طرحهاي پژوهشي بنيادي ( گسترش مرزهاي دانش):
اين نوع از طرحها در رشتههاي پايه علوم پزشکي ،با هدف توليد علم و گسترش مرزهاي دانش تعريف و اجرا ميشوند .اعتبار
اين طرح ها در صورت تصويب از محل اعتبار پژوهشي مجري طرح تامين مي شود.
 -4طرح هاي پژوهشي كاربردي مسئله محور:
اين طرحها با حفظ ماهيت پژوهشي به حل مشکل يا مسئلهاي در دانشکده علوم پزشکي اسداباد منجر ميشوند .اين طرح ها
خارج از گرنت پژوهشي مي باشند.
 -5طرحهاي پژوهشي تجاري سازي محصول :اين طرحها در راستاي گسترش و انتقال فناوري از دانشکده به صنعت با
تجاري سازي محصول طرحهاي پژوهشي محصول محور انجام ميشوند .محل انجام اين طرحها در دانشکده علوم پزشکي
اسداباد ميباشد و محل تأمين هزينههاي آن از محل اعتبارات ديگر بخشها و مراكز حمايت كننده از تجاري سازي محصوالت
دانش بنيان انجام ميشود.
 -4طرحهاي پژوهشي كالن:
اين نوع طرحهاي پژوهشي ،بايد در راستاي سياست ها و اولويتهاي علمي و فناوري كشور يا دانشکده علوم پزشکي اسداباد
بوده و صرفا" در مورد طرحهايي كه انجام آنها نيازمند هزينه ها و امکاناتي فراتر از ميزان گرنت عضو هيأت علمي است انجام
ميشود.
ماده  -3روند تصويب طرحهاي پژوهشي
 -3-1طرحهاي پژوهشي پس از ارائه پروپوزال (به ايميل معاونت آموزشي) ،توسط اعضاي شوراي پژوهشي دانشکده داوري و
بررسي ميشوند .در صورتيکه طرح پژوهشي در خارج از حوزه اطالعات اعضاي پژوهشي باشد ،طرح پيشنهادي به يك يا دو
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داور از اعضاء هيأت علمي دانشکده و يا ساير دانشگاه ها (در مورد طرح هاي با اعتبار بيش از صد ميليون ريال ،دو داور) ارسال
مي شود .داور طرح مذكور را در قالب فرمهاي مربوطه داوري مينمايند .طرح داوري شده به همراه نظرداور (داوران) به شوراي
پژوهشي دانشکده ارسال ميشود و در صورت تصويب طرح در دانشکده ،جهت داوري در كميته اخالق به يکي از اعضاي كميته
اخالق ارسال مي گردد .ط رح پس از تصويت در كميته اخالق براي دريافت كد اخالق به وزارت خانه ارسال شده و پس از
دريافت آن توسط شوراي پژوهشي ،فرم عقد قرارداد با مجري تکميل مي شود .در اين مرحله طرح اماده اجرا مي باشد .مجري
موظف است طبق زمان بندي گفته شده در پروپوزال ،مقاله يا مقاالت چاپ شده (برابر با تعهدات مجري) را به همراه فرم
گزارش نهايي تکميل شده به شوراي پژوهشي ارائه دهد.
 -3-2طرحهاي پژوهشي كالن ،پس از ارزيابي هزينه ها و امکانات الزم و طي مراحل داوري و تصويب در دانشکده جهت داوري
به دو داور خارج از دانشکده ارسال مي شود و پس از دريافت نظرات اين داوران ،در اولين جلسه كميته پژوهشي بررسي كننده
طرحهاي پژوهشي تصويب مي شوند.
ماده  -4ضوابط مربوط به اجراي طرح پژوهشي
 -4-1تاريخ شروع طرح ،تاريخ ابالغ آن ميباشد.
 -4-2هر عضو هيأت علمي ،همزمان ميتواند هشت طرح پژوهشي داشته باشد .عضو هيأت علمي در حال مأموريت ،تحصيل و
يا فرصت مطالعاتي نميتواند نسبت به ارائه طرح پژوهشي جديد اقدام نمايد.
 -4-3طرحهاي پژوهشي كه اعتبار آنها از محل پژوهانه عضو هيأت علمي تأمين ميشوند .بايد در موعد مقرر و بر اساس زمان
بندي اعالم شده در پروپوزال مربوطه به اتمام برسند.
 -4-4چنانچه روند اجراي طرح پژوهشي در هر مرحله و به هر دليل متوقف شود ،مجري مسئول موظف است مراتب را به
اطالع معاون پژوهشي دانشکده مربوطه برساند تا موضوع پس از بررسي ،جهت تصميم مقتضي منعکس شود.
تبصره  :1كليه مکاتبات مجري مسئول طرحها از طريق كارشناس پژوهشي دانشکده به مديريت امور پژوهشي دانشکده ارسال
شود.
 -4-5طرحهاي پژوهشي ميتوانند به عنوان پاياننامههاي تحصيالت تکميلي مورد قبول واقع شوند .در اين حالت طرح بايد
قبل از تصويب به عنوان پايان نامه ،توسط شوراي پژوهشي دانشکده تصويب شده باشد.
 -4-6تغيير در مفاد پروپوزال طرح در موارد استثنايي در شوراي پژوهشي دانشکده بررسي ميشود.
 -4-7حاصل تحقيقات طرح و هر گونه درآمد ناشي از اجراي طرحها و فعاليتهاي پژوهشي كه هزينه آن از محل اعتبارات
پژوهشي دانشکده علوم پزشکي اسداباد پرداخت شده باشد متعلق به دانشکده خواهد بود و دانشکده ميتواند قسمتي از درآمد
حاصله را به مجري پرداخت نمايد.
 -4-9در صورتي كه مجري از اجراي طرح اعالم انصراف نمايد ،با پرداخت هزينههاي اخذ شده با توجه به داليل و مدارك ،در
شوراي پژوهشي دانشکده تصميم گيري شود .در اينصورت هزينه هاي داوري از محل گرنت عضو هيئت علمي كسر مي شود.
 -4-9طرح دهندگان مي توانند از كارمندان مراكز تحت پوشش دانشکده علوم پزشکي اسد اباد كه داراي سوابق علمي-پژوهشي
(داشتن حداقل دو مقاله و شركت در طرح هاي تحقيقاتي (حداقل يك طرح تحقيقاتي) به عنوان همکار طرح يا مجري طرح)
هستند ،باشند .كارمندان مي توانند حداكثر دو طرح با سقف حداكثر  133ميليون ريال را همزمان تحت اجرا داشته باشند.
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ماده -5تعهدات طرحهاي پژوهشي
 -5-1طرحهاي پژوهشي محصول محور
اينگونه طرح ها جهت تسويه ح ساب نيازي به ارائه مقاله ندارند ،با اينحال ،ارائه مقاله از اين طرح ها نيز امکان پذير است.
محصول مورد نظر بايد داراي گواهي ثبت اختراع داوري شده يا تائيد دو داور به انتخاب شوراي پژوهشي دانشکده باشد .مجري
ميتواند حداكثر  23درصد از مبلغ گرنت خود را در اين زمينه هزينه نمايد و مبالغ باالتر بايد در شوراي پژوهشي دانشکده
بررسي شود.
 -5-2طرح هاي پژوهشي بنيادي و كاربردي و طرح هاي كالن
تعهدات طرح هاي پژوهشي بر مبناي ميزان اعتبار معادل طرح پژوهشي شامل حقالتحقيق ،هزينههاي پرسنلي و هزينه
مسافرت صورت ميگيرد.
بر اين مبنا ،جدول زير جهت محاسبه تعهدات استفاده ميشود.

بودجه طرح به ريال

سطح

محل نمايه شدن مقاالت

تعداد مقاالت

نمايه
1

بيش از سيصد ميليون ريال

سطح 1

Medline /PubMed, ISI Web of
))Sciences

2

بيش از دويست ميليون ريال الي سي صد

سطح 1

ISI (Web of Sciences), Medline
/PubMed

سطح 1

ISI(Web of Sciences), Medline /PubMed
+
Chemical Abstract, Biosis,Embase,
Scopus, current content
ISI(Web of Sciences)), Medline /PubMed

يک
يک
يک

به ازاء هر سه ميليون
ريال يک مقاله سطح يک
يا در كل يک مقاله با
ايمپكت سه به باال

ميليون ريال
3

بيش از صدوّپنجاه ميليون ريال الي دويست
ميليون ريال

سطح 2
4

يكصد ميليون ريال الي پنج جاه ميليون ريال

سطح 1

5

پنجاه ميليون ريال الي صدميليون ريال

سطح2

 Scopusانگلیسی

6

ده ميليون ريال الي پنجاه ميليون ريال

سطح 3

مقاالت چاپ شده در مجالت ايندكس شده در ساير
نمايه هاي تخصصي بين المللي و مجالت علمي –
پژوهشي داخلي

دو

يک
يک
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-

تعهدات طرح هاي پژوهشي كالن ،متناسب با بندهاي جدول فوق در شوراي پژوهش و فناوري دانشکده تصميم گيري مي
شوند.

-

تعهدات در مورد طرح هاي پژوهشي كه به د ليل قيمت باالي مواد مصرفي (با ارائه پيش فاكتور و مدارك مربوطه) بودجه
بيشتري نياز دارند ،در شوراي پژوهش و فناوري دانشکده تصميم گيري خواهد شد.

-

در موارد خاصي كه بر خالف پيش بيني مجري طرح از طرح پژوهشي ،تعداد مقاالت مطابق با تعهدات استخراج نشود ،مجري
طرح موظف است با ارائه داليل و مستندات الزم ،موضوع را به صورت كتبي به كارشناس پژوهشي دانشکده ارائه دهد و پس از
بررسي مدارك و موجه بودن آنها ،مجري طرح مي تواند به جاي مقاله اوريجينال ،مقاله مروري منطبق با موضوع طرح پژوهشي
و برابر با تعهدات ارائه دهد.

-

به ازاء هر  33ميليون ريال افزايش هزينه از سقف  433ميليون ريال ،يك مقاله سطح دو و به ازاء هر 53ميليون ريال افزايش
هزينه از سقف  433ميليون ريال ،يك مقاله سطح يك به تعهدات مجري اضافه خواهد شد.

-

گزارش نهايي طرح به همراه برون دادهاي پژوهشي آن در موعد مقرر تدوين و در قالب سه لوح فشرده پس از بررسي در گروه
آموزشي مربوطه و شوراي آموزشي -پژوهشي دانشکده ارسال ميگردد .عدم ارسال به موقع بر اساس زمان بندي اعالم شده در
پروپوزال مصوب يا عدم تمديد ،منجر به مسدود شدن مبلغ نهايي طرح از ميزان پژوهانه سال بعد ميشود.

-

در انتشار كليه برون دادهاي پژوهشي كه تأمين بودجه آن از دانشکده علوم پزشکي اسداباد بوده است بايد تنها ،نام دانشکده
علوم پزشکي اسداباد يا  Asadabad school of medical scienceبه عنوان مشخصات سازماني مجري ذكر شود در غير
اين صورت نميتواند جهت تسويه حساب و ساير امتيازات پژوهشي مورد محاسبه قرار گيرد.

-

هزينه داوري هر طرح پژوهشي براي مربي  733هزار ريال ،براي استاديار  933هزار ريال ،براي دانش يار  933هزار ريال و براي
استاد تمام ده ميليون ريال است و از محل اعتبارات معاونت پژوهش و فناوري دانشکده پرداخت ميشود.
ماده  :6مدت اجرا ،تمديد يا لغو قرارداد
 -6-1مدت اجراي طرح پژوهشي در ابتداي پيشنهاد طرح و به درخواست مجري و تصويب شوراي پژوهش و فنآوري دانشکده
تعيين مي گردد .در صوووورتي كه طرح پژوهشوووي اي در موعد مقرر به اتمام نرسووويده باشووود ،تمديد مدت زمان اجراي آن ،با
درخوا ست كتبي حداقل يك ماه قبل از اتمام مدت زمان اجراي آن و ارائه گزارش پي شرفت كار و ارائه داليل توجيهي و با تأييد
مدير پژوهشي دانشکده امکانپذير خواهد بود.
تبصره :در صورتي كه مدت زمان اجراي طرح پژوهشي به پايان رسيده باشد و مجري درخواست كتبي براي تمديد زمان اجراي
آن را ارائه نکرده باشد ،مديريت امور پژوهشي دانشکده آن طرح را لغو خواهد نمود.
تبصره  :هرگونه تغيير در عنوان و محتواي طرح پژوهشي منوط به درخواست و توجيه كتبي مجري (از طريق گروه آموزشي
مربوطه) و تصويب شوراي پژوهش و فنآوري دانشکده خواهد بود.
تبصره  :هرگونه تغيير در ساير مفاد قرارداد منوط به درخواست و توجيه كتبي مجري و تصويب آن در شوراي پژوهش و فنآوري
دانشکده خواهد بود.
ماده -7نحوه پرداخت مبلغ قرارداد
 -7-1نحوه پرداخت مبلغ قرارداد به شرح زير ميباشد:

دانشکده علوم زپشکی اسدا باد
معاونت تحقیقات و فناوری

-

 63درصد اعتبار پس از عقد قرارداد ،و پرداخت  25درصد در زمان ارئه گزارش نهايي و مستندات مربوط به  submitمقاله و
 15درصد باقيمانهد منوط به اعالم پذيرش ،يا اصل مقاله و يا مقاالت چاپ شده (برابر با تعهدات مجري) و يا ارائه تاييديه
نتيجه و بکارگيري محصول طرح تحقيقاتي از مراجع ذينفع (با تشخيص معاونت تحقيقات و فناوري دانشکده) و در صورت
خريد وسايل غير مصرفي مندرج در پيش نويس طرح ،و ارائه شماره پالك اموال مذكور به معاونت مي باشد.
تبصره :در صورتيکه هزينه مواد مصرفي و انجام آزمايشات تخصصي طرح بيش از  53درصد اوليه بودجه طرح باشد ،كل هزينه
مواد مصرفي تا سقف  93درصد قابل پرداخت مي باشد.
تبصره :مجري موظف است ظرف مدت  24ماه پس از عقد قرارداد مدارك اعالم پذيرش يا اصل مقاله چاپ شده و يا نتيجه
بررسي و بکارگيري محصول طرح تحقيقاتي را از مراجع ذينفع استعالم نموده و به معاونت پژوهشي ارائه نمايد در غير اين
صورت پرونده طرح كامال بسته مي گردد و به منزله تسويه حساب نهايي خواهد بود.
تبصره :نويسنده مسئول مقاله بايد در قسمت تشکر مقاله ،شماره طرح و تامين بودجه طرح (معاونت آموزش و تحقيقات و
فناوري دانشکده علوم پزشکي اسداباد را نيز قيد كند.

-

قبل از خريد تجهيزات سرمايهاي از محل اعتبار طرحهاي پژوهشي داخل دانشکده ،كسب مجوز از معاونت پژوهش و فنآوري
دانشکده توسط مجري طرح پژوهشي الزامي خواهد بود .بر اين مبنا ،وسايل خريداري شده ،نبايد از تجهيزات قابل استفاده
موجود در دانشکد باشد.
تبصره :تجهيزاتي كه در روند اجراي طرح پژوهشي خريداري ميشوند ،جزء اموال دانشکده بوده و بايد امکان استفاده ساير
اعضاء از آنها فراهم شود.
ماده  -8نحوه تسويه حساب
-9-1ازمقاله يا مقاالت مستخرج از طرح پژوهشي ،صرفا" براي تسويه حساب همان طرح پژوهشي ميتوان استفاده كرد.
مسئوليت تطبيق مقاالت مستخرج و مفاد طرح برعهده معاونين پژوهشي دانشکده ميباشد.
-9-2نام مجري مسئول طرح بايد به عنوان  Corresponding Authorدر فهرست اسامي نويسندگان مقاله چاپ شده درج
شود.
-9-3ذكر حمايت مالي در مقاله يا مقاالت منتج از طرح پژوهشي به صورت زيرالزم است:
اين مقاله مستخرج از نتايج طرح تحقيقاتي اجرا شده به شماره قرارداد  ...............................از محل اعتبارات معاونت آموزش
و پژوهش و فناوري دانشکده علوم پزشکي اسداباد ميباشد.
- This work has been financially supported by the research deputy of ..................
 در صورت عدم ذكر حمايت مالي و يا درج ناكامل و ناصحيح نام دانشکده طرح پژوهشي قابل تسويه حساب نخواهدبود.
-9-4آدرس دانشکده بايد به عنوان  Affiliationمجري در مقاله درج شود.

