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 چند مرکزیطرح های تحقيقاتی آيين نامه 
 

   اعشالیی عميشی کششور و نیشس     توسط پژوهشگران نقشش هميشی در   در حوزه تولیذ و کاربرد دانش های پژوهشی  فعالیتبا توجه به اينكه      
ش صنعت و انعقشاد رشرارداد هشای    بخبا  ياهيچنین با توجه به ارتباط هراکس دانشگاهی با يكذيگر و  دارد گاهرتبه بنذی عيمكرد پژوهشی دانش

آيین ناهه طرح های تحقیقاتی چنذ هرکسی دانشگاه عمون پسشكی گنابشاد بشه ششرح     انجان فعالیت های پژوهشی به صورت دو يا چنذ هرکسی،
  ريل هی باشذ.

 

 
 تصَیة طرح در ضَرای پژٍّطی داًطگاُ ػلَم پسضکی گٌاتاد ٍ ضَرای پژٍّطی داًطگاُ ّوکار  -1

طرح ّای تحقیقاتی ٍ پایاى ًاهِ ّای پژٍّطی تیي داًطگاّی تاتغ هقررات ٍ آییي ًاهِ ّای اجرایی طرح ّای تحقیقاتی داًطگاُ ػلَم  ّوِ ی -2

 پسضکی گٌاتاد هی تاضٌذ. 

داًطگاُ تر اساس ًَع  ّوِ یافتِ ّای حاصل از طرح یا پایاى ًاهِ تحقیقاتی، اػن از هقالِ، گسارش، جسٍُ ٍ غیرُ تایستی تا در ًظر گرفتي سْن -3

 هطارکت در راٌّوایی طرح پایاى ًاهِ تحقیقاتی، هحیط پژٍّص ٍ هیساى هطارکت ّای طرفیي هالی لحاظ گردد. 

 هجری هتؼْذ گردد کِ تؼذاد ًسخِ ّای گسارش ًْایی ٍ هقالِ هٌتطر ضذُ هَرد ًظر داًطگاُ ػلَم پسضکی گٌاتاد را تحَیل دّذ.  -4

صلی در هحیط پژٍّص ٍاحذ ّای تاتؼِ داًطگاُ ػلَم پسضکی گٌاتاد اًجام گیرد، در تواهی هحصَالت هٌتج از طرح اػن از هقالِ در هَاردی کِ کار ا -5

 ٍ ... ، ػضَ هطارکت کٌٌذُ داًطگاُ ػلَم پسضکی گٌاتاد تایذ تِ ػٌَاى ًفر اٍل یا هسٍَل لحاظ ضَد.

یاى ًاهِ خریذاری گردد، سْن داًطگاُ ػلَم پسضکی گٌاتاد از هَاد غیر هصرفی ٍ هَاد تاقی چٌاًچِ ٍسیلِ یا تجْیساتی از هحل اػتثار طرح یا پا -6

 هاًذُ، تایستی قثل از اجرای طرح تؼییي ضذُ ٍ تِ تاییذ دفتر حقَقی داًطگاُ ترسذ.

تَد کِ در پرٍپَزال هصَب ضَرای ًحَُ رکر ترتیة اساهی هجریاى داًطگاُ ػلَم پسضکی گٌاتاددر گسارش ًْایی طرح تِ ّواى ترتیثی خَاّذ  -7

 پژٍّطی داًطگاُ گٌاتاد رکر گردیذُ است .

 درج آرم داًطگاُ ػلَم پسضکی گٌاتاد  رٍی جلذ گسارش ًْایی طرح الساهی است. -8

 ًام هجری اٍل داًطگاُ ػلَم پسضکی گٌاتاد در هقاالت هٌتطر ضذُ تِ ػٌَاى ًَیسٌذُ اٍل یا ًَیسٌذُ هسٍَل رکر ضَد. -9

رکر ًام ٍاحذ هرتثط یا هراکس هجوَػِ ػلَم پسضکی گٌاتاد تایذ در قسوت آدرس دّی داًطگاُ ٍ تطکر ٍ قذر داًی ٍ کلیِ هحصَالت استخراج  -11

 ضذُ از پژٍّص اًجام ضذُ ٍ ّوچٌیي در قسوت حوایت هالی طرح یا پایاى ًاهِ رکر گردد.

 ٍ تجْیسات داًطگاُ گٌاتاد ، هَظف تِ جثراى خسارت ٍاردُ هی تاضذ.در صَرت ٍقَع ّرگًَِ خسارت از طرف داًطجَ تِ اهَال  -11

 جا ٍاقغ ضَد.هحل اجرای طرح هکاًی خَاّذ تَد کِ تخص اػظن فؼالیت ّای طرح در آى -12

 پیص ًَیس قرارداد ًْایی تا تَجِ تِ سقف اػتثار طرح هی تایست تِ تاییذ هراجغ ریصالح ترسذ. -13

 ِ تِ ارائِ گسارش تِ داًطگاُ گٌاتاد خَاّذ تَد.پرداخت تِ طرح تا تَج -14

 داًطگاُ گٌاتاد هی تَاًذ ترای اجرای طرح ٍ رًٍذ ًظارت تر اجرایی ضذى طرح، ًاظر تؼییي ًوایذ. -15

 در صَرت ّر گًَِ استفادُ از طرح ػٌَاى داًطگاُ گٌاتاد رکر گردد. -16

 تا ضرایط رکر ضذُ تحَیل داًطگاُ گردد. CDش ًْایی تِ ّوراُدر صَرتی طرح خاتوِ یافتِ تِ حساب هی آیذ کِ گسار -17

 در صَرتی کِ هجری طرح اقذام تِ فسخ قرارداد ًوایذ کلیِ خسارتْا تایذ جثراى گردد. -18
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