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:مقدمه

اقتـصادي، اجتمـاعي،    پايـدار در حـوزه هـاي    توسـعه محوراساس پيشرفت هرجامعه برپايه و 

كـشف حقـايق و    گسترش مرزهـاي دانـش و     ين مهم بدون     و ا  استوار است صنعتي  فرهنگي و 

.امكان پذير نمي باشدپژوهش است ، بر كه مبتني شناخت پديده هاي طبيعي 

ها، رخـدادها،  دهيبازنگري پدر ويارانه و سامانمند براي كشف، تعبي فعاالنه، هشيروندپژوهش

. هاستهيرفتارها و فرض

هنگـامي بـه بـار خواهـد نشـست كـه در سـيري        ،نهال پژوهش در كشورهاي در حال توسعه   

در راسـتاي   .در راستاي اولويتهـاي تحقيقـاتي آن جامعـه باشـد          اصولي و برنامه ريزي شده، و     

 بر اين   . از اهميت خاصي برخوردار مي باشند      ضوابط و مقررات خاص    مزبور   اهدافدستيابي به   

ن بـا  قـزوي علـوم پزشـكي     دانـشگاه   راهنماي پژوهشي دانشكده بهداشت و پيراپزشـكي        اساس  

 در دانشگاه و بـا هـدف آگـاه سـازي            موجود و صورتجلسه هاي     بخشنامه ها ،  استفاده از قوانين  

اهميت فعاليت هاي پژوهشي در ارتقاء ايشان و آشنايي بـا  اعضاء محترم هيات علمي نسبت به    

.تدوين شده استتهيه وبخش پژوهش قوانين و فرصت هاي موجود در 
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:شي دانشكدهسرپرست پژوه- 1

سرپرست پژوهشي دانشكده، مديريت و ساماندهي فعاليتهاي پژوهشي دانشكده را بر عهده 

.دارد

:سرپرست پژوهشي دانشكدهوظايف و اختيارات -1-1

تـدوين  ي هاي الزم و اتخـاذ تـصميم در مـورد فعاليـت هـا ي پژوهـشي دانـشكده و               بررس-1

ه به خط مشي پژوهشي دانشگاهپژوهشي دانشكده باتوج و خط مشي هاي سياستها

مطالعه و پيشنهاد راهكارهاي ايجاد انگيزه و عالقه در اعضاي هئيت علمي دانشكده جهـت               -2

فراهم آوردن امكانات الزم و متناسب با فعاليتهاي پژوهشي مرتبط و فعال نمودن پژوهش

گي ايـن  پژوهشهاي بين گروهـي و فـراهم نمـودن امكانـات الزم جهـت همـاهن            حمايت از  -3

پژوهشها

و نظارت بر كيفيـت و حـسن اجـراي    تحقيقاتي و پايان نامه ها      تصويب طرحهاي   رسي و  بر -4

 به حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه طرحهاارائه وآنها

نظارت بر پيشرفت طرحهاي پژوهشي طبق برنامه زمانبندي مصوب و در صـورت             بررسي و -5

لزوم تجديد نظر و تصويب تغييرات آنها
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شوراي پژوهشي دانشكده ميتواند درصـورت      .   طرحهاي پژوهشي  جهت بررسي تعيين داور   -6

بـه سـاير    با تائيد معاون پژوهشي دانشكده، بررسي واظهار نظر طرحهـاي تحقيقـاتي را              لزوم و 

.ارجاع دهد در خارج از دانشكده افراد صاحب نظر

ي تحقيقاتي در رونـد اجـراي   فراهم نمودن امكانات و تسهيالت الزم جهت مجريان طرحها      -7

طرح 

تشويق مجريان طرح به ارائه نتايج پژوهـشهاي پايـان يافتـه بـه موسـسات ذيـربط جهـت               -8

 در عرصه هاي مختلف علمي وعملي استفاده

 طـرف   اظهار نظر در مورد سمينارها ، كنگـره هـا و كارگـاه هـاي پيـشنهادي از                   بررسي و -9

 پژوهشي و سمينارها- اجراي كارگاه هاي آموزشي و همكاري درگروههاي مختلف دانشكده

 برگزاري همايشهاي علمي و ارايه دستاوردهاي پژوهشي در قالب كارگاههاي آموزشي بـا              -10

رعايت ضوابط و مقررات مربوط

هـا و بازديـدهاي      همـايش  ،بررسي و تصويب برگزاري دوره هاي كوتاه مـدت آموزشـي          -11

علمي
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سفرهاي علمي   اعضاي محترم هيئت علمي جهت شركت در          بررسي و تصويب درخواست    -12

ومطالعاتي در چـارچوب ضـوابط     و فرصتهاي ، همايشهاي خارج از كشور      ، بورسهاي تحصيلي    

مقررات مربوط 

نوشتن مقاالت تحقيقـي و  ،  ترجمه كتب ترغيب و تشويق اعضاي هيئت علمي به تاليف و        -13

نشر آثار علمي  در چاپ وايجاد امكانات و تسهيالت الزم براي تسريع

اعضاي هيئت علمي دانشكده تأليف و ترجمه كتاب درخواست تصويب -14

 ويـژه   پژوهشي داخل و خـارج كـشور بـه        -علميدانشگاهها و موسسات    ساير  مشاركت با   -15

 كيفيـت فعاليتهـاي   ء ارتقـا بخش ارتباط با صنعت به دليل موقعيت صنعتي قزوين بـا رويكـرد         

پژوهشي

رسي نظرات گروههاي آموزشي دانشكده در مورد اولويتهاي تحقيقـاتي و ارائـه آن بـه                بر-16

معاونت پژوهشي دانشگاه

برنامه ريزي و نظارت بر كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده-17

آموزشي دانشكدهتصويب آيين نامه هاي پژوهشي گروههاي -18

دانشكده ي فعاليتهاي پژوهشانجام امور مربوط به ارزشيابي -19
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پژوهشي گروههاي دانشكدهنيازهاي تجهيزاتي  استعالم -20

 فعاليتهـاي پژوهـشي دانـشكده بـه معاونـت           عملكرد سـه ماهـه و سـاالنه        تنظيم گزارش -21

پژوهشي دانشگاه

 همكاري و هماهنگي با معاونت پژوهشي و شوراي پژوهشي دانشگاه در كليه موارد-22

ارچوب ضوابط و مقررات به شورا محول مي شودانجام ساير اموري كه در چ-23

شوراي پژوهشي دانشكده-2

 است تحت نظارت شوراي پژوهشي دانشگاه كه در محـدوده       مرجعي دانشكده شوراي پژوهشي 

ض شده از طرف شوراي پژوهشي دانشگاه، امور مربـوط بـه بررسـي، تـصويب و                 يارات تفو ياخت

بـه منظـور    اين شـورا    .  عهده دارد  ررا ب علمي  ي اعضاي محترم هيئت     پايش طرح هاي تحقيقات   

تدوين برنامه هـاي پژوهـشي و فـراهم آوردن امكانـات الزم جهـت تـصويب و اجـراي                    تهيه و 

رياسـت شـورا بـه عهـده     . دانشكده تشكيل مـي شـود  طرحهاي تحقيقاتي شوراي پژوهشي در   

.استمعاونت پژوهشي دانشكده 

ظايفو- 2-1

دانشگاه تأمين اهداف و مأموريتهاي  در راستايزمينه سازي مناسب-1

 هاي دانشگاه و برنامه ريزيها توسعه و گسترش پژوهش در زمينه سياست-2
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 فعاليتهاي پژوهشي ء زمينه سازي براي ارتقا-3

كدهرفع موانع تحقيق در دانشبهبود شرايط و-4

 ميليـون ريـال كـه نيازمنـد مجـوز           15 تصويب طرحهاي تحقيقاتي هيئت علمي تا سـقف          -5

.اخالق پزشكي نيستند

 تصويب طرحهاي دانشجويي مقاطع تحصيالت تكميلي-6

ي به منظور استفاده از فرصت هاي مطالعاتي، شـركت در   بررسي مدارك اعضاي هيئت علم     -7

....همايش ها و

تركيب شوراي پژوهشي-2-2

دانشكدهرئيس -1

دانشكدهمعاون پژوهشي -2

 معاون آموزشي دانشكده-3

 آموزشي مختلفي گروههاي علماعضاي هيات-4

 يك نفر مشاور آماري-5
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جلسات شوراي پژوهشي-2-3

بـه صـالحديد معـاون    صـورت لـزوم و   و در   بـار   دو  هـر مـاه     حـداقل  پژوهشيجلسات شوراي 

مـصوبات شـوراي پژوهـشي      . شـد برگـزار خواهـد      فوق العـاده نيـز     پژوهشي دانشكده جلسات  

.مي رسددانشكده طي صورتجلسه اي به امضا شركت كنندگان حاضر در جلسه 

طرحهاي تحقيقاتي- 3

: گروه زير قابل بررسي هستندچهار در كدهتي دانشاطرحهاي تحقيق

طرح هاي تحقيقاتي هيات علمي-1

Health System Research:HSRطرح هاي تحقيقاتي كاربردي-2

.و پژوهشهاي كاربردي با ساير مراكزاتي طرح هاي تحقيق-3

طرح هاي تحقيقاتي دانشجويي -4

شرايط عمومي انجام طرح هاي پژوهشي هيات علمي-١-٣

50 ميليـون ريـال و تـا سـقف         20طرحهاي پژوهشي به لحاظ بودجه اي در دو گروه تا سقف            

21/1/86 مـورخ  119/20/28 شـماره نامـه بـه اسـتناد   . ندي هستند ريال قابل طبقه ب    ميليون

در خـصوص    و خريـد      قـرارداد  كليه امور اجرايي مربـوط بـه انعقـاد        ت پژوهشي دانشگاه،    معاون

 ريال كه نيازمند طرح در شوراي اخالق پزشكي دانشگاه نمي           بيست ميليون طرحهاي تا سقف    
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ده و طرحهاي با سـقف بودجـه تـا پنجـاه            باشند، در حوزه اختيارات سرپرست پژوهشي دانشك      

ميليون ريال و يا نيازمند طرح در شوراي اخالق پزشكي دانشگاه در حوزه اختيـارات معاونـت                  

.پژوهشي دانشگاه است

 ارائه شـده    1يال در نمودار شماره      ر 000/000/20ويب طرحهاي پژوهشي تا سقف      روند تص * 

.است

 ميليون ريالعلمي تا سقف بيستطرحهاي پژوهشي هيات  نحوه تصويب -1-1-٣

فـرم  ( تحقيقاتي توسط مجري      طرح  يك صفحه اي    پيش نويس   فرم تكميل و ارائه  -3-1-1-1

)1شماره 

ارائه طرح پيشنهادي به شوراي پژوهـشي گـروه مربوطـه جهـت بررسـي و انجـام              -3-1-1-2

تغييرات احتمالي 

در شوراي پژوهشي گروهتصويب طرح -3-1-1-3

به شوراي پژوهشي دانشكده جهت ادامه روند بررسيگروه ئه طرح مصوب ارا-3-1-1-4

 پروپـوزال و  دفـاع از حضور مجري در جلـسه شـوراي پژوهـشي دانـشكده جهـت              -3-1-1-5

. كليات طرح در جلسه شورا تصويب

)در صورت تصويب كليات طرح در شورا( آغاز فعاليت هاي اجرايي طرح پژوهشي -3-1-1-6
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 از  حداكثر يـك مـاه پـس      ) 2-فرم شماره (طرح تحقيقاتي نهايي  پرسشنامه  تكميل-3-1-1-7

بـه شـوراي پژوهـشي    بايد به طور كامل تكميـل، تايـپ و امـضا شـده          تصويب فرم شماره يك     

 فرم جمع آوري اطالعات و رضايت نامـه كتبـي آگاهانـه در صـورت لـزوم                  .دانشكده ارائه شود  

.ضميمه باشد

داوران اعـضاي  ) : 7تكميل فرم شـماره  (تحقيقاتي به داوران  ارجاع پروپوزال طرح     -3-1-1-8

بـا  شوراي پژوهشي دانشكده ميتواند درصـورت لـزوم و        شوراي پژوهشي دانشكده مي باشند و       

 نيـز   فـراد صـاحب نظـر     به ساير ا   طرحهاي تحقيقاتي را     داوريتائيد معاون پژوهشي دانشكده،     

.ارجاع دهد

ط كارشناس پژوهش بررسي هزينه هاي طرح توس-3-1-1-9

به مجري يكتببه صورت داوراننتيجه بررسي و نظر  اعالم -3-1-1-10

به شـوراي   طرح به همراه نامه انجام اصالحات       اصالح طرح توسط مجري و ارجاع       -3-1-1-11

پژوهشي دانشكده 

بررسي كيفيت اصالحات انجام شده توسط پژوهش دانشكده-3-1-1-12

در شـوراي پژوهـشي     ) در صورت اعمال اصالحات   ( نهايي طرح     تصويب پروپوزال  -3-1-1-13

دانشكده
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اعالم تصويب طرح به مجري به صورت كتبي-3-1-1-14

با مجري در مورد طرحهايي كه نياز       ) 8فرم شماره ( انعقاد قرارداد طرح تحقيقاتي      -3-1-1-15

.به طرح در كميته اخالق پزشكي ندارند

ند طرح در كميته اخالق پزشكي هـستند بـه معاونـت             ارجاع طرحهايي كه نيازم    -3-1-1-16

پژوهشي دانشگاه و درصورت تصويب طرحهاي مذكور در اين كميته، با مجريان طـرح قـراداد                

.منعقد مي گردد

. ارسال پروپزال نهايي به همراه قرارداد به معاونت پژوهشي دانشگاه-3-1-1-16

.كده جهت پرداخت هزينه طرح ارسال قراداد منعقده به حسابداري دانش-3-1-1-17
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 ميليون ريالتعلمي تا سقف بيستصويب طرحهاي پژوهشي هيات  روند -1نمودار شماره
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 نحوه تصويب طرحهاي پژوهشي هيات علمي تا سقف پنجاه ميليون ريال-3-1-2

 و ارسـال بـه شـوراي    )2فـرم شـماره  (طـرح تحقيقـاتي   نهـايي   پرسـشنامه    تكميل   -3-1-2-1

پژوهشي دانشكده

نوان در شوراي پژوهشي و ارسال براي داوران طرح ع-3-1-2-2

 جمع بندي و ارسال نظرات داوران براي مجري طرح-3-1-2-3

 بررسي اصالحات انجام شده از سوي مجري-3-1-2-4

 ارسال پرسشنامه براي شوراي پژوهشي دانشگاه-3-1-2-5

نيـاز بـه     اصـالحات مـورد      اعـالم مطرح شدن طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه و         -3-1-2-6

مجري

در  عالوه بر شوراي پژوهـشي دانـشگاه         طرحهايي كه در آنها آزمودني انسان است،      -3-1-2-7

. مي شوندمطرحنيز شوراي اخالق پزشكي 

 انجام اصالحات پيشنهادي شوراي پژوهشي دانشگاه توسط مجري و طـرح مجـدد              -3-1-2-8

.اصالحات در شوراي پژوهشي دانشگاه

ر شوراي پژوهشي دانشگاه دطرحتصويب -3-1-2-9
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 بـصورت تـصويب ، رد ،   شـوراي پژوهـشي دانـشگاه     نتيجه بررسـي و نظـر        اعالم-3-1-2-10

. ديگر به معاونت پژوهشي دانشكده علميتصويب مشروط ، ارجاع به مراجع ذيصالح

 از طرف معاونت  قراردادانعقادو مجري نظر شوراي پژوهشي دانشگاه به اعالم-2-11- 3-1

.دانشگاهپژوهشي 

 ريال در نمودار شماره 000/000/50روند تصويب طرحهاي پژوهشي هيأت علمي تا سقف * 

. ارائه شده است2
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ميليون ريالرحهاي پژوهشي هيات علمي تا سقف پنجاه تصويب ط روند -2نمودار شماره

فرم (تكميل پرسشنامه طرح تحقيقاتي 
دانشكدهو ارائه به پژوهش) 2شماره 

ثبت و شماره در دبيرخانه پژوهش دانشكده

داوران دانشكده و طرح عنوان در شورا و ارسال براي حضور مجري در شوراي پژوهشي

دهبررسي هزينه هاي طرح توسط پژوهش دانشك

جمع بندي و ارسال نظرات كارشناسي و داوري طرح براي مجري

اعمال اصالحات توسط مجري و ارائه پروپوزال اصالح شده

ارسال پروپوزال به معاونت پژوهشي دانشگاه

طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه و اعالم اصالحات الزم به مجري

 شدهاعمال اصالحات توسط مجري و ارائه پروپوزال اصالح
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بررسي اصالحات انجام شده در طرح توسط پژوهش دانشگاه

اصالحات و اعالم به مجريتصويب طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه در صورت اعمال

كميته اخالق پزشكيارسال جهت طرح در

تأييد و تصويب طرح از نظر كميته اخالق پزشكي

تصويب نهايي طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه

)8فرم شماره (اد قرارداد طرح با مجري توسط پژوهش دانشگاه انعق

ارسال يك نسخه از قرارداد منعقده به حسابداري معاونت پژوهشي جهت پرداخت هزينه طرح
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HSR طرحهاي تحقيقاتي نحوه تصويب- 2- 3

 طرح هاي تحقيقاتي مداخله اي خـود را در          ،هكداعضاي هيات علمي و كاركنان دانش     -3-2-1

 مي به معاونت پژوهشي دانشگاه ارائه    و مستقيما   تكميل  ) 3 شماره   فرم (HSRقالب پرسشنامه 

.نمايند

 طبق صورتجلسه دويست و چهاردهمين جلسه شوراي پژوهشي دانـشگاه در مورخـه              -3-2-2

 دانشگاه مقرر گرديد طرح هاي تحقيقاتي مرتبط با         HSR و با توجه به مصوبه شوراي        1/5/87

 طـرح و    2هـر كارشـناس حـداكثر       . ته تحصيلي يا فعاليـت اجرايـي مجـري اصـلي باشـند            رش

.  طرح در دست اجرا داشته باشد3د كارشناس ارش

پژوهشهاي كاربردي با ساير مراكزنحوه تصويب-3-3

هـاي تحقيقـاتي بـا سـاير     هاي تحقيقاتي مرتبط با صـنعت يـا طـرح   منظور از طرح-3-3-1

نشگاه ، كليه طرح هاي تحقيقاتي مشترك يا غير مشترك با سـازمان موسسه هاي خارج از دا

در اينگونـه   .  منجر شده باشد    ارتباط با صنعت   هاي دولتي يا خصوصي است كه به عقد قرارداد        

 قرارداد طرح پژوهشي يك نـسخه از پرسـشنامه طـرح و             انعقاد پس از  هيات علمي    وموارد عض 

 بـه   كده با عنوان طـرح پژوهـشي كـاربردي         دانش قرارداد آن را جهت طرح در شوراي پژوهشي       

بديهي است اين گونه طرح ها به شـرطي جـزء فعاليـت هـاي               . دهدمي  معاونت پژوهشي ارائه    

 اعضاي هيات علمـي محـسوب خواهـد شـد كـه در شـوراي                )پژوهش هاي كاربردي  (پژوهشي

.شده باشد و تصويب طرح دانشگاه پژوهشي
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آئين نامه پژوهشهاي كاربردي

 العمل پيشنهادي اجراي طرحهاي پژوهشي دستور
مرتبط با صنايع و دستگاههاي اجرايي خارج دانشگاه 

: مقدمه - الف
اين دستور العمل در راستاي گسترش هر چه بيشتر ارتباط دانشگاه علوم پزشكي و 
خدمات بهداشتي درماني قزوين با بخشهاي مختلف ارائه خدمات بهداشتي، درماني و 

15،22يا صنعتي در جهت فعاليتهاي پژوهشي و به استناد تبصره هاي خدمات عمومي 
 قانون استخدام هيأت علمي دانشگاها تهيه و تنظيم گرديده 40 و ماده 1380قانون سال 

.است 
:  تعاريف-ب

 به كليه وزارتخانه ها ، سازمانها، نهادها، مركز، شركتها و ساير مجتمع اداري و  :موسسه
.و همچنين سازمانهاي خارجي و اطالق مي شودصنعتي داخل كشور 

 مجموعه فعاليتهايي است كه براي توليد علم، انتقال فناوري و يا حل معضالت :پژوهش
.سالمتي صورت مي گيرد

به فرد يا افرادي حقيقي اطالق مي گردد كه مسئول مستقيم ): مدير اجرايي( مجري
. پژوهش به امضاي ايشان مي رسدپيشبرد موضوع قرارداد مي باشد و قرارداد اجراي

 عبارتست از كل مبلغ تخصيص يافته به هر يك از قراردادها:اعتبار
: نحوه انعقاد قراردادها- ج
 كليه قراردادهاي پژوهشي با موسسات ، پس از تهيه و تنظيم با امضاي معاون -1

.ردد درماني قزوين منعقد مي گ-پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
 در صورت تاييد رياست دانشكده ، رئيس دفتر ارتباط با صنعت يا معاون  :1- 1تبصره 

پژوهشي دانشكده مربوطه و موافقت معاونت پژوهشي دانشگاه مجري طرح مي تواند به 
.عنوان طرف قرارداد با موسسه مربوطه قرارداد را امضاء نمايد
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م با رياست دانشكده ، رئيس دفتر موظف است هماهنگي الز) مدير اجرايي(  مجري -2
ارتباط با صنعت يا معاون پژوهشي دانشكده مربوطه را در مورد اجراي طرح به عمل 

.آورد
موظف است جهت اجراي طرح پژوهشي، قراردادي با دفتر ) مدير اجرايي( مجري -3

 به  كليه اعتبارات پرداخت شده از سوي موسسات-ارتباط با صنعت  دانشگاه منعقد نمايد
سهم مجري از اعتبارات طرح در اولين مرحله پس از . حساب منابع دانشگاه واريز ميگردد

واريز پيش پرداخت از سوي موسسه طرف قرارداد و يا پس از ارائه گزارش پيشرفت كار 
.از طريق دفتر ارتباط با صنعت به مجري پرداخت خواهد گرديد

 عنوان طرف قرارداد با موسسات ، در صورتي كه مجري طرح شخصاً به : 1-4تبصره 
قرارداد را امضاء نموده باشد اعتبار طرح مذكور را مستقيماً از موسسه موبوطه دريافت 

.مي دارد
مجري موظف به ارائه گزارش پيشرفت كار و گزارش نهايي به دفتر ارتباط  : 2- 4تبصره 

.با صنعت دانشگاه مي باشد
:ردادها نحوه هزينه كردن مبلغ اعتبار قرا-د
 كليه اعتبار طرح هايي كه با بودجه خارج از دانشگاه تأمين اعتبار مي شود منوط به -1

ارائه پروپوزال تحقيقاتي و تصويب آن در شوراي پژوهشي دانشگاه به مجري طرح 
.اختصاص مي يابد

 در صورتي كه فعاليتهاي پژوهشي خارج از پروپوزال به صورت قرارداد انجام خدمات -2
اعتبار به % 20اعتبار قرارداد خدمات پژوهشي به مجري و % 75شي انجام گيرد پژوه

.اعتبار به معاونت پژوهشي دانشگاه پرداخت مي گردد% 5مركز يا دانشكده مربوطه و 
: مالحظات- ه
كه ميزان ...) از جمله مواد، ابزار، تجهيزات و (  در صورت استفاده از امكانات دانشگاه -1

ئيس دانشكده، رئيس دفتر ارتباط با صنعت يا معاونت دانشگاهي مربوطه آن با تشخيص ر
مشخص مي شود الزم است هزينه بهره برداري از موارد مذكور از سهم مجري به همان 

.دانشكده، مركز تحقيقاتي يا معاونت دانشگاهي پرداخت گردد
پرداخت مي  حق الزحمه و هزينه خريد تجهيزات و مواد و امثالهم از سهم مجري -2

.گردد
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: ساير مقررات- و
 مراحل بررسي اين گونه طرح ها خارج از نوبت طرح هاي معمول دانشگاه صورت -1

گرفته و مستقيماً به شوراي پژوهشي دانشگاه ارجاع و بررسي آنها از اولويت برخوردار 
.است

دن به  جهت ارتقاء سطح فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه و همچنين به منظور ارج نها-2
تالش صميمانه و بي وقفه متخصصيني كه از طريق قراردادهاي پژوهشي در حل 

تمام طرح هايي كه پروپوزال . معضالت صنعتي، اقتصادي و اجتماعي كشور كوشا هستند
.ايشان تصويب گردد به صورت زير تشويق مي شود

-2- 2ا معرفي برنده ساليانه طرح هاي مرتبط با صنعت در جشنواره ابن سين- 2-1
اختصاص امتياز ارتقاء ساليانه بابت طرح

 اختصاص امتيازات ديگر از قبيل پرداخت هزينه شركت در همايشهاي خارجي، - 3-2
...)سفرهاي علمي و فرصتهاي مطالعاتي و

 ناظر حسن اجراي طرح پژوهشي توسط معاونت پژوهشي و از بين صاحب نظران -3
.مربوطه تعيين مي گردد

دستورالعمل به عهده معاونت پژوهشي و دفتر ارتباط با صنعت حسن اجراي اين 
.دانشگاه مي باشد
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دانشجوييي ارائه طرحهاي تحقيقاتفرايند- 4- 3

دانشجويان طرح هاي خود را در قالب پرسشنامه طـرح هـاي تحقيقـاتي دانـشجويي             -3-4-1

ارائـه   دانشكده   استاد راهنما به كميته تحقيقات دانشجويي     تهيه و پس از تائيد      ) 4فرم شماره   (

.تصويب پرسشنامه تحقيقاتي بر عهده كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه است.مي نمايند

تجلسه دويست و چهاردهمين جلسه شوراي پژوهشي دانـشگاه در مورخـه            طبق صور -3-4-2

. ريال است000/500/5، سقف اعتبار طرحهاي دانشجويي 1/5/87

 طبق صورتجلسه دويست و چهاردهمين جلسه شوراي پژوهشي دانـشگاه در مورخـه              -3-4-3

ا، مطابق آئين نامـه     ، مقرر گرديد دانشكده ها براي اساتيد راهنما و مشاور پايان نامه ه            1/5/87

موجود واحد درسي در نظر بگيرند و در پروپوزال طرح اينگونه پايان نامه ها، حـق الزحمـه اي           

.به اين افراد تعلق نگيرد

 ضوابط انجام طرحهاي پژوهشي هيأت  علمي-3-5

 طـرح پژوهـشي در    ، بيشتر از آيين نامه مصوب  مجرياني كه با توجه به مرتبه علمي      -3-5-1

 بـه    مجـاز   پس از ارائه گزارش نهايي طرح هاي در دست اجراي خود           ،جرا داشته باشند  دست ا 

 ارائـه   1سقف مجاز طرحهاي تحقيقاتي هيـأت علمـي در جـدول            .مي باشند ارائه طرح جديد    

.شده است

 بـه   را هر سه ماه يـك بـار   )5فرم شماره (مجريان بايد گزارش پيشرفت طرح خود-3-5-2

.به معاونت پژوهشي دانشكده ارائه كنند)6فرم شماره (اظر همراه فرم تائيديه ن
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 يك ماه قبل از پايان مدت قرارداد به همراه تاييديه ناظر             طرح پژوهشي  گزارش نهايي -3-5-3

 .شودارائه دانشكده  به صورت تايپ شده به شوراي )6فرم شماره (طرح

 چكيـده  –سـت مطالـب    صفحه فهر– بايد شامل جلد  طرح پژوهشي  گزارش نهايي -3-5-4

. بحث و نتيجه گيري و مراجع باشد– يافته ها– مواد و روشها– اهداف– مقدمه–ساختاري

: هيئت علمي اعضايمجاز طرحهاي تحقيقاتي  تعداد - 1جدول 

جمعHSRدانشجوييهيأت علميرتبه علمي

3227دانشيار

2215استاديار

1113مربي

ه ، پيگيري روند اداري طرح از نظـر  كد طرح در شوراي پژوهشي دانشپس از تصويب -3-5-6

دبيـر  صدور ابالغيه يا عقد قرارداد ، پيگيري روند اجرائي ، پيگيـري گزارشـات و غيـره بعهـده             

رونوشت كليه مكاتبات خود با مـدير اجرايـي طـرح و يـا              هستند   موظف   ايشان.ميباشد  شورا  

. نشكده ارسال نمايدطرح دهندگان را به معاون پژوهشي دا

در رسـيدگي بـه اعتراضـات مجريـان و ارائـه دهنـدگان طـرح                مرجع ذيصالح بـراي     -3-5-7

. خارج از دانشكده معاون پژوهشي دانشگاه ميباشددانشكده معاون پژوهشي آن دانشكده و
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در مواردي كه اجراي طرح پيشنهادي مستلزم همكاري بخشها يـا سـازمانهاي ديگـر          -3-5-8

 نظرموافق سـازمانهاي مربوطـه را كـسب نمـوده و موافقـت نامـه        "طرح دهنده بايد قبال   ،باشد

.كتبي ايشان را ضميمه نمايند

ميرسد بر اسـاس قـراردادي      كده  كليه طرحهايي كه به تصويب شوراي پژوهشي دانش       -3-5-9

قابـل اجـرا   ) 5فـرم شـماره    (شـود و مجري طرح منعقد مي  كده  كه بين معاونت پژوهشي دانش    

 هيچگونه مسئوليتي در برابر فعاليتهاي قبـل از        كدهبنابراين معاونت پژوهشي دانش   . واهد بود خ

.آنچه كه خارج ازمحدوده قرارداد منعقده انجام پذيرد نخواهد داشتتصويب طرح و

كليه تجهيزات و لوازم مصرفي و غيرمصرفي باقيمانده از اجراي طـرح كـه از محـل                 -3-5-10

هرگونه  دانشگاه بوده و/ دانشكدهاست، پس از اتمام اجراي طرح متعلق بهاعتبار آن تهيه شده     

. تصرفي در آنها منوط به كسب مجوزهاي قانوني است

/ دانـشكده    خريد وسايل طبق پروپوزال مصوب در صورت همـاهنگي بـا كـارپرداز            -3-5-11

. دانشگاه مي تواند توسط خود مجري انجام شود

مايشات در صورت ارائـه فـاكتور معتبـر و اعـالم شـماره حـساب                پرداخت هزينه آز  -3-5-12

.انجام مي شودآزمايشگاه مربوطه

 و مـابقي   شده  طرح خاتمه يافته اعالم،در صورت تصويب طرح   ارائه گزارش نهايي  -3-5-13

.بودجه مصوب پرداخت مي شود
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ارش نهايي طرح    صدور گواهي خاتمه طرح و تسويه حساب نهايي، منوط به ارائه گز            -3-5-14

. پژوهشي است-به همراه نامه پذيرش مقاله از يك مجله معتبر علمي

: مراحل اجراي طرح تحقيقاتي-6- 3

 مجري طرح پس از دريافت ابالغيه و يا عقد قرارداد موظف به شروع عمليات اجرائي -3-6-1

دانشكده قرار طرح به نحوي كه در پروپوزال آمده و مورد تأييد شوراي پژوهشي دانشگاه و 

.گرفته است، مي باشد

 زمان خاصي براي شروع آن مشخص گرديده و يـا اجـراي          ،حروپوزال طر  چنانچه در پ   -3-6-2

 موظف است مطابق آن شرايط و يا در زمـان  جريطرح منوط به احراز شرايط ويژه اي باشد، م     

. مشخص شده عمل نمايد

شروع و يا عدم شروع كار و ساير موارد مورد دارك و شواهد الزم و يا ادله مربوط به  م-3-6-3

. قرار گيرد معاونت پژوهشي دانشكدهنظر در اين رابطه بايد از سوي مجري طرح در اختيار

و بر اساس جدول ) 8فرم شماره ( مجري موظف است مطابق موارد مندرج در قرارداد -3-6-4

 در آن هابندي ارائه گزارشزمانبندي پروپوزال كه به تأييد شوراي پژوهشي رسيده و زمان

برگه گزارش  مرحله طبق فرم 3مشخص شده، گزارش پيشرفت علمي و اجرايي طرح را در 

.به معاونت پژوهشي ارسال نمايد) 5فرم شماره (پيشرفت طرح هاي تحقيقاتي 
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، به عنوان بخشي از انجام طرح پژوهشي ارائه گزارش هاي دوره اي و گزارش نهايي طرح

لذا .  و مجري طرح موظف است نسبت به ارسال به موقع گزارش اقدام نمايدتلقي مي شود

الزم است گزارش هاي طرح هاي پژوهشي به .گزارش ها نيز بايد مورد داوري قرار گيرند

 بررسي طرح و ،منظور از داوري گزارشهاي دوره اي و گزارش نهايي. باشدصورت تايپ شده 

.تاييد آن توسط ناظر مي باشد

 طرح  جري ارتباط مناسب و مداوم با م      ايجادمعاونت پژوهشي،   مفهوم گزارشها از نظر   -3-6-5

 بايـد   جـري مثال اگر طرح بنا به هردليلي از نظر اجرائي براي مدتي بحالت راكد درآمد م              . است

اين داشتن ارتباط كتبـي در      بنابر. گزارشهاي خود به مشكالت و نيازهاي طرح اشاره نمايد        در

مقرر شـده در قـرارداد   زمانهاي عاونت پژوهشي در   م ي با جراي دوره اي ازسوي م    قالب گزارشه 

. طرح الزامي است

 ماه از طرف مجري 3چنانچه پس از عقد قرارداد بدون عذر موجه ، حداكثر به مدت -3-6-6

و وجوه دريافتي نسبت به شروع طرح پژوهشي اقدامي به عمل نيايد قرارداد لغو مي گردد

.رد گرددبايستي مست

شورا الزامي در ادامه طرح ، چنانچه طرح در مدت پيش بيني شده خاتمه نيابد-3-6-7

. نخواهد داشت 

چنانچه مجري با ذكر داليل موجه نتواند در مدت پيش بيني شده طرح را خاتمه -3-6-8

. نمايددرخواست تمديد قرارداددهد بايستي يك ماه قبل از اتمام تاريخ مقرر ، كتباً از شورا
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 را به )5فرم شماره  (مجري طرح بايد حداكثر هر سه ماه گزارش پيشرفت كار-3-6-9

. اعالم نمايد دانشكده شوراي پژوهشي صورت كتبي به 

يچنانچه مجري در ارائه گزارش كار و گزارش نهايي تعلـل ورزد ، شـوراي پژوهـش                -3-6-10

.د ش و قرارداد مربوطه فسخ خواهد هيچگونه مسئوليتي در قبال ادامه طرح نخواهد داشت

چنانچه انجام طرح پژوهشي منجر به كشف و يا اختراع شود مجـري طـرح موظـف        -3-6-11

طـرح و يـا موسـسه    ) مجريان(تعيين حقوق مجري .است مراتب را به طرف قرارداد اطالع دهد     

مـه مـصوب   تحقيقاتي و همچنين روش ثبت اختراع يا كشف و بهره برداري از آن طبق آئين نا     

.وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي خواهد بود

مجري موظف است طرح پژوهشي خود را دقيقاً بـر طبـق مفـاد پروپـوزال مـصوب                  -3-6-12

انجام دهد و در مواردي كه امكان عملي شدن پروپوزال مصوب وجـود نداشـته باشـد و يـا در                     

 طرف مجـري بـه شـورا ارائـه شـود تـا       انجام آن به مانعي برخورد نمايد مراتب بايستي كتباً از         

.تصميم گيري مقتضي اتخاذ گردد

مجري يا مجريان طرح تعهد مي نمايند چنانچه نسبت به تعهـدات خـود در مـورد                 -3-6-13

 و اعالم به ذيحـسابي ، كليـه   كده دانشينمايد ، بنا به تشخيص شوراي پژوهش    ناين طرح عمل    

.ها كسر گرددن برداشت هاي آنـمبالغ اعالم شده از اولي

به هر نحـو بغيـر را       حق هيچ گونه واگذاري و يا تغيير موضوع قرارداد          قرارداد  طرف  -3-6-14

.نخواهد داشت
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در كليه موارد و ساير مـواردي كـه در قـرارداد ذكـر نگرديـده ، شـوراي پژوهـشي                      -3-6-15

. باشد ميمجري طرح ملزم به اجراي مصوبه شوراه تصميم گيرنده خواهد بود وكددانش

 ادامه طرح با دليل موجه به صالح يـا مقـدور نباشـد ايـن                 ، چنانچه با تصويب شورا   -3-6-16

. مي تواند انجام آن را به افراد ديگري محول نمايد موافقتنامه فسخ گرديده و شورا

 مجري موظف است در پايان اجراي طرح، كليه نتـايج بـه دسـت آمـده را بـصورت                    -3-6-17

ابق با شرايطي كه در متن قرارداد آمده است، مرتب نموده و همراه ضـمايم و        گزارش نهائي مط  

.اسناد مثبته جهت تسويه حساب پاياني در اختيار معاونت پژوهشي قرار دهد

براي استفاده مناسب از نتايج تحقيق، الزم است گزارش نهائي طـرح در قالـب زيـر                 -3-6-18

:تهيه شود

 تـأمين  عخاتمه طـرح، رقـم بودجـه مـصرف شـده، منـاب          زمان شروع و     شامل معرفي تحقيق 

بودجه، بيان مسئله، اهداف، فرضيات و سؤاالت تحقيق، تعريف واژه ها، محدوديتهاي تحقيق و              

.مالحظات اخالقي

 شامل چهارچوب تحقيق و مروري بر متوندانسته هاي قبلي

پژوهش، معيارهاي  شامل نوع تحقيق، جامعه مورد مطالعه، مشخصات نمونه         مواد و روش كار   

ورود و خروج از مطالعه، حجم نمونه و روش محاسبه آن، محيط تحقيق، روش نمونـه گيـري،                  

روش گردآوري داده ها، روش پايايي و روائي ابزار گردآوري داده ها، چگونگي تجزيه و تحليـل                 

داده ها و روشهاي آماري بكار رفته
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موارد توليد شده و كليـه      مشخصات دقيق   شامل جداول، نمودارها، عكسها،     يافته هاي تحقيق  

اطالعات مربوطه در اين زمينه 

شامل خالصه يافته ها، بحث و بررسي در مورد يافته ها، تجزيه و تحليل در مورد يافتـه               نتايج  

ها، نتيجه گيري نهايي 

 شامل پيشنهاد بر اساس يافته ها، پيشنهاد براي تحقيقات بعدي، پيـشنهاد بـراي               پيشنهادها

انها و مراجه دينفع و ذيربطازمس

شامل منابع فارسي و منابع التين ها فهرست

شامل پايان نامه هاي اجرا شده بر مبناي طرح، مقـاالت تهيـه و يـا چـاپ شـده از                      (پيوستها

تحقيق به همراه نشاني دسترسي به آنها، پرسشننامه هاي تحقيق، جداول و نمودارها، عكسها،              

)ايج مصاحبه يا مشاهده و از اين قبيلبرگه هاي ثبت اطالعات و نت

د بر حسن اجرا و چگونگي نمعاونت پژوهشي دانشكده به هر طريقي كه صالح بدا-3-6-19

.روند اجرايي طرح نظارت خواهد نمود

ناظر هر طرح با مشورت معاون پژوهشي دانشكده مشخص شده و به امر نظارت مي -3-6-20

 اجراي طرح را به ناظر طرح اطالع داده و ناظر نيز مجري موظف است گزارش روند. پردازد

را به همراه گزارش ) 6فرم شماره (برگه نظارت بر اجراي طرح هاي تحقيقاتي موظف است 

پيشرفت طرح كه توسط مجري ارائه شده است به معاونت پژوهشي دانشكده مربوطه ارسال 

.نمايد
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تواند در موارديكه صالح بداند از      ه مي دكعالوه بر امر نظارت، معاونت پژوهشي دانش      -3-6-21

اعضاي هيئت علمي گروه ، دانشكده ، دانشگاه و يا ساير صاحبنظراني كـه بـه آنهـا دسترسـي                    

دارد به شرطي كه جزو همكاران طرح نبوده باشند ، جهـت ارزشـيابي گزارشـهاي پيـشرفت و             

. روند اجراي طرح نظرخواهي نمايد

به نام مجري طرح به عنـوان نفـر         (ه علمي از نتايج طرح      الزم است مجري يك مقال    -3-6-22

 در يك مجله    واستخراج  ) علوم پزشكي قزوين  اول مقاله و همكاران طرح و قيد عنوان دانشگاه          

ير اين صورت، تسويه حساب كامل با مجـري  در غ. نمايدمعتبر علمي داخلي يا خارجي منتشر    

مـسئوليت پيگيـري    . د نخواهد بـود   يد تاي طرح صورت نمي گيرد و گزارش نهايي طرح نيز مور         

.بير شوراي پژوهشي دانشكده است عهده د براين امر

 صدور گواهي اجراي طرح، منوط به خاتمه يافتن طرح اسـت و بـراي طرحهـاي در                 -3-6-23

.دست اجرا گواهي نمي شود

طرحهاي كارآزمايي باليني در شوراي پژوهشي دانشكده مطرح نمي شـود و جهـت              -3-6-24

.طرح در كميته اخالق پزشكي به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال مي گردد

پس از پايان طرح ، اعالميه خاتمه طرح به همراه يك نسخه قرارداد طرح تحقيقاتي -3-6-25

.جهت پرداخت بودجه طرح در وجه مجري اول ، به امور مالي دانشكده ارسال مي گردد
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:شي راهنماي تكميل پرسشنامه طرح پژوه- 4

. كليه بندهاي پروپوزال تكميل شوند-4-1

 يكـي   2 و   1نام مجريان نوشته شده روي پروپوزال با مجريان نوشته شده در  صـفحات               -4-2

.باشد

.عنوان طرح بايد در يك سطر بيانگر موضوع و هدف باشد-4-3

.تاريخ پيشنهاد همان تاريخ ارائه طرح به دبيرخانه پژوهش دانشكده است -4-4

.تاريخ شروع زماني است كه طرح دهنده قصد شروع اجراي طرح را دارد-4-5

.زمان الزم براي انجام طرح مي باشد+ زمان شروع :  تاريخ اتمام-4-6

.كل مبلغ مورد نياز براي انجام طرح است :  بودجه كل طرح -4-7

.در اين قسمت نام همكاران طرح نوشته مي شود :  اعضاي گروه تحقيقاتي-4-8

: ارائه گواهي همكاري در طرح منوط به رعايت موارد ذيل مي باشد-4-9

 .3 و 1 ذكر نام همكار در صفحات -4-9-1



٣٨

. امضاي پروپوزال توسط همكار طرح-4-9-2

.ييد مجري طرح أ ت-4-9-3

در  .  كه بخش عمـده طـرح در آنجـا اجـرا مـي شـود             يمحل:  سازمان اجرا كننده طرح    -4-10

 در دانشگاه انجام مي شود نام دانشگاه علوم پزشكي قزوين و در مـواردي كـه       مواردي كه طرح  

.طرح در ساير سازمانها انجام مي شود نام آن سازمان ذكر شود

 و هـدف از اجـراي       در اين قسمت بايد جزئيات طرح تحقيقاتي      : معرفي و مقدمه طرح   -4-11

 ارائـه    الزم ح همـراه بـا زمـان      همچنين روش و مراحل مختلف انجام طر      . توضيح داده شود  آن  

.طرح بايد به نحوي تنظيم گردد كه براي متخصصين آن رشته قابل درك باشد. گردد

طرح دهنده بايد تحقيقات و مطالعاتي را كـه قـبالً در اطـراف موضـوع                : ررسي متون    ب -4-12

 اسـت را  طرح انجام شده يا براي اجراي طرح انجام شده يا براي اجراي طرح به آن سوابق نياز              

 در ايـن قـسمت      .به عبارتي در اين قسمت زمينه علمي طرح بايد مـشخص گـردد            .بيان نمايد 

.مراجع ذكر شده با شماره، مشخص مي شوند

. هدف و ضرورت اجـراي طـرح بـا ذكـر كاربردهـاي علمـي و عملـي آن            :  اهداف طرح    -4-13

اجتمـاعي و پزشـكي   چنانچه انجام طرح موجب حل مسئله اي از مشكالت صنعتي، اقتصادي،         

.كشور مي شود، بيان گردد



٣٩

الزم است طرح دهنده براي تكميل قسمت روش اجراي طرح به  نوع تحقيـق  توجـه                  -4-14

. كامل داشته و كليه موارد را توضيح دهد

. نوع مطالعه مشخص شود-4-15

اد در مواردي كه طرح بر اساس سرشماري نيست ، ذكر فرمول تعد           :  روش نمونه گيري   -4-16

.نمونه ها در اين قسمت الزامي است

. در روش تجزيه و تحليل داده ها ، نوع آزمون آماري مشخص شود-4-17

پرسشنامه (الزم است طرح دهنده توضيح كاملي در رابطه با ابزار جمع آوري اطالعات              -4-18

.ارائه نموده و نمونه اي از آن را ضميمه نمايد) چك ليستو يا 

ه مالحظات اخالقي براي اجراي طرح وجود دارد الزم اسـت طـرح دهنـده               در صورتيك -4-19

توضيح كاملي درباره اين نكات ارائه نموده و نمونه اي از رضايت نامه مورد استفاده براي طـرح            

.را ضميمه نمايد

شود الزم است طـرح دهنـده       در صورتيكه محدوديتهايي براي اجراي طرح تصور مي       -4-20

. اشاره نموده و توضيح كاملي براي  مقابله با  اين محدوديتها  ارائه نمايدبه اين محدوديتها



٤٠

 در قسمت پيش بيني زمان الزم براي اجراي طرح ، شرح فعاليتهـاي اجرائـي و زمـان                   -4-21

.الزم براي اجراي فعاليت نوشته شود

: در خصوص هزينه پرسنلي به شرح زير عمل شود-4-22

،  همكـاران علمـي و عملـي   ،) مجـري ( حق الزحمه طرح دهنده   هزينه پرسنلي شامل     -4-23

.مشاور آماري، ناظر و تايپيست است

. ريال است000/700 ريال تا 000/400 مبلغ حق الزحمه ناظر بين -4-24

. ريال است000/300 ريال تا 000/100 هزينه تايپ بين -4-25

. ساعت نباشد40 ساعت ورود داده ها بيشتر از -4-26

 حق الزحمه همكاران طرح در صورت ذكـر نـام ايـشان در پروپـوزال ، قابـل پرداخـت               -4-27

.خواهد بود

جـدول  حق الزحمه ساعتي افراد با توجه به موقعيت استخدامي و رتبه علمي، در  مبلغ  -4-28

.مده است آ2



٤١

: مبلغ حق الزحمه ساعتي همكاران طرح-2جدول

)ريال(مبلغ حق الزحمه ئت علميغير هي)ريال(مبلغ حق الزحمه هيئت علمي

000/7پزشك000/20استاد

000/7رزيدنت000/16دانشيار

000/6فوق ليسانس000/13استاديار

000/4ليسانس000/11مربي

. ميليون ريال است6-7مبلغ هزينه پرسنلي حداكثر * 

:ددر خصوص هزينه آزمايشات و خدمات تخصصي طبق موارد ذيل عمل شو-4-29

. تعداد آزمايشها با تعداد نمونه ها برابر باشد-4-29-1

دانشگاه ، ارائه برگه درخواست خريد بـه        /  براي دريافت هزينه آزمايشها از دانشكده        -4-29-2

همراه  فاكتور معتبر در سربرگ آزمايشگاه با ذكر تعداد و نوع آزمايشها و مهر و امضاي رسمي                  

 برگه درخواست خريد ضميمه قرارداد شـده و اصـل فـاكتور و             كپي فاكتور و  . (الزامي مي باشد  

)دانشگاه ارائه مي گردد/ درخواست خريد به امور مالي دانشكده 

 مبلغ فاكتور ارائه شده با مبلغ هزينه آزمايـشها كـه در پروپـوزال ذكـر شـده اسـت                -4-29-3

.مساوي باشد



٤٢

:ذيل عمل شود در مورد دستگاهها و مواد مورد نياز طرح به شرح -4-29-4

پس از تصويب طرح و انعقاد قرارداد، براي دستگاهها و مواد مـورد نيـاز درخواسـت                -4-29-5

.خريد ارائه شود

.برگه درخواست خريد به نام مجري اول طرح ارائه شود-4-29-6

.خريد وسايل مورد نياز با هماهنگي كارپرداز و مجري انجام مي گيرد-4-29-7

مجري طرح تحقيقـاتي    ................................. اينجانب  : يد انبار نوشته شود   در برگه رس  -4-29-8

از معاونـت  ........................... وسايل فـوق را در تـاريخ    ............................................................................. 

شوم پس از پايان طرح ، وسايل غيـر مـصرفي را   پژوهشي دانشكده تحويل گرفتم و متعهد مي    

صدور اعالميه خاتمه طرح منـوط بـه تحويـل وسـايل غيـر مـصرفي              . (به دانشكده عودت دهم   

.)توسط مجري به دانشكده است

به تجهيزاتي اطالق مي گردد كه در طول انجام طرح تحقيقـاتي            : مصرفي تجهيزات   -4-29-9

.كامالً مصرف شوند

به تجهيزاتـي اطـالق مـي گـردد كـه بـراي انجـام طـرح                 : غير مصرفي    تجهيزات   -4-29-10

ماننـد كـامپيوتر،    (تحقيقاتي الزم بوده ولي پس از اتمام پروژه قابل مصرف مجدد مـي باشـند                

...)ميكروسكوپ، وسايل اندازه گيري، و 



٤٣

: در خصوص هزينه مسافرت به شرح ذيل عمل شود-4-30

نه هاي مربوط به سـفرهاي مطالعـاتي و تحقيقـاتي         هزينه هاي مسافرتي شامل هزي    -4-30-1

.مجري و همكاران طرح تحقيقاتي مي باشد

در صورتي كه محل اسكان مجري و قرار گرفتن نمونه ها يكي باشد ، طـرح هزينـه             -4-30-2

.مسافرت ندارد

. هزينه مسافرت در حد معقول و منطقي باشد -4-30-3

ــشتر از    -4-30-4 ــاي بيـ ــه هـ ــراي هزينـ ــي    000/200بـ ــاكتور الزامـ ــه فـ ــال ارائـ  ريـ

.است

. نباشندفوق  رديفهاي ءكليه هزينه هايي كه جز:ديگر هزينه هاي -4-31

در مواردي كه از كتابها و نشريات موجود در دانشگاه استفاده شود ، هزينـه تكثيـر                 -4-31-1

.نشريات و كتب وجود ندارد

 . بايد بودجه كل بيان شود قسمتايندر :  جمع هزينه هاي طرح -4-32



٤٤

چنانچه طرح دهنده مـي توانـد بـر اسـاس     : مبلغ تأمين اعتبار از طريق ساير سازمانها   -4-33

 سازمانها يـا موسـسات آموزشـي و تحقيقـاتي خـارج از      مالي و تجهيزاتيضوابط ، از تسهيالت     

. شود در پيشبرد و اجراي طرح استفاده كند در اين قسمت ذكرسيستم دانشگاه

.پروپوزال توسط مجري و معاون پژوهشي دانشكده امضاء شود-4-34

الگوي رفرانس نويسي بر    . مراجع به صورت صحيح و كامل نوشته شود       : نابع و مأخذ     م -4-35

. اساس الگوي ونكوور مي باشد

.  فرم پيشنهاد پروژه تحقيقاتي پس از تكميل به صورت تايپ شده ارائه شود-4-36



٤٥

دانشگاه/  تسهيالت و خدمات معاونت پژوهشي دانشكده -5

 شركت  اعضاي محترم هيئت علمي در همايش هاي خارج از كشور -5-1

به منظور ارائه فعاليتهاي پژوهشي و تبادل نظر با ساير متخصصين و گسترش و تقويت ارتباط                

ضاي هيئـت علمـي     علمي بين پژوهشگران دانشگاهي و صنعتي و ارتقاء كيفيت پـژوهش ، اعـ             

 پژوهشي شركت نموده و مطـابق  -دانشكده مي توانند جهت ارائه مقاله در مجامع معتبر علمي       

 توسـط   هـاي ارائـه مقالـه   هزينـه . دستور العمل ذيل ، هزينه هاي ارائه مقاله را دريافت كننـد         

ونت پژوهشي دانشگاه پرداخت شده و معاونت پژوهشي دانـشكده فقـط مـسئوليت تهيـه و           معا

ئيد مدارك الزم براي استفاده از تسهيالت جهت ارائه به معاونت پژوهشي دانشگاه را برعهده               تا

.دارد

از تسهيالت همايـشهاي خـارج از       توانند  اعضاي هيات علمي فقط يك بار در سال مي        -5-1-1

.كشور استفاده نمايند

ـ      ) بورد(اعضاي هيات علمي ممتحنه و ارزشيابي       -5-1-2 ه اخـذ جـايزه در      و كساني كه موفـق ب

هـا  جشنواره رازي يا خوارزمي شده اند حداكثر دو بار در سال مي تواننـد در ايـن گونـه همـايش        

.شركت كنند

در صورتيكه خالصه مقاله پذيرفته شده حاصل طرح پژوهشي يـا پايـان نامـه مـصوب                 -5-1-3

ري خواهد شد  از نظر علمي و روش تحقيق داو در شوراي پژوهشي دانشكده مطرح شده و       نباشد،

.و متقاضي بايد مستندات مربوطه را جهت بررسي ارائه نمايد



٤٦

تـا سـقف    (هزينه ثبت نـام بـه دالر        × ريال  000/6كمك هزينه هاي ثبت نام با فرمول        -5-1-4

.خواهد بود) يال ر000/000/4

ا تـ (تعـداد روزهـاي كنگـره       × ل   ريا 000/1200 كمك هزينه روزانه در كنگره با فرمول         -5-1-5

در مورد كشورهاي نزديك و همجوار جمهوري اسـالمي ايـران           . خواهد بود )  روز 7سقف حداكثر   

 روز 7 روز به روزهاي كنگره اضـافه شـود بـه شـرط اينكـه از                2يك روز و ساير كشورها حداكثر       

.تجاوز ننمايد

ريـال بـراي كـشورهاي      000/000/9كمك هزينه بليت رفت و برگشت حـداكثر مبلـغ           -5-1-6

. ريال براي ساير كشورها خواهد بود000/000/5 استراليا و حداكثر مبلغ – آمريكا –دا كانا

 قابـل پرداخـت   "دانشگاه علوم پزشـكي قـزوين  " هزينه ثبت نام تنها در صورت ذكر نام          -5-1-7

.خواهد بود

 دريافت هزينه شركت در همايشهاي خارج از كشورفرايند-5-2

اه مدارك زير جهت طرح در شوراي پژوهشي به دانشكده خود     متقاضي تقاضاي خود را به همر     

 مدارك پس از تائيد در شوراي پژوهشي دانشكده به معاونت پژوهشي دانـشگاه              .مي نمايد ارائه

.ارسال خواهند شد

)حاوي مشخصات كنگره و امضا(پذيرش مقاله در كنگره خارج از كشور -5-2-1

برگه مأموريت تكميل شده-5-2-2



٤٧

آخرين حكم كارگزيني-5-2-3

 و  )ذكر نام دانشگاه در آن ضروري اسـت       (خالصه مقاله ارسال شده براي كنگره       -5-2-4

...پايان نامه و / كامل مقالهاصل 

معاونت آموزشي در صورت تأييد قسمت واحد اعزام كننده ، برگـه مأموريـت را               -5-2-5

.ل مي نمايدامضاء نموده و نامه را به معاونت پژوهشي دانشكده ارسا

معاون پژوهشي دانشكده طي نامه اي موافقت خود را براي شركت عـضو هيئـت    -5-2-6

.علمي در همايش خارج از كشور به معاونت پژوهشي دانشگاه اعالم مي نمايد

به كارشناس مربوطه مراجعه و فرم      ) 9فرم شماره ( متقاضي براي تكميل مدارك      -5-2-7

.را امضاء مي كند

.ورت تأييد نامه هاي ارزي و بليت اقدام خواهد شد در ص-5-2-8

فـرم (متقاضي پس از شركت در كنگره براي تكميل مدارك و فرم هاي مربوطه              -5-2-9

.مربوطه مراجعه مي نمايده كارشناسب) 10شماره 



٤٨

-شركت  اعضاي محترم هيئت علمي در همايش هـا و كارگاههـاي آموزشـي            -5-3
:پژوهشي داخل كشور

 ارائه مقاله در همايش داخل كشور، يكبار در سال بـا هزينـه دانـشكده و در صـورت                    -5-3-1

. بار در سال2گليسي بين المللي بودن كنگره و ارائه مقاله به زبان ان

 پژوهشي بـه شـرط مـرتبط بـودن موضـوع دوره بـا               - شركت در كارگاههاي آموزشي    -5-3-2

.تخصص درخواست كننده با هزينه دانشكده يكبار در سال

پژوهشي به شرط موافقت رئيس دانـشكده و        - ارائه سخنراني در كارگاههاي آموزشي     -5-3-3

.با هزينه دانشكده يكبار در سال

تخصصي بنا بر نياز واحد و موافقـت رئـيس دانـشكده بـا              -بازديد از نمايشگاههاي علمي   -5-3-4

.هزينه دانشكده

پژوهشي داخل  -ها و كارگاههاي آموزشي   همايششركت در    دريافت هزينه     فرايند -5-4

كشور

 متقاضي قبل از شركت در كارگاه، همايش و كنگره، عنوان برنامه، ضـرورت شـركت در                 -5-4-1

ه، مهارتهايي كه كسب خواهد كرد، نحوه استفاده از ايـن مهارتهـا در طرحهـاي تحقيقـاتي،                  برنام

20 با تكميل فرم شـماره       نحوه انتقال مهارتهاي كسب شده به ساير همكاران و هزينه ثبت نام را            

.به معاونت پژوهشي دانشكده اعالم نمايدو نامه 



٤٩

 تأييد فرم از سوي معاونت پژوهشي-5-4-2

كميل برگ مأموريت توسط متقاضي و تأييد معاونت آموزشي ت-5-4-3

 ارائه الشه بليط و هزينه هاي شركت در همايش -5-4-4

 در "دانـشگاه علـوم پزشـكي قـزوين    "در تمام موارد ، مقاله بايد تحقيقي باشد، بـه نـام       -5-4-2

نيـاز بـه   كتابچه خالصه مقاالت كنگره يا همايش به چـاپ رسـيده باشـد و تمـام مـدارك مـورد         

.دانشگاه ارائه شود/ معاونت پژوهشي دانشكده 

 استفاده اعضاي هيئت علمي از فرصتهاي مطالعاتي-5-5

دانشياران و اسـتادياران تمـام وقـت رسـمي قطعـي حـق اسـتفاده از دوره       ، استادان  -5-5-1

. ماه تا يكسال دارند3را به مدت فرصت مطالعاتي 

تواننـد از دوره فرصـت       آزمايـشي فقـط مـي      _ي رسـمي    مربيان و اعضاي هيات علم    -5-5-2

.مطالعات داخل كشور استفاده نمايند

 سرپرست مركز امور هيئت علمـي       17/2/86آ مورخ   /52346/7 به استناد نامه شماره      -5-5-3

وزارتخانه، سوابق آموزشي مورد تأييد هيئت مميزه مركزي، قابل محاسـبه بـراي مـدت توقـف      

گاهي براي اعطاي بورس بلند مـدت بـراي اعـضاي هيئـت علمـي                سال خدمت دانش   3حداقل  

.پيماني مي باشد

دوره بايد در ارتباط با فعاليت هاي پژوهشي متقاضي و در جهت رفع نيازهاي كـشور                -5-5-4

. پژوهشي دانشگاه باشد،رد برنامه هاي آموزشي بو پيش

.ر گيرددانشگاه يا موسسه ميزبان بايد مورد تاييد دانشگاه قرا-5-5-5



٥٠

ميزان پرداخت مقرري ماهانه بر اساس كشور محل طي دوره و مصوبه وزارت متبوع              -5-5-6

به صورت سه ماهه خواهد بود كه در صورت تاييد گزارش پيشرفت كار در شـوراهاي مربوطـه                  

.هزينه سه ماهه بعدي اقدام خواهد شد

 فرصـت مطالعـاتي دانـشگاه     پرداخت هزينه بليت براي يكبار منوط به تصويب كميته        -5-5-7

.خواهد بود

. پرداخت هزينه ها بر عهده معاونت پژوهشي دانشگاه خواهد بود-5-5-8

آئين نامه كامل استفاده از دوره فرصت مطالعاتي اعضاي هيئت علمي، در پژوهش دانـشكده          * 

.مي باشد

استفاده از فرصتهاي مطالعاتي فرايند-5-6

 ار فرصت مطالعاتي توسط متقاضي به گروه آموزشي ارائه درخواست استفاده-5-6-1

موافقت و تأييد مدير گروه آموزشي متقاضي-5-6-2

تقاضاي استفاده از دوره بايد پس از تاييد مدير گروه آموزشي با مـدارك زيـر جهـت                  -5-6-3

.طرح در شوراي پژوهشي دانشكده مربوطه ارائه گردد

د به نام متقاضي صادر شـده و داراي تـاريخ شـروع             باياصل پذيرش از دانشگاه معتبر    -5-6-4

شـود و   امكاناتي كه در اختيار متقاضي قـرار داده مـي  ، موضوع مورد مطالعه ،  مدت آن ،دوره  

.دبخش يا البراتوار مورد نظر باش

پروپوزال تكميل شده به زبان انگليسي -5-6-5
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مـدارك   ارائـه  و) 12 و 11 شماره  فرم(فرم تكميل شده مربوط به فرصت مطالعاتي      -5-6-6

خواسته شده

مدارك در صورت تاييد شوراي پژوهـشي دانـشكده جهـت مطـرح شـدن در كميتـه              -5-6-7

. دانشگاه به معاونت پژوهشي ارسال گرددفرصت مطالعاتي

درصورت تاييد كميته فرصت مطالعاتي، متقاضي جهت اخـذ تعهـد نامـه محـضري و         -5-6-8

.امور حقوقي به دفتر حقوقي دانشگاه معرفي مي شود

متقاضي در قبال استفاده از فرصت مطالعاتي به موجب سند رسمي تعهد مـي نمايـد             -5-6-9

.تفاده از دوره در دانشگاه خدمت نمايدكه دو برابر زمان اس

كتابتاليف و ترجمه - 5-7

دانـشگاه تـصميم    معاونت پژوهشي   ترجمه  كميته تاليف و  ،در خصوص تاليف و ترجمه كتاب     

كتب مرجـع دانـشجويان و كتابهـاي تـاليفي از اولويـت چـاپ               انتـشار . گيرنده نهايي مي باشد   

.برخوردار است

تب تاليفيكفرايند چاپ و انتشار-5-7-1

بـه   تقاضاي چاپ كتاب تاليفي از سـوي اعـضاء هيئـت علمـي و دانـشجويان                   ارائه -5-7-1-1

شوراي پژوهشي دانشكده

 ارسال پيش نويس كتاب به همراه نامـه معاونـت پژوهـشي دانـشكده بـه معاونـت                -5-7-1-2

پژوهشي دانشگاه

 و تعيين داور دانشگاهطرح در كميته تاليف و ترجمه-5-7-1-3
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ارائه نظر داور به نويسنده-5-7-1-4

مطرح نمودن كتاب اصالح شده در كميته و اعالم نظـر كميتـه بـه هيـات رئيـسه        -5-7-1-5

محترم دانشگاه جهت موافقت نهايي

كسب استعالم هزينه چاپ از حداقل سه ناشر-5-7-1-6

عقد قرارداد با ناشر-5-7-1-7

كتب ترجمه اي فرايند چاپ و انتشار-5-7-2

دريافت تقاضاي چاپ كتاب ترجمه اي به همراه شناسنامه كامل كتاب-5-7-2-1

استعالم از معاونت تحقيقات و فن آوري جهت تكراري نبودن ترجمه كتاب-5-7-2-2

ابالغ استعالم به مترجم-5-7-2-3

تخصيص جايزه به مقاله هاي چاپ شده در مجله هاي معتبر علمي-5-8

 جايزه چاپ شده در مجالت خارجي توسط معاونت پژوهشي دانشگاه و         مقاالت   جايزه   -5-8-1

.مقاالت فارسي توسط معاونت پژوهشي دانشكده پرداخت مي گردد

 هيات علمي كه مقاله هاي آنها در مجله هاي خـارجي چـاپ شـده باشـد مـي              ءاعضا-5-8-2

.توانند از اين تسهيالت استفاده نمايند

.زشكي قزوين در مقاله هاي چاپ شده ضروري استذكر نام دانشگاه علوم پ-5-8-3

چنانچه عضو هيات علمي نويسنده اول مقاله نباشد نصف مبلغ مصوب بـه وي تعلـق                -5-8-4

.مي گيرد
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:مبلغ جايزه به شرح زير است-5-8-5

,مجله هاي ايندكس شده در نمايه نامه هاي-5-8-5-1 ISI ريال000/000/6 حداكثر 

 Medline,Cochrane,Scopus,Index اينــدكس شــده درمجلــه هــاي-5-8-5-2

Medicus ، ريال000/000/5حداكثر 

bioligicalAbst  ،Chemicalمجله هاي ايندكس شده در نمايه نامه هـاي        -5-8-5-3

،CurrentbontentCinahelPsyconfo، Embase ، ريال000/000/4حداكثر 

000/500/2حـداكثر   ،  اي تخصـصي  مجله هاي ايندكس شده در سـاير سـايت هـ          -5-8-5-4

ريال

 ريال000/500/1 حداكثر  ،گزارش ها و خبرنامه ها-5-8-5-5

000/500 حداكثر ،مقاالت منتشر شده در مجالت علمي و پژوهشي معتبر فارسي         -5-8-5-6

.در صورت مازاد بودجه توسط معاونت پژوهشي دانشكده پرداخت مي شود:ريال

ه مقاله هاي چاپ شده در مجله هاي معتبر علميجايزه بارائه  فرايند -5-9

: معاونت پژوهشي ارائه مي نمايدهمراه با نامه بهعضو هيات علمي مدارك زير را -5-9-1

مقاله چاپ شده در مجله-1

 فهرست مطالب و شناسنامه مجله،كپي جلد -2

تاييديه ايندكس مجله در نمايه نامه ها-3

.مربوطه اقدام خواهد شددر صورت تاييد، قرارداد -4
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انتخاب پژوهشگر نمونه ارزشيابي فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي و -5-10

توسـط  انتخاب پژوهشگر نمونه  ارزشيابي فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي و        -5-10-1

.معاونت پژوهشي دانشگاه انجام مي شود

 مـاه مـستندات     3ناسان موظفند هر    اعضاي محترم هيأت علمي ، دستياران و كارش       -5-10-2

فعاليت هاي پژوهشي خود را در قالب فرم هاي زير بـه دبيرخانـه پـژوهش دانـشكده  تحويـل            

.دهند

خالصـه مقالـه چـاپ    ( ارائه مقاله در همايش هاي داخل و خارج از كـشور       –) 13فرم(-1

)گواهي شركت+شده در كتابچه سمينار

چكيـده   ( مجله هاي معتبـر داخلـي و خـارجي    مقاله هاي منتشر شده در–) 14فرم  (-2

)جلد و مشخصات مجله+مقاله چاپ شده در مجله

)قرارداد طرح( طرح هاي مصوب –) 15فرم (-3

)اصل كتاب ( كتاب هاي تأليف ، ترجمه و گردآوري–) 16فرم (-4

)تصوير برگه ثبت اختراع ( نوآوري ، اكتشافات و اختراع ثبت شده–) 17فرم (-5

ابطين دانشكده ها مدارك را بررسي و سپس فرم هاي تكميل شـده را بـه همـراه                   ر -5-10-3

 ماهه بـه معاونـت پژوهـشي دانـشگاه          3 به صورت    14 و   13تمام مستندات و فرم هاي شماره       

.ارسال مي نمايند

 همايش هاي برگزار شده داراي امتياز بازآموزي –) 18فرم (

 كارگاه هاي پژوهشي برگزار شده–) 19فرم (
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انتخاب پژوهشگر نمونه در مناسبت هاي مختلف تنها بر اساس مستندات ارائه شده             -5-10-4

.انجام خواهد شدعضو هيات علمي 

 : انتخاب پژوهشگر نمونه فرايند-5-11

به اعضاي هيات علمي هر دانشكده بايد مستندات فعاليت هاي پژوهشي خود را             -5-11-1

.نشكده خود ارائه نمايندصورت سه ماهه به رابطين پژوهشي دا

:در حال حاضر مستندات شامل موارد زير مي باشد-5-11-2

هاپي قرارداد انجام طرح تحقيقاتي با ساير سازمان ك-1

 پژوهشي داخلي و خارجي به انـضمام       –كپي چكيده مقاله چاپ شده در مجله هاي علمي          -2

شناسنامه و جلد مجله

تابچه كنگره به انضمام جلد كتابچه و گواهي شركتكپي خالصه مقاله چاپ شده در ك-3

كپي جلد و شناسنامه كتاب هاي تاليفي به همراه يك نسخه از كتاب-4

كپي مستندات مربوط به ثبت اختراع و اكتشافات-5
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محاسبه حق تمام وقتي اعضاي محترم هيئت علمي بر اسـاس فعاليـت             -5-21

:هاي پژوهشي

% 70 معاونت محترم آموزشي دانشگاه، 24/3/86 مورخ  3962/9/28به استناد نامه شماره     

بـر اسـاس    % 30حق تمام وقتي اعضاي هيئت علمي بر اساس فعاليـت هـاي آموزشـي و                

.فعاليت هاي پژوهشي محاسبه مي گردد
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آئين نامه بازنگري شده مربوط به فعاليت هاي پژوهشي جهت محاسبه حق تمام وقتي 
25/4/86ي دانشگاه مورخ مصوبه هفتمين جلسه شورا

درصدعنوانرديف

يك ماه% 10بيمارستان/سخنراني در كنفرانس داخلي دانشكده1

يك ماه% 20سخنراني درسمينار داخلي دانشگاه2

يك ماه% 30سخنراني در سمينار كشوري3

دو ماه% 20سخنراني در سمينار خارجي4

يك ماه% 15ي داخليسخنراني در كارگاه هاي آموزشي و پژوهش5

يك ماه% 30سخنراني در كارگاه هاي آموزشي و پژوهشي كشوري6

يك ماه% 5مقاله چاپ شده در مجله هاي بدون امتياز7

دو ماه% 15مقاله چاپ شده در مجالت معتبر داخلي8

دو ماه% 30مقاله چاپ شده در مجالت معتبر خارجي9

ك ماهي% 10چاپ خالصه مقاله علمي10

يك ماه% 5)بدون ارائه مقاله(شركت در كنگره سراسري 11

يك ماه% 15دبير علمي سمينار داخلي12

سه ماه% 20ير علمي سمينار كشوريبد13

چهار ماه% 30دبير علمي سمينار بين المللي14

يك ماه% 15دبير اجرايي سمينار داخلي15
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 ماهدو% 20دبير اجرايي سمينار كشوري16

دو ماه% 30دبير اجرايي سمينار بين المللي17

سخنراني و راهنمايي دانشجويان در برگزاري سمينارهاي 18

دانشجويي
يك ماه% 30

يك ماه% 15ارائه پوستر در سمينار كشوري19

يك ماه% 30ارائه پوستر در سمينار خارجي20

2به مدت% 30تا  و ناشرترجمه و تأليف كتاب با توجه به محتوي، كيفيت21
 ماه6ماه تا 

طرح تحقيقاتي پس از خاتمه و گواهي معاونت پژوهشي و 22

نظر شوراي حق تمام وقتيطبق
راهنمايي دانشجويان در طرح هاي پژوهشي دانشجويي با23

گواهي معاونت پژوهشي و طبق نظر شوراي حق تمام وقتي
 از سوي سردبير مجلهداوري مقاله هاي علمي ارجاع شده24

علمي دانشگاه براي هر مقاله
يك ماه% 5

يك ماه% 5داوري طرح هاي پژوهشي25

يك ماه% 20داوري گزارش طرح هاي پژوهشي26

تا يك سال% 30كتابهاي مرجع درسي اعالم شده از سوي وزارت متبوع27

تا سه ماه% 30راه اندازي مركز تحقيقات مصوب دانشگاهي28

تا يك سال% 30راه اندازي مركز تحقيقات مصوب وزارت متبوع29

تا سه ماه% 30راه اندازي مركز تحقيقات مصوب رشته كارشناسي30
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تا شش ماه% 30راه اندازي مركز تحقيقات مصوب رشته كارشناسي ارشد31

يك سال% 30راه اندازي مركز تحقيقات مصوب رشته كارشناسي جديد32

تا چهار ماه% 30ع و اختراع، كسب پروانه براي هر مورددااب33

تا شش ماه% 30طرح تحقيقاتي مشترك با سازمان  بين المللي34

تا سه ماه% 30طرح تحقيقاتي مشترك با ساير مراكز علمي35

در ماه% 20تا بررسي طرح تحقيقاتي دانشجويي36

اهتا دو م% 30اجراي طرح هاي تحقيقاتي مصوب37

تا يك ماه% 30داوري كتاب هر مورد38

% 30امتياز فعاليت هاي پژوهشي آن دسته از اعضاي هيئت علمي كه بيش از : تبصره

.در يك ترم باشد براي دوره هاي بعد ذخيره خواهد شد
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 پيش نويس طرح تحقيقاتي–1فرم شماره 

 درماني قزوين- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

نشكده بهداشت و پيراپزشكيدا
درخواست موافقت با عنوان طرح پژوهشي

:عنوان طرح
:داليل و ضرورت انجام طرح

:مختصري از سابقه موضوع در ايران و جهان

:مراجع
:اهداف

:روش اجراء
:محل اجراء

:جامعه آماري و برآورد تعداد نمونه
:تجهيزات مورد نياز

:برآورد بودجه
فقت اوليه شوراي پژوهشي دانشكده بهداشت و پيراپزشكي با عنوان طرح،مجري محترم مي توانددر صورت موا

الزم به توضيح است كه. پروپوزال كامل را طبق چهارچوب تعيين شده تهيه و جهت بررسي به شورا ارائه نمايد

. موافقت با عنوان طرح هيچ تعهدي را براي تصويب طرح پژوهشي ايجاد نمي كند

:     محل خدمت:         تخصص:                 نام و نام خانوادگي پيشنهاد دهنده

              امضاء                                           تاريخ
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طرح فوق در جلسه مورخ                   شوراي پژوهشي دانشكده بهداشت و پيراپزشكي مطرح

□               موافقت نشد   □ط پيشنهاد دهنده محترم موافقت شد   و با ارائه پروپوزال توس

معاون پژوهشي دانشكده بهداشت و پيراپزشكي
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)هيئت علمي( پروپوزال طرحهاي تحقيقاتي-2 فرم شماره 

 درماني قزوين- پزشكي و خدمات بهداشتيدانشگاه علوم 
معاونت پژوهشي

 طرح پژوهشيفرم پيش نويس

:عنوان طرح

:مجريان/  مجرينام ونام خانوادگي

:مركز تحقيقاتي/دانشكده

:نوع مطالعه
)      شاهدي،هم گروهي-موردي(اپيدميولوژيك تحليلي�كارآزمايي باليني   �كيفي    �
مبتني براطالعات بيمارستاني�اپيدميولوژيك توصيفي  �)      تجربي(پايه �توليدي  �

:ه مشاركتنحو
چند مركزي خارجي � چندمركزي داخلي     � بدون مشاركت             �

:درصورت مشاركت نوع ونحوه همكاري وتامين اعتبار را ذكر نماييد

      /    /               :تاريخ شروع*:      /    /                     پيشنهادتاريخ
      /    /                     :  تاريخ خاتمه *      /    /  : تاريخ تصويب*

ماه                     . ..:... مدت اجرا
:   هزينه ها

: هزينه وسايل-:                             هزينه پرسنلي-
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: هزينه كل-:                         هاهزينه آزمايش-
ي اولويت هاي پژوهشي دانشگاه است؟آيا طرح درراستا

.......صفحه.. .....اولويت شماره خير�بلي �
را دارد؟ دركميته اخالق درپژوهش هاي علوم پزشكي دانشگاه  نياز به مطرح شدن  آيا طرح

/    :      /تاريخ جلسه                        * خير� بلي �

موارد ستاره دار پس از تصويب طرح تكميل خواهد شد                                                                                                    * 
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 اطالعات مربوط به مجريان و همكاران اصلي طرح-قسمت اول

: اطالعات مربوط به مجريان طرح1- 1

محل امضاءتلفن تماسنشاني ورتبه علميتخصص ونوادگينام خانام و

: اطالعات مربوط به همكاران اصلي طرح2-1

تلفن نشاني ونوع همكاريرتبه  علميتخصص ونام خانوادگينام و
تماس

محل امضاء

1
2
3
4
5

مرتبط با طرح مورد قبلي مجريان ومقاالت چاپ شده  فهرست پژوهشهاي 1- 3
. قيد شودنظر
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 اطالعات مربوط به طرح پژوهشي-قسمت دوم

: عنوان طرح به فارسي2-1- الف

: عنوان طرح به انگليسي2- 1-ب

:  نوع طرح2-2
Basic                                       *Applied                    ** 

Experimental Development
كاربردي- بنيادي���� كاربردي                         ���� بنيادي                         ����

صفحه اضافي استفاده وكد 2درصورت نياز از حداكثر(  بيان مسأله وبررسي متون2- 3
.)مراجع راپي درپي ذكر نمائيد

 كه داراي نتايج بالقوه بوده ونتايج حاصل ازانجام آن را نتوان طرحي است: طرح بنيادي*
.بالفاصله پس از اتمام طرح استفاده كرد

طرحي است كه داراي نتايج بالفعل بوده ونتايج حاصل ازانجام آن : طرح كاربردي**
.بالفاصله پس از اتمام طرح قابل استفاده باشد
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):OBJECTIVE & HYPOTHESIS(اهداف وفرضيات 4-2

):General Objective(هدف اصلي طرح -الف

:Specific Objectives)(اهداف فرعي -ب

Applied Objectives):    (اهداف كاربردي -ج

:يا سؤال هاي پژوهش) Hypothesis(فرضيه ها -د
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اطالعات مربوط به روش اجراي طرح -قسمت سوم

):*Type of Study( نوع مطالعه 3- 1
) شاهدي،هم گروهي-موردي(اپيدميولوژيك تحليلي�كارآزمايي باليني    �كيفي   ����
مبتني براطالعات بيمارستاني      �اپيدميولوژيك توصيفي   �)       تجربي(پايه �توليدي  �

):Design)Research&Methodology  روش اجرا وطراحي تحقيق 2-3

):                                                   Sampling Procedures(ورد مطالعه و روش نمونه گيري  جامعه م3- 3
)قيدكردن فرمول وپارامترها ضروري است(
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نام آزمون هاي آماري قيد وبرگه ( روش جمع آوري وتجزيه وتحليل داده ها 3- 4
:)جمع آوري اطالعات پيوست شود

.مطالعه اي است كه براساس روش هاي كيفي انجام مي شود: طرح كيفي*
 پژوهشي است كه با بهره گيري ازدانش موجود درجهت توليـد مـواد و وسـايل جديـد و يـا               :طرح توليدي 

.ارتقا كيفيت آنچه قبأل توليد شده است مي باشد
كنتـرل بـوده كـه هـدف آن شـناخت           يك پژوهش بـاليني معمـوأل داراي گـروه           :طرح كارآزمايي باليني  

.مطالعات باليني قبل وبعد نيز شامل اين تعريف مي شود. مي باشدابي اثربخشي يك مداخله بالينيوارزي
بـدون درنظرگـرفتن اسـتفاده    پژوهش هايي است كه درجهت گسترش مرزهاي دانش    ): تجربي(طرح پايه 

علمي خاص براي كاربردآن انجام  مي گيرد
. مي باشندCohortويا Control-Caseپژوهش هايي از نوع : ك تحليليطرح اپيدميولوزي

شـيوع ويـا شـناخت      كه به منظـور بررسـي     Cross-Sectionalمطالعه: طرح اپيدميولوزيك توصيفي  
.متغيرهاي شخص،زمان ومكان درجامعه انجام مي گيرد
توصيفي اسـت وصـرفأ از      پژوهشي است كه معموأل     : طرح مبتني بر اطالعات بيمارستاني يادرمانگاهي     

.اطالعات موجود در پرونده بيماران استفاده مي شود
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: جدول متغيرها5-3

كيفيكمي عنوان متغير

قل
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رتب

مقياستعريف علمي
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: محدوديت هاي اجرايي طرح وروش حل مشكالت3- 6

):Ethical Reviewٍ( مالحظات اخالقي 3- 7

):Gantt Chart( زمان الزم براي اجراي طرح 8-3

)ماه(زمان اجرا عاليت هايف
123456789101112زمان كلاجرايي

)ماه(جمع
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اطالعات مربوط به هزينه ها- قسمت چهارم

 آيا براي اين طرح از سازمان هاي ديگر نيز درخواست اعتبار شده است؟4- 1
.ثبت بودن جواب،نام سازمان ونتيجه را ذكر نماييددرصورت م

: هزينه پرسنلي2-4

رديف
نوع فعاليت

تعدادافراد
)رتبه علمي(

ساعات 
كار

حق الزحمه 
درساعت

)ريال(جمع

):ريال(جمع

: هزينه آزمايش ها وخدمات تخصصي كه هزينه آنها درخواست مي شود4- 3

موضوع 
آزمايش

)ريال(جمعهزينه براي هردفعهتعدادكل دفعاتهمركزسرويس دهند
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: فهرست وسايل وموادي كه بايد از اعتبار اين طرح از داخل يا خارج كشور خريداري شود4- 4

قيمت 
)ريال(كل

قيمت واحد
تعداد
الزم

شركت سازنده 
يافروشنده

مصرفي يا 
غير مصرفي

نام دستگاه
مواديا

):ريال(جمع

:)درصورت لزوم(  هزينه مسافرت5-4

هزينه 
)ريال(

تعدادافراد نوع وسيله
تعداد مسافرت درمدت
اجراي طرح ومنظورآن

مقصد

):ريال(جمع
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: هزينه هاي ديگر4- 6
:                                                                                                                                            هزينه تكثير اوراق پرسشنامه- الف                   ريال
):                                                                                                                                                                   نام برده شود(زينه ها  ساير ه-ب                                            ريال
:             جمع كل                                           ريال

: جمع هزينه هاي طرح4- 7
: جمع هزينه هاي پرسنلي- الف                        ريال
: جمع هزينه هاي آزمايشات وخدمات تخصصي-ب                        ريال
: جمع هزينه هاي وسايل-پ                        ريال
: جمع هزينه هاي مسافرت-ت                     ريال
: جمع هزينه هاي ديگر-ث                        ريال
:                                                             جمع كل                        ريال

ريال:  ................  آن مبلغي كه ازمنابع ديگر تأمين خواهد شد ونحوه مصرف8-4
ريال.................:  باقيمانده هزينه هاي طرح كه تأمين آن درخواست مي شود9-4
: منابع مأخذ-5

.  صحت مطلب مندرج در پرسشنامه را تأييد مي نمائيم-

مجريان                            محل امضاي معاون پژوهشي/محل امضاي مجري
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(HSR) پرسشنامه طرحهاي كاربردي- 3ماره فرم ش

پرسشنامه طرح پژوهش

 درماني–در سيستم هاي بهداشتي 
دانشگاه علوم پزشكي قزوين

:عنوان طرح پژوهشي 

:مجريان / مجري 

:سمت 

:آدرس ، تلفن تماس 

:سازمان متبوع 

:تاريخ پيشنهاد



٧٥

العـات قبلـي شـامل    چكيده نتـايج حاصـل از مط  (  شناخت و تحليل مساله     -1
*) توصيف كامل مساله ، عامل يا عوامل ايجاد كننده آن با ذكر رفرانس 

منابع و ماخذ•
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 هدف يا اهداف كاربردي -2
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تعيين شاخص هاي ارزشيابي ، چگونگي اندازه گيـري آنهـا           (  روش مداخله    -3
)ئيات طرح مداخله قبل و بعد از مداخله ، جز

: جدول زمان و مراحل اجراي طرح -4
)ماه ( زمان اجرا 

رديف
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: مشخصات كامل و حق الزحمه انها  هزينه پرسنلي با ذكر-5

مرتبه علميتعدادنوع فعاليترديف

ت
اعا

 س
كل

رح
 ط

اي
 بر

كار

مه
زح

ق ال
ح

ت
ساع

جمعدر

: فهرست وسايل و مواد مصرفي -6
قيمت كلقيمت واحدتعدادنام ماده يا دستگاه
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: مسافرت در صورت لزوم  هزينه- 7

تعداد مسافرت درمقصد
مدت اجراي طرح

هزينه به ريالنوع وسيله نقليه

: هزينه هاي ديگر -8

هزينه تكثير اوراق پرسشنامه

هزينه تكثير نشريات و كتب مورد لزوم

هزينه هاي ديگر
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):ريال (  برآورد كل هزينه -9
 انسانينيروي

مواد و وسايل

ساير

جمع

:تاريخ پيشنهاد 

:تاريخ تصويب 

امضاء:                                      نام و نام خانوادگي : مجريان طرح / مجري 

نام و نام خانوادگي                                        امضاء: مسئول سازمان ذيربط 

امضاء             :                                    نام  و نام خانوادگي: هشي دانشگاه معاون پژو
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 پرسشنامه طرحهاي دانشجويي- 4فرم شماره 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين

معاونت پژوهشي

كميته تحقيقات دانشجويي

پرسشنامـه طـرح تحقيقاتي

:مجري  و نام خانوادگي نام

 :دانشكده

:عنوان طرح 

:تاريخ پيشنهاد 
-------------------------------------------------------------

:آدرس و تلفن تماس :                            درجه علمي مجري طرح 1-1
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 مشخصات همكاران اصلي 2-1
امضاي همكارنوع همكاريعلميدرجه شغلنام و نام خانوادگيرديف

: نوع طرح 1-2
*** كاربردي –بنيادي **                   كاربردي *                   بنيادي 

: مقدمه و معرفي طرح 2-2

پژوهش بنيادي پژوهشي است كه عمدتاً در جهت گسترش مرزهـاي دانـش بـدون در                * 
.رفتن استفاده علمي خاص براي كاربرد آن انجام مي گيردنظر گ
پژوهش كاربردي پژوهشي است به منظور كسب دانـش جديـد كـه اسـتفاده علمـي                 ** 

خاصي براي نتايج حاصل از آن در نظر گرفته شده و در جهت حصول به هدف كـاربردي                  
.خاص انجام مي گيرد

ي باشد كه بـا بهـره گيـري از           توسعه اي يك كار سيستماتيك م      –پژوهش تجربي   *** 
دانش موجود حاصل از تحقيق و تجربه علمي در جهت توليد مواد و وسايل جديـد ، و يـا       

.اصالح آنچه قبالً توليد و يا اجرا مي شده انجام مي گيرد
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در صورت نياز مي توانيد از صفحات اضافي استفاده نماييـد       (  بررسي متون    4-2
 (Liteature review  )راجع با ذكر م(
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) HYPOTHESIS& OBJECTIVE( اهداف و فرضيات 4-2
) :general objective(  اهداف اصلي طرح -الف

):Specific objectives( اهداف فرعي طرح -ب

: هدف كاربردي -ج

):Hypothesis(  فرضيات -د
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)Type pf study: (  نوع مطالعه1-3
)روش كار (  روش گردآوري داده ها 2-3

):sampling procedures(  روش نمونه گيري 3-3

: روش تجزيه و تحليل داده ها 4-3

: مالحظات اخالقي 5-3
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: جدول متغيرها 6-3

مقياستعريف علمييكيفكمي مشخصات

وابستهمستقلمتغير
رتبه اياسميگسستهپيوسته
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 پيش بيني زمان الزم براي اجراي طرح 7-3
است اعتبار شده است ؟  آيا براي اين طرح از سازمان هاي ديگر نيز درخو14
 خيربلي 

. درصورت مثبت بودن جواب لطفاً نام سازمان و نتيجه حاصل را ذكر فرماييد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هزينه پرسنلي با ذكر مشخصات كامل و ميزان اشـتغال هـر يـك و حـق                  2-4
: زحمه آنها ال

جمعحق الزحمه در ساعتساعات كار براي طرحتعداد افرادنوع فعاليترديف
1
2

3

4

5
جمع هزينه هاي تخميني

: هزينه آزمايشات و خدمات تخصصي كه توسط ديگر مؤسسات صورت مي گيرد 3-4

موضوع آزمايش

يا خدمات تخصصي

مركز 
سرويس 
هدهند

تعداد كل 
دفعات

هزينه براي 
هر دفعه

جمع 
)ريال(

جمع هزينه هاي آزمايشات و خدمات تخصصي



٨٨

قيمت كل
)ريال(

قيمت واحد تعداد
الزم

آيا در ايران
موجود است

مصرفي و يا
غيرمصرفي

كشور شركت سازنده و
يا فروشنده

: فهرست وسايل و موادي كه بايد از اعتبار اين طرح از داحل يا خارج كشور خريداري شود  4-4

نام دستگاه و
يا مواد

ريال. ……………………… هزينه هاي وسايل و مواد جمع
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) :درصورت لزوم( هزينه مسافرت 5-4
تعداد مسافرت در مدت اجراي مقصد

طرح و منظور آن
نوع

يله نقليهوس
هزينه به ريالتعداد افراد

جمع هزينه هاي مسافرت
:  هزينه هاي ديگر 6-4

ريال هزينه هاي تكثير اوراق پرسشنامه –الف 
ريال هزينه تكثير نشريات و كتب مورد لزوم –ب 

                      ريال: ساير هزينه ها 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ريال: جمع هزينه هاي ديگر 
:  جمع هزينه هاي طرح 7-4

ريال)14ماده ( جمع هزينه هاي پرسنلي - الف
ريال)15ماده (صصي تخ جمع هزينه هاي آزمايشات و خدمات –ب 
ريال) ب17ماده ( جمع هزينه هاي وسايل –پ 
ريال)14ماده ( جمع هزينه هاي مسافرت –ت 
ريال)30ماده ( جمع هزنيه هاي ديگر –ث 
ريال جمع كل–ج 

3-8ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-----: وه مصرف آن مبلغي كه از منابع ديگر كمك خواهد شد و نح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
--------:  باقيمانده هزينه هاي طرح كه تأمين آن در خواست مي شود 9-3

. صحت مطلب مندرج در پرسشنامه را تأييد مي نماييم 
محل امضاي معاون پژوهشيمحل امضاي مجري طرح 

      محل امضاي سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي
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برگه گزارش پيشرفت طرح هاي تحقيقاتي-5فرم شماره 

:عنوان طرح

:         /        /   تاريخ شروع

ماه: ............... مدت قرارداد

              نهايي                                دوم اول: گزارش مرحله 

):در مرحله نهايي گزارش كامل ضميمه شود(شرح گزارش 

:نام، نام خانوادگي و امضاي مجري طرح

:    /    /                                               تاريخ تكميل فرم

:   مجري محترم
در فرم زير به ناظر محترم طرح ) با توجه به مدت زمان اجرا(لطفاً گزارش طرح تحقيقاتي خود را در سه مرحله 

.ه فرماييدارائ
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برگه نظارت بر اجراي طرح هاي تحقيقاتي- 6فرم شماره 

:عنوان طرح
:جريم

آيا در زمان هاي مقرر گزارش پيشرفت طرح به شما ارائه شده ست؟-1

آيا تمام مراحل اجرايي طرح طبق پروپوزال مصوب انجام شده است؟-2

آيا طرح با مشكلي روبرو شده و در صورت هرگونه تغيير، قبالً موافقت شوراي پژوهشي -3

دانشكده جلب شده است؟

 انجام طرح، استفاده مطلوب شده است؟آيا از وسايل و مواد خريداري شده جهت-4

آيا مدارك و مستندات گردآوري داده ها به رؤيت شما رسيده و داده ها به نحو صحيح -5

جمع آوري شده است؟

كدام يك از مراحل اجرايي گردآوري داده ها را شخصاً نظارت نموده ايد؟- 6

 با جمعيت مورد آيا اصول اخالق در پژوهش در تمام مراحل تحقيق به خصوص در برخورد-7

مطالعه رعايت شده است؟

آيا به طور كلي طرح به اهداف خود دست يافته و تفسير نتايج درست و كامل بوده است؟-8

:نام و نام خانوادگي و امضاي ناظر طرح

:    /    /                                 تاريخ تكميل فرم

:ناظر محترم
لطفاً پس از پاسخ گويي به سؤال هاي زير، برگه را به همراه گزارش پيشرفت طرح كه توسط مجري به 

.شما ارائه شده است به معاونت پژوهشي دانشكده مربوطه ارسال فرماييد
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 فرم داوري طرحهاي تحقيقاتي- 7

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزويندانشگاه 

معاونت پژوهشي دانشكده بهداشت و پيراپزشكي

پرسشنامه ارزيابي طرح پژوهشي

: عنوان طرح پژوهشي 

: كد طرح 

:عنوان طرح پژوهشي -1

نارساست:  جنسبتاً رساست :   برساست:    عنوان فارسي -  الف

نارساست:   جنسبتاً رساست : برساست:    عنوان انگليسي -ب

. در صورتي كه گزينه هاي ب و ج را انتخاب مي كنيد لطفاً اشكاالت عنوان را بيان فرماييد

. ني را كه به نظر جنابعالي گويا است ، ذكر فرماييد همچنين خواهشمند است عنوا

 ارتباطي ندارد كمي ارتباط داردكامالً ارتباط دارد:ارتباط طرح با نيازهاي جامعه-2

: بيان مسأله و بررسي متون-3
  نارساست           نسبتاً رساست      رساست :     معرفي موضوع ) الف

44/28...../شماره 
....................تاريخ 
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: اشاره به پژوهش هاي قبلي ) ب

نابع بيشتر موجود است       م اشاره نشده است اشاره شده است 

     ارتباطي نداردكمي ارتباط داردكامالً ارتباط دارد:بررسي متون ) ج

. لطفاً در صورت نياز نظرات اصالحي و تكميلي خود را مرقوم فرماييد

:  اهداف و فرضيات -4

:آيا با عنوان همخواني دارد : هدف اصلي ) 1-الف

                      خيربلي

:آيا اهداف فرعي ، زير مجموعه هدف كلي هستند : اهداف فرعي  ) 2-الف

                      خيربلي

ي بدست مي آيد ؟ آيا با دسترسي به اهداف فرعي هدف كل

                     خيرلي 

 در صورت نامتناسب بودن برخي از اهداف ، نظرات خود را ذكر فرماييد ؟ 

آيا درست بيان شده است ؟: هدف كاربردي  ) 3-الف

          خير بلي 

: فرضيات يا سئواالت پژوهشي -ب

خير  بلي : با توجه به نوع مطالعه و اهداف صحيح است 

. لطفاً نظرات اصالحي خود را مرقوم فرماييد 
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:  روش اجرا -5

:  نوع مطالعه با توجه به عنوان و اهداف طرح  -الف

  مناسب نيست        نسبتاً مناسب است مناسب است

:  نوع مطالعه با توجه به روش كار  -ب

 مناسب نيست        نسبتاً مناسب است مناسب است

:به نوع مطالعه  حجم نمونه با توجه - ج

   مناسب نيست        نسبتاً مناسب است مناسب است

: روش نمونه گيري با توجه به نوع مطالعه -د

   مناسب نيست        نسبتاً مناسب است مناسب است

:   ابزار و روش جمع آوري اطالعات با توجه به نوع مطالعه - ه

  مناسب نيست        نسبتاً مناسب است مناسب است

: روشهاي تجزيه و تحليل و آزمونهاي آماري بكار رفته در صورت لزوم - و

 مناسب نيست        نسبتاً مناسب است ستمناسب ا

 لطفاً نظرات خود را در مواردي كه به روش اجرا مربوط مي شود به تفكيك هر بند مرقوم -ر

فرماييد 

: جدول متغيرها-6

 مناسب نيست است         نسبتاً مناسبمناسب است

. لطفاً نظرات اصالحي خود را مرقوم فرماييد 
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:           محدوديت هاي اجرايي طرح و روشهاي حل آن -7

  بيان شده و صحيح استبيان شده و ناقص استبيان نشده 

. لطفاً نظرات خود را در زمينه محدوديت هاي اجرايي مربوط به اين طرح مرقوم فرماييد 

:  مالحظات اخالقي -8

   بيان شده و راه حل ارائه گرديده است    بيان شده و ناقص استبيان نشده

. را در زمينه مالحظات اخالقي مربوط به اين طرح مرقوم فرماييد لطفاً نظرات خود

: پيش بيني زمان الزم براي اجراي طرح -9

     زياد است    كم استمناسب است

:صصي  هزينه آزمايشات و خدمات تخ-10

     زياد است     كم استمناسب است

: هزينه وسايل و مواد-11

ست بعضي از آنها ضروري ا ضروري نيست ضروري است :  وسايل مورد نياز -الف

  زياد است     كم استمناسب است:          هزينه وسايل-ب

: فهرست منابع -12

 آيا كليه منابع ذكر شده در متن با فهرست همخواني دارد ؟ –الف 

          خيربلي 

مي باشند ؟) كافي و به روز (  آيا منابع مورد استفاده مناسب است -ب

     خيربلي  
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. لطفاً نظرات و منابع پيشنهادي خود را مرقوم فرماييد - ج

:  با توجه به كليه صالحديدها اظهار نظر كلي نسبت به طرح-13

 اجراي طرح با انجام تغييرات و اصالحات -  باجراي طرح معقول و منطقي نيست :الف 

 اجراي طرح معقول و منطقي است -جمعقول و منطقي است 

 جهت واجد اهميت بسيار است ، خواهشمند  چون اظهار نظر جنابعالي در مورد اين طرح از هر

. است نظر خودتان را درباره طرح به طور مشروح مرقوم فرماييد 

: ساير موارد–14

ساير مواردي كه در پرسشنامه به آنها اشاره نشده و به نظر جنابعالي واجد اهميت مي باشد را ذكر 

.فرماييد

:مخصوص درج در پرونده 

: عنوان طرح 

:                           تاريخ ارسال براي بررسي كننده طرح :                      ريافت طرحتاريخ د

:تاريخ دريافت از بررسي كننده طرح 

:سمت :                                        نام و نام خانوادگي بررسي كننده طرح 

.رد تاييد است ساعت براي بررسي طرح پژوهشي مو................ 

                       معاون پژوهشي دانشكده بهداشت و پيراپزشكي

:تاريخ 
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 قرارداد انجام طرح تحقيقاتي-8فرم شماره 
 درماني قزوين–انشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي د

دانشكده بهداشت و پيراپزشكي

معاونت پژوهشي

”هشي قرارداد انجام طرح پژو”

........................... ه مــصوبه شـــوراي پژوهــشي مورخــــ .......... ايـــــــن قـــــــرارداد بــه شــماره

ــشكده ــي،دانــ ــان طــــ مجر(ن بــ ــاي)رحيــ ــانم / آقــ ــه آدرس .................................. خــ بــ

ــايو......................................................................  ــانم / آقــ ــت ................................................. خــ معاونــ

.گرددميمنعقدكدهدانشپژوهشي و نماينده شوراي پژوهشي

موضوع قرارداد) ماده يك 

........................... ................................................................................« انجام طرح تحقيقاتي تحت عنوان 

                                                                                                                                                                                       «

مدت قرارداد ) ماده دو 

شـروع  ......................... تـاريخ   كـه از    اه اسـت     مـ   ......مدت پيش بيني شده جهت انجام اين طـرح        

.خواهد شد

مبلغ قرارداد ) ماده سه 

 پرداخت ذيلمي باشد كه به شرح  ريال  .................................................قراردادمبلغ كل 

.هد شد خوا
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پـس از عقـد   ل ريـا ------------غ كليه وسايل و مواد قيد شده در پروپـوزال بـه مبلـ            –الف  

.ه و از محل بودجه طرح خريداري و تأمين ميشود كدقرارداد پژوهشي از طرف دانش

------------ هزينه آزمايشات و خدمات تخصصي قيد شده در پروپوزال مصوب بـه          – ب  

. ارائه فاكتور معتبر به مجري قابل پرداخت خواهد بود فقط درصورت ال ري

.ساير هزينه هاي ذكر شده در پروپوزال فقط با ارائه فاكتور معتبر قابل پرداخت خواهد بود-ج

 برگه اعالم وصول مقالـه حاصـل از مطالعـه            باقيمانده بودجه طرح پس از ارائه نتايج نهايي و         –د

ه نـام  ـــــ ان ب ــــ تصويب شورا در وجه يكي از مجري      تبر و    پژوهشي مع  -توسط يك مجله علمي   

.رداخت خواهد بود قابل پ............................... 

كليه لوازم و تجهيزات غير مصرفي كه از محل اعتبار طرح تهيه مي گردد پس از اتمام طـرح                   -و

 قـرار مـي گيـرد تـا در           دانشكده بهداشـت   يا در صورت لغو قرارداد در اختيار معاونت پژوهشي        و

.اجراي ساير طرح ها از آنها استفاده شود

.كليه كسورات قانوني به عهده مجري مي باشد: تبصره 

شروط قرارداد) ماده چهار 

 مـاه از طـرف مجـري        3چنانچه پس از عقد قرارداد بدون عذر موجه ، حـداكثر بـه مـدت                 )1-4

و وجـوه دريـافتي   رارداد لغـو مـي گـردد      نسبت به شروع طرح پژوهشي اقدامي به عمل نيايـد قـ           

.بايستي مسترد گردد

 چنانچه طرح در مدت پيش بيني شده خاتمه نيابد شورا الزامي در ادامـه طـرح نخواهـد                   –الف  

. داشت 

 چنانچه مجري با ذكر داليل موجه نتواند در مدت پيش بينـي شـده طـرح را خاتمـه دهـد         –ب  

.درخواست تمديد قرارداد نمايدرر ، كتباً از شورابايستي يك ماه قبل از اتمام تاريخ مق
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شـوراي  صورت كتبـي بـه   مجري طرح بايد حداكثر هر سه ماه گزارش پيشرفت كار را به     )2-4

. اعالم نمايد دانشكده پژوهشي 

 هيچگونـه   يچنانچه مجري در ارائه گزارش كار و گزارش نهايي تعلل ورزد ، شوراي پژوهـش              )الف

.د شادامه طرح نخواهد داشت و قرارداد مربوطه فسخ خواهد مسئوليتي در قبال 

چنانچه انجام طرح پژوهشي منجر به كشف و يا اختراع شود مجري طرح موظف است مراتب                )ب

طـرح و يـا موسـسه تحقيقـاتي و          ) مجريـان (تعيين حقوق مجري    .را به طرف قرارداد اطالع دهد     

ز آن طبق آئين نامه مصوب وزارت بهداشت همچنين روش  ثبت اختراع يا كشف و بهره برداري ا        

.درمان و آموزش پزشكي خواهد بود

مجري موظف است طرح پژوهشي خود را دقيقاً بر طبق مفاد پروپوزال مصوب انجـام دهـد و                  ) ج

در مواردي كه امكان عملي شدن پروپوزال مصوب وجود نداشته باشد و يا در انجام آن به مـانعي                  

تي كتباً از طرف مجري به شورا ارائه شود تـا تـصميم گيـري مقتـضي                 برخورد نمايد مراتب بايس   

.اتخاذ گردد

مجري يا مجريان طرح تعهد مي نمايند چنانچه نسبت به تعهدات خود در مـورد ايـن طـرح                   ) د  

 و اعالم به ذيحسابي ، كليه مبـالغ اعـالم           كده دانش ينمايد ، بنا به تشخيص شوراي پژوهش      نعمل  

. هاي آنها كسر گرددن برداشتـشده از اولي

به هـر نحـو بغيـر را نخواهـد       حق هيچ گونه واگذاري و يا تغيير موضوع قرارداد          قرارداد  طرف  ) ه  

.داشت

ه كددر كليه موارد و ساير مواردي كه در قرارداد ذكـر نگرديـده ، شـوراي پژوهـشي دانـش         )3-4

. باشد ميمجري طرح ملزم به اجراي مصوبه شوراتصميم گيرنده خواهد بود و

حق فسخ يك جانبه قرارداد) ماده پنج 

 ادامه طرح با دليل موجه به صالح يا مقدور نباشد اين موافقتنامه فسخ               ،  چنانچه با تصويب شورا   

. مي تواند انجام آن را به افراد ديگري محول نمايد گرديده و شورا
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مرجع حل اختالف ) ماده شش 

 ، دفتر حقوقي دانشگاه  دانشكدهر گزارش شوراي پژوهشيدر صورت وجود هر گونه اختالف ، بناب       

.تصميم گيرنده خواهد بود

) :  طرحيان ونام خانوادگي مجرنام( 
امضاء

) : طرحناظر نام و نام خانوادگي ( 
امضاء

: دانشكده نام و نام خانوادگي معاون پژوهشي 
مهر شوراي پژوهشيو امضاء 
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9ره فرم شما

 ››مدارك مورد نياز جهت شركت در كنگره هاي خارج از كشور‹‹ 
:تاريخ مراجعه :نام متقاضي 

 هفتـه   3حداقل  ( مدارك قبل از شركت در همايش جهت موافقت دانشگاه با اعزام            ) الف  
)قبل از كنگره 

)              نامه معاونت آموزشي دانشكده مربوطه (  درخواست متقاضي .1
) شامل عنوان مقاله پذيرفته شده و مشخصات كنگره (  اصل و كپي پذيرش مقاله .2
 اصل و كپي چكيده مقاله مورد پذيرش و اصل مقاله كامل        .3
 آخرين حكم حقوقي          .4
 برگه ماموريت تاييد شده از طرف دانشكده مربوطه                         .5
 مدارك مربوط به مبلغ ثبت نام در كنگره .6
 همايش جهت ارائه تسهيالت ماليمدارك پس از شركت در) ب
 اصل و كپي گواهي شركت در كنگره                                            .1
 اصل و كپي مقاله چاپ شده در كتابچه خالصه مقاالت كنگره                 .2
ثبت نام در كنگره                                              كپي رسيد حق .3
 اصل و كپي الشه بليط                                                        .4
 كشور ايران          كپي گذرنامه با مهر ورود و خروج كشور خارجي و.5
)نمونه فرم (  تكميل فرم گزارش شركت در كنگره .6
 تكميل برگه ماموريت                                                  .7
 مقاله چاپ شده بايد شامل نام دانشگاه علوم پزشكي قزوين باشد و درصورت وجـود نـواقص در      .8

.هريك از موارد فوق ، اقدامي صورت نخواهد گرفت

تـه  د مي شوم ، حداكثر يـك هف     هبا آگاهي كامل از موارد فوق متع      ........................................... اينجانب  
پس از مراجعه به كشور ، مدارك مورد نياز را جهت طي مراحل قانوني در اختيار معاونت پژوهـشي            

.قرار داده و هر گونه ارز مصرف نشده را استرداد نمايم
     تاريخ                                               امضاء
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10فرم شماره 

بسمه تعالي
وزش پزشكيوزارت بهداشت ، درمان و آم

 دفتر هماهنگي پژوهش–معاونت پژوهشي 

فرم گزارش شركت در همايشهاي علمي خارج از كشور

همكار ارجمند 
اين فرم به منظور بررسي اثرات مثبت حضور اعضاء هيات علمي در همايش هاي علمي خارج              

راه لذا خواهشمنديم آن را در طـول شـركت در همـايش بـه همـ     . از كشور طراحي شده است 
.داشته و موارد درخواست شده را با دقت تكميل فرمائيد

 با سپاس 
:مشخصات فرد شركت كننده -1
.a سمت :                                                           نام و نام خانوادگي:
:آخرين مدرك و رشته تحصيلي •
:                      گروه آموزشي :  دانشكده :                   دانشگاه محل خدمت •
: چگونگي اطالع يافتن از برگزاري همايش-2

:مشخصات همايش -3
عنوان همايش •

:فارسي 
:التين 

)دبيرخانه همايش ( نام و نشاني موسسه يا سازمان برگزار كننده •
:فارسي 
:التين 

:التين : آدرس محل برگزاري همايش•

از        تا          ميالدي از          تا : هجري شمسي :  همايش تاريخ برگزاري •
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از           تا          ميالدي از        تا: هجري شمسي :  تاريخ شروع و پايان سفر •

:يح در مورد چگونگي شركت در همايش ضتو-4

.كليات برنامه سفر و شركت در همايش را به اختصار توضيح دهيد•

.مختصري از تاريخچه همايش را مرقوم فرمائيد•

.در مورد شرايط و محل برگزاري همايش توضيح دهيد•

تعداد شركت كنندگان در همايش را حداالمكان بر حسب كشورهاي شركت كننده ذكر             •
.فرمائيد
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: بررسي وضعيت علمي همايش -5

سته ارائه شده كه در جلسات آن شركت داشتيد با ذكـر            عنوان و خالصه مقاله هاي برج     •
.نام نويسنده و حدالمقدور مليت آن مرقوم فرمائيد

لطفـاً يـك نـسخه از آن را    .( كه شما ارائه نموده ايد ذكـر فرمائيـد       ) هايي(عنوان مقاله   •
).پيوست نمائيد

:فارسي 

:التين 

... )سخنراني ، پوستر ( ما به چه صورت بوده است علمي ش) هاي(حوه ارائه مقاله ن•

.از چه ابزاري براي ارائه آنها استفاده گرديد•

.انعكاس ارائه مقاله خود را بين ساير شركت كنندگان چگونه ارزيابي مي نماييد•

آيا هيچ يك از شركت كنندگان براي درخواست توضيح بيشتر به شما مراجعه نمودند،•
.ح فرماييد توضي•
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.كه با شيوه نويني از ارائه مقاله در همايش مواجه شديد آن را توضيح دهيددر صورتي•

آيا در اين سفر توانستيد با محققين ساير كشورها ارتباط علمي بر قرار نماييد؟•
)توضيح دهيد ( •

؟بارزترين خصيصه همايش كه در آن حضور داشتيد چه بوده است •

: بررسي دستاوردهاي علمي همايش -6
ارزيابي كلي و دستاوردهاي علمي شما از شركت در اين همايش چيست ؟•

به نظر شما چگونه مي توان جامعه علمي كشور را از نتايج اين سفرها مطلع نمود؟•

انتـان  شما چگونه دستاوردهاي علمي خود را از شـركت در ايـن گردهمـايي بـه همكار     •
انتقال داده ايد؟



١٠٦

چه راهي را براي استفاده بهتر اعضاء هيات علمي از همايش هاي بين المللي پيشنهاد •
مي كنيد؟•

 مشكالت عمده خود را در طول شركت در اين همايش مرقوم فرمائيد؟- 7

.يدهرگونه نظر يا پيشنهادي داريد ذكر نمائ-8

:محل امضاء شركت كننده :                               تاريخ تحويل فرم به دانشگاه 

:تاييد مسئولين دانشگاه 

نام و نام خانوادگي معاون پژوهشي دانـشكده         نـام و نـام خـانوادگي معـاون پژوهـشي          
دانشگاه  

             امضاء                    امضاء
                  تاريخ                                                                تاريخ 



١٠٧

)طبق آئين نامه مصوب وزارت متبوع(مدارك الزم جهت تقاضاي دوره فرصت مطالعاتي

:يخ مراجعهتار:                                  نام متقاضي

:مدارك قبل از دوره�
oدرخواست متقاضي جهت استفاده از دوره فرصت مطالعاتي خارج از كشور
oموافقت مدير گروه آموزشي و رياست دانشكده مربوطه
o موافقت شوراي پژوهشي دانشكده مربوطه
oاصل پذيرش از دانشگاه معتبر به عنوان ميزبان
oپروپوزال تكميل شده به زبان انگليسي
oتكميل شده مربوط به فرصت مطالعاتي و مدارك خواسته شدهفرم 
oآخرين حكم حقوقي
o تأييد كميته فرصت مطالعاتي
oارائه تعهد نامه محضري به دفتر حقوقي دانشگاه
:مدارك پس از دوره�

o اصل و كپي گواهي گذراندن دورهارائه گزارش موضوع مورد مطالعه به زبان فارسي
oر گروه آموزشي دانشگاه ميزبان رسيده باشدو انگليسي كه به تأييد مدي
oاصل و كپي الشه بليط
oاصل گذرنامه با مهر ورود و خروج كشور خارجي و كشور ايران

مورد پذيرش به نام متقاضي صادر شده و شامل تاريخ شروع دوره،مدت،موضوع.1
مورد مطالعه،امكاناتي كه در اختيار متقاضي قرار داده مي شود و بخش يا البراتور 

.نظر باشد

دانشيارن و استادياران تمام وقت رسمي قطعي حـق اسـتفاده از            –فقط استادان   . 2
. ماه دارند12 ماه تا حداكثر 3دوره فرصت مطالعاتي را حداقل 

11فرم شماره 
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استفاده كننده از دوره فرصت مطالعاتي موظف است گزارش پيشرفت مطالعه و. 3
ود ارسال به دانشگاه متبوع خ)هحداقل سه ما(تحقيقات خود را به فواصل معيني

 ماه پس از پايان دوره نيز گزارش جامع فعاليت هاي علمي و 2نموده و حداكثر 
گزارش ادواري و .(پژوهشي خود در طول دوره را به دانشگاه مربوطه تسليم نمايد

دوره فرصت مطالعاتي بايد مورد بررسي و تأييد كميته فرصت مطالعاتي نهايي
.رددانشگاه قرار گي
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جمهوري اسالمي ايران
:وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

فرم درخواست استفاده از دوره فرصت مطالعاتي خارج از كشور اعضاي هيات علمي 
دانشگا ه ها ، دانشكده ها و موسسات تحقيقات علوم پزشكي

:مشخصات متقاضي - 1
:                                نام پدر :                   نام و نام خانوادگي 

:محل تولد :                                               تاريخ تولد 
:تعداد فرزندان :        وضعيت تاهل :                  شماره و محل صدور شناسنامه 

:گروه /       بخش:               دانشكده :                   دانشگاه محل خدمت 
:آخرين مدرك و رشته تحصيلي :                پايه :               مرتبه دانشگاهي 

:نام دانشگاه و كشور محل اخذ آخرين مدرك تحصيلي 
.تصوير آخرين حكم حقوقي پيوست گردد•

: مشخصات محل طي دوره -2

:گروه /بخش/ بيمارستان:           موسسه / دانشگاه:           شهر :                 كشور 
ماه                   از تاريخ                     تا تاريخ :           مدت پذيرش اخذ شده 

... )مالي، اقامتگاهي ، آزمايشگاهي ( حمايت هاي اعالم شده توسط محل طي دوره 
:م مطالعه در طي دوره عنوان پروپوزال هاي تدويني پذيرفته شده جهت انجا

:به زبان فارسي 

:به زبان انگليسي 
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.پيوست گردد) به زبان انگليسي ( تصوير آخرين پذيرش اخذ شده و خالصه پروپوزال •
:ميزان آگاهي به زبان انگليسي -3

نوشتنخواندنصحبت كردن
فضعيمتوسطخوبعاليضعيفمتوسطخوبعاليضعيفمتوسطخوبعالي

جمهوري اسالمي ايران
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

:ميزان آگاهي به ساير زبانهاي خارجي --4

نوشتنخواندنصحبت كردن باننوع ز
ضعيفمتوسطخوبعاليضعيفمتوسطخوبعاليضعيفمتوسطخوبعالي

: )طي پنجسال گذشته ( ضي آثار علمي متقا-5

ترجمهتاليفتاريخ نشرناشرمقالهكتابعنوان اثر

)طي پنجسال گذشته ( ماموريت هاي آموزشي متقاضي -6

كشورمدت ماموريتنوع ماموريت

دوره كمتر فرصت مطالعاتيبورس تحصيلي
 روز90از

و سمينار/ كنگره
ساير موارد

تاريخ خاتمهخ شروعتاري
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:                                              محل امضاي متقاضي و تاريخ 
جمهوري اسالمي ايران

:وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

                  عـضو هيـات علمـي دانـشگاه در      جناب آقاي                                     / درخواست سركار خانم  
تاريخ                در كميته فرصت مطالعاتي مطرح و پس از بررسي به شرح ذيل اتخـاذ تـصميم                                

:گرديد

 امضاء:  نام و نام خانوادگي اعضاي كميته 

1-

2-
3-

4-

5-
6-
7-
8-
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13فرم شماره 

گواهي پذيرش ، گواهي ( مقاله هاي ارائه شده در همايش هاي داخل و خارج ازكشور
.)شركت و مقاله چاپ شده در كتابچه خالصه مقاالت پيوست گردد

رديف
عنوان
مقاله

نام نويسندگان
به ترتيب چاپ

رتبه علمي 
نويسندگان
به ترتيب

عنوان
همايش

 برگزاريتاريخ
روز ، ماه ،(

)سال

محل برگزاري
)شهر–كشور (

نحوه ارائه
/ سخنراني(

)پوستر
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14فرم شماره 

تصوير مقاله چاپ شده ( خارجي  مقاله هاي منتشر شده در مجله هاي علمي داخلي و 
)د مجله پيوست گردImpac factor، تاييديه ايندكس و 

ف
ردي

اله
مق

ن 
نوا

ع

ان
دگ

سن
نوي

ام 
ن

پ
چا

ب 
رتي

ه ت
ب

ان
نو

ع
جله

م

جله
ي م

لم
ز ع

تيا
ام

ع 
نو

مق
(اله

ري
رو

، م
قي

حقي
ت

,
(...

حه 
صف

ره 
ما

 ش
ره،

دو
پ،

چا
ل 

سا

ايه
 نم

نام
ه 

نام
*

ان
يز

م
Im

pa
ct

 fa
ct

or

. نام دانشگاه بايددر مقاله چاپ شده درج شده باشد-
:ايه نامه هاي بين المللي مهم عبارتند ازنم*

Medline , ISI , Cochrane , Index Medicus , Scopus , Cinahal , Psycoinfo , 
Chemical Abstract , Current Content , Embase , Biomedical  
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)ان پيوست گرددقرارداد طرح و تأييديه همكاري از طرف باالترين مقام سازم(*طرحهاي مصوب

عنوان طرحرديف
نام مجري 
يا مجريان

نام سازمان طرف قرارداد 
/ سازمان دولتي / دانشگاه 

)خصوصي
بودجه طرح

وضعيت طرح
دست اجرا در (
)خاتمه يافتهيا

شماره و
قراردادتاريخ

.                            شده باشد منظور طرح هايي است كه به عقد قرارداد منجر*
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رو و پشت جلد به همراه شناسنامه كتاب پيوست تصوير( كتاب هاي تاليف  يا ترجمه شده
)گردد 

رديف
عنوان 
كتاب

نام 
/مترجم/مولف

گردآورنده

محل نشر،
ناشر

سال
نشر

تاييديه شوراي 
تاليف

و ترجمه دانشگاه

كتاب 
مبتني بر

ژوهش پ
هاي بومي

بلي                

خير 

بلي           

خير 
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17فرم شماره 

)مدارك مربوطه پيوست گردد: (   اكتشافات و اختراع ثبت شده- نوآوري 

تاريخ ثبتشماره ثبتنام مخترععنوان اختراعرديف
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18فرم شماره

تصوير مجوز امتياز  و مقاالتكتابچه خالصه، همايش برنامه  ( *همايش هاي برگزار شده
 )بازآموزي ضميمه شود

رديف
عنوان

همايش
تاريخ برگزاري

)روز ، ماه ، سال(
محل

برگزاري
امتياز

تعداد 
ركتش

كنندگان

نام
سخنرانان

نوع 
همايش

دانشگاهي 
سراسري

.هاي داراي امتياز بازآموزي مورد نظر مي باشدهمايش *
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)شودبرنامه كارگاه و ليست شركت كنندگان ضميمه  (  *كارگاه هاي برگزار شده

ف
ردي

گاه
كار

ن 
نوا

ريع
گزا

 بر
يخ

تار
)

ال
 س

ه ،
 ما

ز ،
رو

(

ري
گزا

 بر
حل

م

ياز
امت

ان
دگ

كنن
ت 

رك
 ش

داد
تع

وره
ل د

طو
)

ت
ساع

(

ان
ران

خن
 س

داد
تع

: كارگاه هاي برگزارشده در زمينه هاي زير مورد نظر مي باشد*
مقدماتي ، پيشرفته ، كارآزمايي باليني ، توانمند سازي ، مقاله نويسي            ( مرتبط با روش تحقيق     

 (
ت پزشكي و اطالع رساني  آشنايي با اينترنت ، سايت هاي پزشكي و بانك هاي اطالعا

آمار ، اپيدميولوژي و مديريت پژوهش
ساير موضوعات مرتبط با پژوهش مانند اخالق پزشكي 
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دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين
دانشكده بهداشت و پيراپزشكي

معاونت پژوهشي

 »  علميهيأتر براي اعضايبرگه درخواست شركت در  مجامع علمي داخل  كشو«

الف ـ مشخصات درخواست كننده
:شماره تماس:رتبه علمي:گروه:دانشكده:نام ونام خانوادگي

ب ـ مشخصات مجمع 
:عنوان مجمع

� داخلي�اي منطقه�بين المللي : سطح مجمع:                      محل و زمان برگزاري

ج ـ مشخصات مقاله 

):به فارسي يا انگليسي( مقاله  عنوان -

�                   پوستر�سخنراني:                        نحوه ارائه مقاله -
�رساله دكتري نگارنده / نامهن  پايا:مقاله مستخرج از

�دانشجويان تحت راهنمايي اينجانب ) رساله( نامه پايان

....................شماره 

................ .....تاريخ
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�طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه 
�مشترك با ساير مراكز) كاربردي(طرح پژوهشي 

آيا مقاله مورد نظر در يكي از مجامع علمي داخلي ارائه شده است؟ 

�                  خير�بلي

 درخواستد ـ تأييد

:تاريخ، امضاء  معاون پژوهشي دانشكده:تاريخ و امضاء متقاضي 

شود، داشتن حكم ماموريت الزامي  در شهرستانها برگزار ميجهت شركت در مجامع علمي كه: آوريديا
).معاونت پژوهشي دانشكده: كننده اقدام(است

) روز پس از برگزاري مجمع30حداكثر ( حساب دارك الزم براي تسويه م-5

- 3 گواهي يا كارت شركت-2خالصه مقاله يا مقاالت چاپ شده در مجموعه مقاالت مجمع 
 شهرستانها ،حكم ماموريت براي

نام، الشه بليت رفت و برگشت، هزينه مستندات پرداخت حق ثبت:  اسناد مثبته شامل -4
اقامت، فاكتور چاپ پوستر
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دستورالعمل ارائه مقاله در مجامع معتبر علمي داخل كشور

مقدمه
به منظور ارائه فعاليتهاي پژوهـشي اعـضاي هيـأت علمـي و دانـشجويان               

شكي قـزوين در مجـامع معتبـر علمـي داخـل كـشور و               دانشگاه علوم پز  

نظر با ديگر متخصـصان و گـسترش و تقويـت ارتبـاط علمـي بـين                 تبادل

پژوهشگران دانشگاهي و صنعتي و ارتقاي كيفيت پژوهش، اعـضاي هيـأت            

توانند با شرايط مندرج در اين دستورالعمل       علمي و دانشجويان دانشگاه مي    

كه در اين دستورالعمل مجمع ناميـده       (ر  در مجامع معتبر علمي داخل كشو     

.شود ـ شركت كنندمي

. مجمع بايد داراي كميتة علمي باشد.1مادة 

: مقاله مورد ارائه بايد داراي ويژگيهاي زير باشد.2مادة 

الف ـ قبالً در هيچ مجمع داخلي ديگري از سوي نويسنده و يا نويـسندگان   

ارائه نشده باشد؛

به عنوان محل كار يا محـل  پزشكي قزوين در مقاله ب ـ نام دانشگاه علوم  

ذكر شده باشد؛تحصيل 

.ج ـ مقاله در كتابچه مجموعة مقاالت چاپ شده باشد

ها با ارائه مـدارك زيـر بـه دفتـر مـديريت پژوهـشي                تأمين هزينه  .3مادة  

گيرد؛دانشگاه صورت مي

الف ـ برگة تكميل شدة درخواست شركت در مجامع؛

له چاپ شده در كتابچة مجموعه مقاالت؛ب ـ چكيدة مقا

ج ـ اصل اسناد سفر، شامل الشة بليت رفـت و برگـشت، برگـة پرداخـت      

، قبضهاي مربوط به تهية مقاله و       )براي مجامع خارج از تهران    (هزينه اقامت   
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مانند هزينـة تايـپ، طلـق       (نيز لوازم كمك آموزشي مورد نياز براي مجمع         

؛)…شفاف، حلقة اساليد، پوستر و 

.د ـ گواهي حضور در مجمع

 حداكثر هزينه قابل پرداخت به اعضاي هيأت علمي براي مجامعي كه            .4مادة  

يك هزار ريال و براي شهرستانها      و پنجاه   شود، دويست   در تهران برگزار مي   

. ريال استميليون

 مبلغ قابل پرداخت به دانشجويان براي مجامعي كه در تهران برگـزار     .5مادة  

 هـزار ريـال     هفتـصد ريال و در شهرستانها     دويست و پنجاه هزار     شود،  مي

.است

، 5هـا بـه سـقف قيـد شـده در مـادة               در صورت نرسـيدن هزينـه      :تبصره

.شودالتفاوت، به صورت تشويقي به دانشجويان پرداخت ميمابه

 و 4هاي موضوع مـادة   در صورت فقدان اسناد مثبته، پرداخت هزينه      . 6مادة  

: صورتجلسه و تأييد موارد ذيل امكانپذير است با تكميل برگة5

تأييد استاد راهنما، مدير گروه و معـاون پژوهـشي   : الف ـ براي دانشجويان 

ربط؛يدانشكدة ذ

تأييد مدير گروه و معاون پژوهشي دانشكدة : ب ـ براي اعضاي هيأت علمي 

.ربطيذ

ئـه كـارت   اند در صـورت ارا اي ننمودهج ـ دانشجوياني كه هيچگونه هزينه 

.شودشركت يا گواهي شركت مبالغ مذكور به صورت تشويقي داده مي

يـا  (نامـه   ها براي دانشجوياني كه قبل از دفاع از پايـان          تأمين هزينه  .7مادة  

.باشداند، ميسر مينويسي را پرداخت كردهحق نام) رساله

ارائـة  توانند بـا     اعضاي محترم هيأت علمي و دانشجويان گرامي مي         .8مادة  

خالصه مقالة چاپ شده بن تشويقي خريد كتاب از دفتر پژوهشي دانـشگاه         

.دريافت كنند
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 ميزان بن تشويقي خريد كتاب، به طور ساالنه از سوي دفتر مديريت        :تبـصره 

.شودپژوهشي دانشگاه اعالن مي

ها سـي روز پـس از    حداكثر مهلت ارائه مدارك براي دريافت هزينه      .9مـادة   

.باشد ميبرگزاري مجمع

 محدوديتي در تعـداد شـركت در مجـامع داخـل وجـود نـدارد و                .10مادة  

.ها با مراعات دستورالعمل فوق قابل پرداخت استهزينه

 اين دستورالعمل در يك مقدمه، يازده ماده و دو تبـصره در تـاريخ             .11مادة  

1/1/78 به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه رسـيد و از تـاريخ             25/2/78

.راستقابل اج
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 دانشكدهكميته تحقيقات دانشجويي- 6

 راه انـدازي شـده و تحـت نظـارت كميتـه تحقيقـات دانـشجويي            85در سال   كميته  اين  

.معاونت پژوهشي دانشگاه انجام وظيفه مي نمايد

تشكيالت و وظايف كميته - 1- 6

وظايف هسته پژوهش- 10- 1- 1

ام طرح هاي پژوهشي مشاوره و راهنمايي دانشجويان جهت انج-1

 برگزاري سمينارهاي دانشجويي-2

 برگزاري كنفرانس هاي ادواري -3

 برگزاري كارگاههاي روش تحقيق، گزارش نويسي و پروپوزال نويسي -4

 امور مربوط به شركت دانشجويان در سمينارها و كنگره ها و بازديد از مراكز علمي -5

 پژوهــشي اســتان از اســاتيد دانــشگاه ،  جمــع آوري و شــرح و توضــيح اولويــت هــاي-6

بيمارستان ها و مراكز علمي استان 

 پژوهشي - تهيه پمفلت هاي آموزشي-7

 همكاري با فصلنامه پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي -8



١٢٥

ظايف هسته آموزش و- 10- 2-1

 كامپيوتر ، اينترنت، مدالين، عكاسي و فيلمبرداري ، تهيه       برگزاري كالسهاي آموزش  -1

اساليد، زبان انگليسي ، تجزيه و تحليلهاي آماري 

وظايف هسته تاليف و ترجمه-10- 1- 3

 ترجمه متون خارجي در زمينه هاي علوم پزشكي از قبيل ژورنالهاي پزشـكي، بـولتن                -1

هاي پزشكي، سايتهاي اينترنتي ،مدالين

 آموزشي به زبان انگليسي – ارائه پمفلت هاي پژوهشي -2

اع خدمات ترجمه جهت دانشجويان ارائه انو-3

 ارائه كنفرانسهاي ادواري به زبان انگلسيي -4

وظايف هسته كامپيوتر- 10- 1- 4

 تهيه پمفلت هاي آموزش كامپيوتر ،اينترنت، مدالين-1

جهت نشريات پژوهشي ...  ارائه خدمات تايپ و صفحه آرايي و غيره -2

 طراحي پوستر ها، فراخوان ها، پمفلت ها -3

 انجام امور آماري طرح هاي پژوهشي دانشجويان-4

هاي آموزشيCD تهيه -5

 كمك به برگزاري كالسهاي آموزش كامپيوتر -6
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 كمك به برگزاري كالس هاي آموزش اينترنت -7

وظايف هسته روابط عمومي و تبليغات- 5-1-10

››ادراك‹‹  انتشار نشريه خبري-1

... سمينارهاي در حال برگزاري ، فراخوان مقاله هـا     تبليغات جهت كنفرانسهاي اواري،      -2

به صورت پوستر و اطالعيه 

 چاپ و توزيع انواع دعوتنامه ها جهت مراسم و امور مختلف پژوهشي -3

 پزشـكي كـشور جهـت انجـام      مكاتبه با واحد هاي پژوهشي ساير دانشگاههاي علوم       -4

ن امور مشترك تحقيقاتي ، سمينارها و دوره هاي گوناگو

 ثبت نام از دانشجويان عالقه مند به همكاري و عضويت در كميته تحقيقات -5

 هماهنگي جهت برگزاري جلسات داخلي كميته تحقيقات -6

 ايفاي منقش رابط مابين سرپرست، دبير، اعضاي شوراي مركزي ، مسئولين هسته ها              -7

و امور دانشجويان دانشگاهها

 معاونــت – دانـشگاه علــوم پزشــكي قــزوين  –نر  بلــوار شــهيد بــاه–قـزوين  : آدرس 

 كميته تحقيقات دانشجويي–پژوهشي 

studentresearch@qums.ac.ir:پست الكترونيكي 
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:روند تصويب طرح هاي تحقيقاتي دانشجويي- 2-10

ه تحقيقات ارائه پروژوزال طرح دانشجويي توسط مجري طرح به كمبت-1-2-10

ثبت طرح در دفتر و اعالم شماره-2-2-10

تهيه كپي طرح و ارسال آن به اعضاي شوراي پژوهش كميته تحقيقـات جهـت    -3-2-10

داوري و كارشناسي

جمع آوري نظر داوران و كارشناسان-4-2-10

مطالعه طرح توسط اعضاي شورا و جمع بندي نظرات جهت ارائه به جلسه-5-2-10

پي طرح و ارسال آن به داورانتهيه ك-6-2-10

مطالعه طرح توسط اعضاي شورا و جمع بندي نظرات جهت ارائه در جلسه-7-2-10

بررسي و جمع بندي نظرات در شورا-8-2-10

ارائه پيشنهادات شورا جهت اصالح به مجري-9-2-10

 تهيه صورت جلسه-10-2-10

لـسه بـه معاونـت      ارسال طرح هاي تصويب شـده همـراه بـا كپـي صـورت ج              -11-2-10

پژوهشي

دستور معاونت جهت طي مراحل قانوني طرح هاي پژوهشي-12-2-10
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:پيوستها

عناوين محورهاي پژوهشي دانشكده بهداشت و پيراپزشكي- 1
عناوين اولويتهاي پژوهشي گروه بهداشت خانواده رديف

همچنين انواع بررسي سبك زندگي شامل تغذيه، سيگار، ورزش و استرس در افراد سالم و 

ارتقاء و ارزشيابي برنامه آموزشي در جهت...)و عروقي،ديابت،همانند بيماريهاي قلبي(بيماريها

رفتارهاي سالم

1

 گروه جمعيتي مادران 3بررسي سطح سواد بهداشتي افراد در معرض خطر با تاكيد بر

انالمندسو)دانش آموزان(،كودكان)زنان(
2

در گروههاي مختلف در خصوص سوء مصرف مواد و علل و بررسي سواد بهداشتي افراد 

مكانيزم هاي بازدارنده و ارائه آموزشهاي الزم با هدف پيشگيري
3

 در بررسي شيوع مشكالت مربوط به كار با رايانه و اعتياد به بازيهاي رايانه اي بخصوص 

كودكان
4

يماريهاي آميزشي با تاكيد بر ارزشيابي برنامه هاي آموزشي در زمينه مبارزه و پيشگيري ازب

ايدز و هپاتيت
5

بررسي تاثير برنامه هاي آموزشي در زمينه ارتقاء سطح آگاهي و تغيير نگرش زنان در معرض 

خطر يا دانش آموزان دختر در خصوص استئوپروز
6

استفاده از مدلهاي آموزش بهداشت همانند مدل اعتقاد بهداشتي و مدل بزنف در پيشگيري 

ماريهايي مانند سالكاز بي
7

سنجش ميزان فعاليت فيزيكي يا تحرك جسمي به عنوان ريسك فاكتور جامع بيماريهاي 

تمدن در سطح جامعه
8
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)نياز سنجي(بررسي نيازهاي آموزشي دختران و پسران دانش آموز در خصوص بلوغ 9

طان پستان و اجراي برنامه هاي آموزشي در خصوص سرطانهاي شايع بين بانوان بخصوص سر

پستان به عنوان يك راهكار پيشگيرانهآموزش خود آزمايي سرطان
10

بررسي كيفيت زندگي افراد مبتال به نقايص جسماني يا معلوليتها يا بيماران مزمن و ارائه 

راهكارهاي آموزشي براي ارتقاءكيفيت زندگي
11

زش پزشكيارزيابي دروني گروه هاي آموزشي دانشكده با هدف ارتقاء آمو 12

بررسي شيوع استعمال سيگار در بين دانش آموزان و شناسايي عوامل موثر بر آن با استفاده

 از مدل پرسيد
13

بررسي ميزان شيوع كمردردهاي مزمن در بين كارگران و شناسايي علل آن و ارايه برنامه 

ارگونوميآموزشي با تكيه بر
14

 بهداشت در ارزيابي عليتي عدم استفاده مشاغل از وسايل كاربرد الگوهاي تغيير رفتار وآموزش

حفاظتي
15

جمعيت و توسعه 16

بهداشت مدارس و دانش آموزان 17

نقش آموزش بهداشت در ارتقاء سالمت جامعه 18

بهداشت جامعه نگر 19

پزشكي و دندانپزشكي جامعه نگر 20

جمعيت و تنظيم خانواده 21

22 در سبك زندگي و تغذيه ، ورزش ، سيگار،استرسبررسي مداخالت بهداشتي
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اعتياد 23

و مقايسه الگوهاي مختلف آموزش بهداشت kap ژوهش هاي مربوط بهپ 24

بررسي تاثير كار با رايانه در پير چشمي هاي زود رس 25

بررسي روش درماني تنبلي چشم در سنين باالي ده سال 26

ايش فشار چشمارتباط بين استرس هاي چشمي و افز 27

)بهداشت باروري(بهداشت مدارس ، بهداشت دوران بلوغ ، بهداشت مادران و كودكان  28

29 بهداشت محيط-ايمني سازي 

عناوين اولويتهاي پژوهشي گروه علوم آزمايشگاهي رديف
تشخيص هاي آزمايشگاهي در علوم پزشكي و بهداشت 1

داشتتشخيص هاي ملكولي در علوم پزشكي وبه 2

بسط فرايندهاي بيوتكنولوژيك در سطح دانشگاه و استان و صنايع 3

عناوين اولويتهاي پژوهشي گروه مديريت خدمات بهداشتي رديف
بررسي علل وقوع حوادث شغلي و از كار افتادگي و هزينه انساني ناشي ازآن 1

ش بهره وريفايده در بخش هاي درماني و ارائه راهكار جهت افزاي-تحليل هزينه 2

 سازمانهزينه هاي درمان از طرف بيمه شدگانمحاسبه ميزان پرداخت مستقيم براي 

(out – of – pocket)
3

تعيين قيمت تمام شده خدمات درماني در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه 4

طرح توسعه فرهنگ مشتري مداري در سازمان هاي بيمه گر 5

تي بررضايت شغلي كاركنانبررسي نقش مديريت مشارك 6
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بررسي راهكارهاي مداخله اي جهت كاهش هزينه هاي درمان 7

كيمداخالت آموزشي جهت افزايش مهارت هاي علمي و عملي پرسنل مراكز فوريتهاي پزش 8

راهكارهاي مداخله اي جهت افزايش رضايت مندي از سازمان هاي بيمه گر 9

تاق عملعناوين اولويتهاي پژوهشي گروه ا رديف
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد پرسنل اتاق عمل از خطرات و نحوه مقابله و مراقبت در 

نگام جراحت با وسايل آلوده برنده در بيمارستاهاي آموزشي قزوينه
1

عملبررسي ميزان آگاهي و عملكرد پرسنل اتاق عمل از نحوه نگهداري صحيح وسايل اتاق  2

عفوني فضا و تجهيزات اتاق عمل در بيمارستاهاي آموزشي  در ضد UVتاتير اشعه  3

بررسي ميزان استرس شغلي و راههاي مقابله با آن در پرسنل اتاق عمل بيمارستانهاي

قزوينآموزشي 
4

عناوين اولويتهاي پژوهشي گروه بهداشت حرفه اي رديف
كنترل فعال صدا 1

كنترل آالينده ها به روش بيولوژيك 2

وپومتري دانش آموزان شهر قزوينآنتر 3

بررسي كيفيت هواي شهر صنعتي البرز و شهر قزوين 4

بررسي اپيدميولوژيك بيماري هاي ناشي از صنايع معدني 5

اجراي طرحهاي كنترل در صنايع با توجه به گزارش ساليانه معاونت بهداشتي 6

نايع قزوينارزيابي ميزان مواجهه كارگران با گرد و غبار سنگ در ص 7

يين ميزان سنجش حجم هاي ريوي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي قزوين به منظور تع 8



١٣٢

استاندارد

عناوين اولويتهاي پژوهشي مشترك بين گروههاي مديريت،بهداشت محيط،بهداشت
حرفه اي،علوم آزمايشگاهي،روانشناسي و دانشكده پرستاري و معاونت درمان

رديف

1 كيفي پسمانهاي بيمارستانيبررسي كمي و

بررسي آلودگي ميكروبي پسمانهاي بيمارستاني 2

تصفيه پساب هاي بيمارستاني 3

ارزيابي آلودگي هوا در اتاقهاي عمل 4

بررسي كيفيت هواي داخلي بيمارستانها 5

بررسي استرس هاي گرمايي در بخش هاي گرم 6

كاريارزيابي مواجهه با سر و صدا در پست هاي  7

بررسي آلرژي هاي پوستي ناشي از استفاده از دستكش هاي التكس 8

 در هواي سالنهاي بيماران خاص،بيماران با ضعف در اندازه گيري عوامل هوابرد بيولوژيك

سيستم ايمني و اتاقهاي عمل infectious Aerosols
9

10 راهكارهاي كنترليبررسي ميزان انتقال عفونت هاي با منشاء خوني و ارائه

بررسي كيفيت و كميت اقالم حفاظتي مورد استفاده در بيمارستان 11

بررسي درجه سودمندي اقالم حفاظتي مورد استفاده در بيمارستانها 12

ايمني كار با مواد شيميايي و داروهاي شيمي درماني 13

ارزيابي مواجهه تماسي با فرمالدئيد،ارائه راهكارهاي كنترلي 14

ارزيابي مواجهه تماسي با داروهاي خطرناك 15
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ارزيابي مواجهه تماسي با داروهاي شيمي درماني 16

ارزيابي مواجهه تماسي با اتيلن اكسايد و ارائه راهكارهاي كنترلي 17

ارزيابي مواجهه تماسي با گلوتاردئيد و ارائه راهكارهاي كنترلي 18

برشكاري با ليزر و جريان الكتريكيكنترل دود ناشي از اعمال جراحي  19

بررسي ناراحتي هاي اسكلتي عضالني و ارائه راهكارهاي اصالحي 20

بررسي آسيب ها و لطمات وارده به پرستاران از سوي بيماران و همراهان آنها 21

...)شيفت كاري،مرگ بيمار،(ارزيابي استرس هاي ناشي از كار 22

با تاكيد بر )مردان(ا عوامل خطرناك موجود در محيط كاراثرات توليد مثلي مواجهه ب

)با تاكيد بر ادبيات موضوع(داروهاي خاص،عوامل استريل كننده
23

پايش زيستي مواجهه تماسي بخش هاي خاص نظير درمان بيماران سرطاني كه در معرض 

مواجهه با داروهاي شيمي درماني هستند
24

مواد اري در زمينه هاي آزاد ساري داروها،تدوين برنامه آمادگي و پاسخ اضطر

آزاد سازي مواد پرتوزا-حوادث طبيعي-يي،بيماريهاشيميا
25


