
 

زنجانخدمات بهداشتي درماني  و دانشگاه علوم پسشكي  

 

 آیین نامه عقد قرارداد و اجرای طرح های تحقیقاتي

 
دريك سمبن تًاود  ومي ، َز محقق ثؼىًان مديز اجزايي عزح در حبلتي كٍ يي ػضً َيئت ػلمي آمًسشي است

ػُدٌ داشتٍ ثبشدد كدٍ در مدًرد عدزح سدًو مؼبيودت   يَ دي        زمسئًليت اجزاي ثيش اس سٍ عزح تحقيقبتي را ث

مغبثق مصدًثبت، ارائدٍ گدشار      تحقيقداو گبٌ ثب تًجٍ ثٍ سبثقٍ مجزي عزح )در ارائٍ گشارشبت ثمًقغ، اجزاي 

مبَىگي ثب مديزيت   يَش در مسبئل اجزايي َبي وُبيي كبمل ي جبمغ، اوت بر مغلًة وتبيج عزح َبي قجلي ي َ

  ي وظبرت عزح( تصميم خًاَد گزفت.

تًاود ثصًرت َمشمبن تب چُبر عزح تحقيقبتي را  حبلتي كٍ مجزي عزح ػضً َيئت ػلمي   يَ ي است مي در

  ثؼىًان مديز اجزايي سز زستي ي َدايت ومبيد.

ٍ يي غيز ػضً َيئت ػلمي است، ومي تًاود دري ک َز محقق ثؼىًان مديز اجزايي عزح در حبلتي ك :1تجصزٌ 

 سمبن مسئًليت اجزاي ثيش اسي ک عزح تحقيقبتي را ثز ػُدٌ داشتٍ ثبشد .

بران مؼبيودت   يَ دي داو دگبٌ تصدميم     کشزايظ استثىبيي در خصًص سقف مجبس عزح تحقيقبتي َم :2تجصزٌ

 گيزي خًاَد ومًد.

 

ديزاجزايي، َمکبران اصلي، َمکبران ي غيدزٌ( در حديه اجدزاي آن    كليٍ تغييزاتي كٍ در ػًامل اجزائي عزح )م

ثبيد ثٍ يسيلٍ مديز اجزايي عزح ي ثصدًرت كتجدي ي ثدب  كدز ادلدٍ، ثدٍ حدًسٌ مؼبيودت    يَ دي          د، دَ مي  رخ

  داو گبٌ ثزاي ثجت در  زيودٌ اعالع دادٌ شًد.

 

عزح الجزو تؼغيل گزدد، مديز اجزايي ثبيد يك عزح تحقيقبتي در حيه اجزاي آن مقدير وجبشد ي  چىبوچٍ ادامٍ

  ايه مغلت را ثٍ صًرت كتجي ثٍ حًسٌ مؼبيوت    يَ ي داو گبٌ اػالو ومبيد.

 

ثٍ مىظًر تؼييه ػلت تؼغيلي عزح، مًضًع ثًسيلٍ مؼبيوت    يَ دي داو دگبٌ ي اس عزيدق ودبرز عدزح ي مؼدبين       

ت مذكًر ثزاي تصميم گيدزي ثدٍ شدًراي   يَ دي     َمزاٌ وظز مديزيٍ   يَ ي داو کدٌ  يگيزي شدٌ ي وتيجٍ ث

 د. شً داو گبٌ گشار  مي

 



كٍ مديزاجزاي عزح ثٍ ػللي وتًاود ػمليبت اجزاي عزح را در مًػد مقزر ثٍ  بيبن ثزسبود ي اس سًي  در صًرتي

ديگزخًاستبر ادامٍ اجزاي آن ثبشد، ثبيد درخًاست افشايش مدت سمدبن اجدزاي عدزح را ثُمدزاٌ داليدل ػقدت       

  .داو گبٌ ارائٍ ومبيد يفتبدگي اس سمبوجىدي ايليٍ تىظيم ومًدٌ ي ثٍ مؼبيوت    يَ ا

 

 2( جبثجبئي آن َب  درمجمًػٍ ثًدجٍ مصًة ييدب     1 :چىبوچٍ مديزاجزايي تغييز ثزخي اس اقالو ثًدجٍ ثصًرت

ومبيد، ثبيد  ي ىُبد خدًد   (افشاي يکيب چىد قلم اس اقالو ثًدجٍ را ثصًرتي كٍ رقم كلي آن افشاي يبثد، درخًاست

تصدميم گيدزي وُدبيي در خصدًص       يَ ي داو گبٌ ارائٍ ومبيدد.    ت كز دليل ثزاي ثزرسي ثٍ حًسٌ مؼبيو را ثب

  تبئيد افشايش ثًدجٍ ي ميشان آن ثز ػُدٌ شًراي   يَ ي داو گبٌ خًاَد ثًد .

 
 س اس تبييد كبرشىبسبويب وبرزيه حًسٌ  اػتجبرات مصًة عزح مغبثق قزارداد مىؼقد شدٌ ثيه مديز اجزايي عزح ي

  اس عزيق ياحد حسبثداري مؼبيوت   يَ ي داو گبٌ دراختيبر مديز اجزايي قزار ميگيزد. يمديزيت   يَ 

 

َشيىٍ َبي كبرمىدي ) زسىلي( عزح ثبيد مغبثق ثب حق التحقيق در وظز گزفتٍ شدٌ ثدزاي اػضدبي َيئدت ػلمدي ي     

ثبشد تىظديم، محبسدجٍ ي    داو گبٌ مًرد اجزا مي دستًرالؼمل َبي مزثًط ثٍ آن،كٍ درغيز ػلمي ي آئيه وبمٍ َب ي 

  د.شً زداخت 

 

اس وظدز   ،ثبشدىد  مزاكش تحقيقبتي ياثستٍ ثٍ داو گبٌ كٍ داراي مصًثٍ شًرايؼبلي گستز  داو گبٌ َبي ك ًر مدي 

ثدزاي    51ًد را ثب شدزايظ مدبدٌ   يك داو کدٌ ػمل ومًدٌ ي عزح َبي خ ارائٍ ي اوجبو عزح َبي تحقيقبتي م بثٍ

  دَىد. تصًيت ثٍ مؼبيوت   يَ ي داو گبٌ ارائٍ مي

 

كليٍ مىبفغ مبدي حبصل اس اجزاي عزح تحقيقبتي ي َمچىيه دستبيردَب ي وتبيج حبصل اس آن متؼلق ثٍ داو گبٌ ي 

م شصدي اس ايده   تًاود ثصالحديد خًد ي اس عزيق ػقد قدزارداد ثشدش َدبي     عزح دَىدگبن ثًدٌ ي داو گبٌ مي

  ثبشد. مىبفغ را ثٍ عزح دَىدٌ )گبن( ياگذار ومبيد. مزجغ ت شيص ثزاي ايه امز مته قزارداد اجزاي آن عزح مي

يدب گدشار  َدبي     ىد در َز مدًردي كدٍ وتدبيج   َست : عزح دَىدگبن ي سبيز َمکبران اجزايي عزح مًرفتجصزٌ

يه قجيل ثدزاي مزاجدغ مزثًعدٍ ييدب مجدالت مشتلدف       عزح خًد را ثصًرت اوت بر مقبلٍ، كتبة ييب گشار  ي اس ا

داو گبٌ ػلًو  ششکي سوجبن  مبليايه تحقيق ثب حمبيت »داخلي يب خبرجي ارائٍ ميىمبيىد، جملٍ أي مجىي ثز ايىکٍ 

در غيدز ايده صدًرت حدق َزگًودٍ       ،را َمزاٌ ثب شمبرٌ ي سبيز م شصبت عزح قيدد ومبيىدد   ،«اوجبو  ذيزفتٍ است

  زاي داو گبٌ محفًػ خًاَد ثًد. يگيزي َبي ثؼدي ث

 



دركليٍ مًاردي كٍ حبصل وتبيج عزح تحقيقبتي ثصًرت خجز، گشار  ي اس ايه قجيل اس سًي داو گبٌ اوت بر مي 

 د.شً قيد مي تزتيجي كٍ در  زيودٌ عزح آمدٌ است،ٍ يبثد، فقظ اسبمي عزح دَىدگبن ث

در صًرتيکٍ عزح دَىدگبن تزتيت خبصي ثزاي  كز وبو خًد )ثجش آوچدٍ در  زيوددٌ  كدز شددٌ اسدت(       :تجصزٌ

تؼييه ومبيىد، ضزيري است كٍ مًضًع ثصًرت كتجدي يثدب امضدبي تمدبمي عدزح دَىددگبن ثدٍ حدًسٌ مؼبيودت          

    يَ ي داو گبٌ اػالو گزدد.

 

ثدٍ   ، براوي كٍ ثب آن َدب  َمکدبري داشدتٍ اودد    يك عزح ثيه عزح دَىدگبن ي َمک كليٍ امتيبسات مؼىًي ي ػلمي

شًد. مزجغ ت شيص در ايه راثغدٍ قزارَدب ي مکتًثدبت ثديه      وسجت َمکبري ي م بركت در اوجبو كبر تقسيم مي

 ثبشد. كليٍ َمکبران عزح مي

 

 ،ثبشدىد  امتيبسات مزثًط ثٍ ارتقبي گزيٌ ي رتجٍ ػلمي اػضبي َيئت ػلمي كٍ مجزي عزح َدبي تحقيقدبتي مدي    

  د.شً آئيه وبمٍ َبي اداري ي آمًسشي داو گبٌ مؼيه ي اس عزيق مزاجغ  يصالح اػمبل مي غبثقم

 

ثب وظز  ، دشً مًاردي كٍ در ايه آييه وبمٍ مد وظز قزار وگزفتٍ ييب ثحست مًقؼيت اس مًارد استثىبئي محسًة مي

 مستقيم مؼبين   يَ ي داو گبٌ ي شًراي   يَ ي داو گبٌ تصميم گيزي خًاَد شد.
 


