
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تعاريف:  1ماده 

  .منظور دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه است: دانشگاه

به شاغلين خدمات آموزشي، پژوهشي، درماني و فرهنگي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كه به امـر  : عضو هيات علمي

فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، توسعه فردي، فعاليتهاي اجرايي و مديريتي، ارائه خدمات بهداشتي، درماني و ارتقاء 

در حـال   كـه  سه به وي محول ميشود اطـالق ميگـردد  سالمت و فعاليتهاي تخصصي در خارج از موسسه كه از طريق موس

  .باشدحاضر دردانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه شاغل 

دعـوت بـه    خـود، بـراي  عضو هيات علمي شاغل در دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه كه پروپـوزال طـرح تحقيقـاتي    : مجري

شـرط الزم بـراي اينكـه     .همكاري پژوهشيار بر اساس اين شيوه نامه را ارائه نموده و با پژوهشيار قـرارداد منعقـد مينمايـد   

اعضاي هيات علمي با رتبه مربي بتوانند مجري اينگونه طرحهاي تحقيقاتي باشند اين است كه حداقل چهـار سـال سـابقه    

  .ه علوم پزشكي كرمانشاه را داشته باشندكار به عنوان عضو هيات علمي دانشگا

با تائيـد كميتـه اي مركـب از معـاون تحقيقـات و      (يك نيروي پژوهشي با دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي: پژوهشيار

رئيس مركز تحقيقات مربوطه و دو نفر از اعضاي شوراي پژوهشي دانشگاه به انتخاب  -فناوري دانشگاه، مدير امور پژوهشي

ارشد و يا باالتر است كه در چارچوب يك قرارداد براي مدت معين با  يكي  ، كارشناسي) قيقات و فناوري دانشگاهمعاون تح

  .از اعضاي هيات علمي همكاري مينمايد

  

  

  

  

  

شيوه نامه ي پرداخت گرنت پژوهشي براي دعوت به 

  همكاري پژوهشيار در طرحهاي تحقيقاتي 

 



 

  

  

  

  اهداف:  2ماده 

  توسعه علم و فناوري در حوزه سالمت-

  كيتشويق فارغ التحصيالن برتر علوم پزش-

براي همكاري درانجام طرحهاي پژوهشي اعضـاي هيـات   )  پژوهشيار(ايجاد امكان دعوت به همكاري از نيروهاي پژوهشي-

  .علمي دانشگاه، در چارچوب قراردادهايي كه توسط اعضاي هيات علمي با اين افراد منعقد مي گردد

محدود در جهـت پيشـبرد طرحهـا و فعاليـت     جلب همكاري نيروهاي پژوهشي بصورت پاره وقت يا تمام وقت براي مدت -

  هاي پژوهشي اعضاي هيات علمي در قالب پروپوزال تحقيقاتي ارائه شده 

   كاهش روند مهاجرت نخبگان حوزه سالمت-

  

  مالحظات عمومي:  3ماده 

دانشـگاه   عقد قرارداد با نيروهاي پژوهشي تائيد شده، توسط مجري صورت مي پذيرد و معاونت تحقيقات و فنـاوري :  1-3

ميتواند بر اجراي پروپوزال تحقيقاتي كه در قالب آن از يك پژوهشيار دعوت به همكاري شده است نظـارت الزم را اعمـال   

  .نمايد

  

اي اين شيوه نامه دعوت به همكاري ميگردد، اقرار مينمايد كه رابطه استخدامي با هيچ يك از پژوهشياري كه در اجر:  2-3

  دستگاههاي دولتي ندارد

  .مدت همكاري پژوهشيار با مجري ، ميبايستي در متن پروپوزال پژوهشي قيد گردد:  3-3

  

  شرايط دعوت به همكاري از پژوهشيار توسط اعضاي هيات علمي:  4ماده 

از يـك پژوهشـيار دعـوت بـه     ، بصـورت زيـر   در قبال ارائـه پروپـوزال  ضاي هيات علمي شاغل در دانشگاه ميتوانند اع )الف

  .همكاري نمايند

پـيش بينـي شـده در    (درصد هزينـه حـق التحقيـق پژوهشـيار      100براي اعضاي محترم هيات علمي با رتبه استادي، ) 1

 .توسط دانشگاه تامين ميشود) پروپوزال

پـيش بينـي شـده در    (درصـد هزينـه حـق التحقيـق پژوهشـيار      50اي محترم هيات علمي با رتبه دانشياري، براي اعض) 2

  .توسط دانشگاه تامين ميشود) پروپوزال



 

  

  

 

پـيش بينـي شـده در    (درصد هزينه حـق التحقيـق پژوهشـيار     25براي اعضاي محترم هيات علمي با رتبه استادياري، ) 3

  .دتوسط دانشگاه تامين ميشو) پروپوزال

براي اعضاي هيات علمي با رتبه مربي و داراي حداقل چهار سال سابقه كار به عنوان عضو هيات علمـي دانشـگاه علـوم    ) 4

  .توسط دانشگاه تامين ميشود) پيش بيني شده در پروپوزال(درصد هزينه حق التحقيق پژوهشيار   20پزشكي كرمانشاه، 

 

درصد هزينـه حـق التحقيـق پژوهشـيار      100يات رئيسه دانشگاه ميباشند، براي اعضاي محترم هيات علمي كه عضو ه) 5

در صورتي كه براي عضو هيات رئيسه دانشگاه، از پژوهشياري . (توسط دانشگاه تامين ميشود) پيش بيني شده در پروپوزال(

ت علمي حقيقي وجـود  دعوت به همكاري شده باشد، امكان دعوت به همكاري از پژوهشيار براي ايشان، به عنوان عضو هيا

  )   ندارد

  

مورد تائيد مسئول مراكز و واحد هاي ذيل باشد، ميتواند با ارائه پروپوزال، عضو و و يا  مسئولكه هر عضو هيات علمي  )ب

  .براي انجام پژوهش، بر اساس سهميه بندي مشخص شده زير، از پژوهشيار دعوت به همكاري نمايد

اي توسعه تحقيقات باليني، دو پژوهشيار، مراكـز تحقيقـات داراي موافقـت اصـولي،     مراكز تحقيقات مصوب قطعي و واحده

مركز توسعه مطالعات و آموزش علوم پزشكي ، قطب پزشـكي جامعـه نگـر  و اداره آمـوزش مـداوم جامعـه پزشـكي، يـك         

  .پژوهشيار

  . ي باشدمنوط به تائيد شوراي پژوهشي دانشگاه م اعضاي هيات علمي مراكز فوق،افزايش سهميه  

  

براي استفاده از اين شيوه نامه الزم است عضو هيات علمـي بـه عنـوان مجـري  جهـت دعـوت بـه همكـاري          )1 تبصره

ارائـه و در شـوراي پژوهشـي    ) فرم پروپـوزال طرحهـاي تحقيقـاتي    4تا  1شامل صفحات (پژوهشيار  يك خالصه پروپوزال

  . دانشگاه به تصويب برساند

  

راف از انجام طرح، كليه وجوه دريافت شده توسط مجري ميبايست مسترد گردد و در صورت انص )2تبصره    

قرارداد اينگونـه طرحهـا، بـه حـوزه معاونـت       9يا مقاله اي متناسب با بودجه پرداخت شده و منطبق با ماده 

  .تحقيقات و فناوري ارائه نمايد

  

  



 

  

  

  

  شيوه دعوت به همكاري پژوهشيار:  5ماده 

  ) نامه مجري ناميده مي شود شيوهكه در اين (طرح تحقيقاتي توسط عضو هيات علمي ارائه  پروپوزال ) الف

  بررسي و تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه) ب

مجري يا مجريان طرح، مقاالت تعهـد شـده در قـرارداد را بـا ذكـر       (انعقاد قرارداد طرح تحقيقاتي با مجري يا مجريان ) ج

affiliation  ضمنا عالوه بر ذكر نام هر دو نفـر  . رمانشاه براي خود و پژوهشيار ارائه خواهند نموددانشگاه علوم پزشكي ك

 .)بعنوان نويسندگان مقاله، حداقل يكي از اين دو نفر ميبايست نويسنده اول يا مسئول باشد

  پرداخت بودجه طرح به مجري، منطبق با قرارداد ) د

ابطه ي استخدامي با دانشگاه نداشته و كارفرماي وي عضو هيات پژوهشيار دعوت به همكاري شده هيچگونه ر )3تبصره 

خواهد بود و كليه مسئوليتهاي قانوني و حقوقي مترتب بر آن بـر عهـده مجـري    )مجري طرح(علمي  ارائه دهنده پروپوزال 

  .مي باشد

   ISI/Pubmedدو مقالـه   (خواهـد بـود   Scopusو  ISI/Pubmedتعهد چاپ مقاله صرفا شامل مقاالت  )4تبصره 

  ). Scopusو دو مقاله   ISI/Pubmedو يا يك مقاله   Scopusيا چهار مقاله  

  

  

  

  

  بودجه طرح تحقيقاتي اي كه جهت دعوت به همكاري پژوهشيار ارائه ميشود:   6ماده 

  .هزينه حق التحقيق نيروي پژوهشيار توسط مجري پرداخت ميشود )الف

به همكاري  پژوهشيار و به منظور پرداخت هزينه حق التحقيق پژوهشـيار  بودجه طرح تحقيقاتي اي كه جهت دعوت  )ب

 .ارائه ميشود، متناسب با نوع طرح و ميزان همكاري پژوهشيار، توسط مجري در پروپوزال پيشنهاد ميشود

جـه مـازاد   همين ماده، به پژوهشيار تعلق ميگيرد، در صورت نياز بـه بود  "ب"با توجه به اينكه مبلغ درج شده در بند  )ج

، مجري ميتواند مبلغ مذكور را با تائيد شوراي پژوهشي و كميته بودجه، به )بدون افزايش هزينه پرسنلي(براي انجام طرح 

كه حداقل يـك  . (متناسب با اين افزايش، تعهد چاپ مقاالت حاصل از  طرح نيز اضافه خواهد شد. بودجه طرح اضافه نمايد

  )خواهد بود SCOPUSمقاله 



 

  

  

  

  پرداخت بودجه طرح تحقيقاتي به مجري :   7ماده 

  :بودجه طرح بصورت زير به مجري طرح پرداخت خواهد شد

  .درصد كل مبلغ طرح پس از عقد قرارداد پرداخت خواهد شد 30 )الف 

در صورتي كه مجري، قبال طرح دعوت به همكـاري  . (درصد كل مبلغ طرح در پايان ماه ششم پرداخت خواهد شد 30 )ب

  )ار داشته باشد، پرداخت اين بخش از بودجه طرح منوط به تسويه حساب كامل آن طرح قبلي مي باشدپژوهشي

  .درصد كل مبلغ  طرح پس از ارائه مقاالت تعهد شده و در پايان زمان قرارداد پرداخت خواهد شد 40 )ج

  

حهاي پژوهشـي موضـوع ايـن    جهت اطالع حراست دانشگاه، اسامي پژوهشياران دعوت به همكاري شده در طر )5تبصره

   .آيين نامه، به آن مديريت محترم اعالم ميگردد

  

تبصـره تهيـه و در شـوراي     5مـاده و   7نامـه در   شـيوه ، ايـن   24/2/96مصوبات شوراي دانشگاه مـورخ  10با توجه به بند 

  .به تصويب رسيدبازنگري و  31/3/96پژوهشي دانشگاه مورخ 

  

  . در سالهاي آتي توسط شوراي پژوهشي قابل بازنگري خواهد بودنامه در صورت لزوم  شيوهاين -

 

  


