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 تعهداتي كه پژوهشگر موظف به رعايت آنها مي باشد:        

 شود. مي تعيين كميته پژوهشي توسط طرح شود. ناظر مي گرفته نظر در ناظر طرح هر براي امور تسريع و طرح اجراي در بيشتر نظارت منظور به -1

 رممحت ناظر نظارت تتح و مركز قوانين بارچوچه در ستا موظف ريمج دباش بيمار روي بر تشخيصي اقدام انجام يا شنامهس پر صورت به طرح كه صورتي در -2

 .نمايد عمل طرح

 .نمايد تفادهسا ديگر اتيتحقيق ايه طرح در را مركز از شده گردآوري عاتاطال مركز كتبي تموافق بدون تواند نمي تحقيقاتي طرح پروژه مجري -3

 .شود ذكر نيز مركز نام بايد شده انجام پژوهشي طرح در و باشد طرح  انجام محل ذكر با بايد علمي مقاله قالب در نتايج انتشار -4

 ركزمدفتر كميته پژوهش  به آن الكترونيک لبا فاي راههم آن تاوردهايسد و رحط امانج ايينه گزارش از دهش حافيص و تايپي نسخه يک تحويل به موظف مجري -6

 .باشد مي

 .بود خواهد مركز مسلم حق دانشگاه از طريق كميته اخالق آن قانوني پيگيري ننمايد عمل خود تعهدات به پژوهشگر اگر -7

 .باشد مي گرپژوهش عهده به باشد، نداشته مالي مشارک مركز كه صورتي در مركز نليسپر هزينه و مصرفي لوازم هاي هزينه تپرداخ -8

 سرپرست اجراي طرح در مركز                                    امضاء محقق                                                                                                             امضاء 

 .................................................................................مي باشد.موارد باال  مورد تائيد دانشكده/ استاد مشاور/ استاد راهنما ............

 امضاء دانشكده/ استاد راهنما/ مشاور                                                                                                                             

 محترم امور اداري مدير         

با عنايت به بررسي بعمل آمده و اعالم موافقت كميته پژوهش در خصوص اجراي طرح تحقيقاتي فوق الذكر ، بدينوسيله جناب آقاي/سركار 

 خانم.................................. جهت هماهنگي معرفي مي گردد.

 رئيس كميته پژوهش/دبير كميته پژوهش                                                                                                                

محترم كميته پژوهش مركز /دبيررئيس  

مي باشد ، و فعاليت ايشان در مركز جهت اجراي طرح تحقيقاتي فوق  جناب آقاي/ سركار خانم.................................. مورد تاييدبدين وسيله 

       الذكر بالمانع مي باشد.

    مدير امور اداري                                                                                                                                                
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5- در صورتي كه گرداوري اطالعات به كمک اعضاي مركز صورت گرفته باشد ذكر نام فرد يا افرادي از آن گروه كه در پيشبرد تحقيقات دخيل بوده اند در طرح 

پژوهشي و مقاله الزامي است. 

تبصره1: در صورتي كه مركز، مشارک مالي در طرح داشته باشد ذكر نام همكار به عنوان نويسنده اول يا مسئول با affiliationمركز در حداقل يكي از مقالات الزامي 
است . 


