
 کرمانشاه بیمارستانی امام رضا)ع(مجتمع قوانین پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی 

 

 عضاااه هی ت عیمی و نانشااجودار نوره پ عاامی عمومی نر  ار وآ ادن امین نامه و    ا

 .توانند طرح پژوهشی ارامه نهنداسب با تخصص و وظادف عیمی خون میمتن

         عون و نرصورت ل وم و به شمیل می  عوراه پژوهشی واحد حداقل هر نو هفته دمبار ت

 صالحددد سرپرست واحد جیسات فوق العانه برگ ار میگرنن.

   جیسات عوراه پژوهشی و تحقیقات بالینی با حضور نصف بعالوه دک اعضاء رسمیت 

 .می دابد

   احد و دا جانشین ادشار)معاونت اموزعی رداست جیسات عوراه واحد بر عهده سرپرست و

 . باعدمی (و دا رمیس بیمارستار

  براه تشمیل عورا حضور سرپرست واحد دا جانشین ادشار به عنوار رمیس جیسه ال امیست. 

  .نسخه اه از صورتجیسات عوراه واحد بادد به مددردت پژوهشی نانشگاه ارسال گرنن 

  شی پادار نامه باعد نسخه اه از صورتجیسات به مددردت پژوهشی         نر صورتیمه طرح پژوه

 نانشمده پ عمی و دا دک نسخه نی  به مددردت پژوهشی نانشگاه ارسال میگرنن.

       ضا سعه تحقیقات بالینی مرک  امام ر شی واحد تو سی  به )ع(عوراه پژوه   پادار پروپوزال برر

ر فراخوار هاه اعالم عاااده از ساااوه    مطرح عاااده ن بالینی  تحقیقاتی  هاه  طرح و ها  نامه  

 معاونت تحقیقات وفناوره نانشگاه عیوم پ عمی کرمانشاه می پرنازن.

  جمع به نیاز  که بالینی تحقیقات  توساااعه  واحد از خارج نر مصاااوآ پژوهشااای هاه طرح  

از سوه معاونت تحقیقات   پس از اخذ معرفی نامه نارند،)ع( رضا امام مرک  نر ها نانه اوره

وره نانه ها سط سرپرست واحد مجوز جمع ا   به نستور رمیس مرک ، تو  وفناوره نانشگاه، 

 .به انها نانه می عون

   جهت انجام طرح هاه بدور ه دنه نر مرک  که پروپوزال کامل ندارند، پس از ارامه خالصه

  از  واحد مطرح و ناوره عده و سپس مجوز انجام طرح طرح، نر جیسات عوراه پژوهشی 

 می عون. نانه انها به فناوره و تحقیقات معاونت سوه



         شی حداکثر ظرف مدت عوراه پژوه سه  عده نر جی هفته  2مجردار پروپوزال هاه مطرح 

دامدت تعیین عااده از طرف واحد ، موظف به اصااالح پروپوزال خون و تحودل ار به واحد  

باعند نر غیر ادنصورت تصودب و عدم تصودب پروپوزال منوط به     جهت ت دید کارعناس می 

 ی باعد.طرح مجدن نر عورا م

 .مدت زمار انجام طرح از زمار تصودب پروپوزال می باعد 

 به صاااورت تممیل عاااده به همراه غیر پادار نامه اه پروپوزال هاه تحقیقاتی CD واحد به  

 .عون می نانه تحودل بالینی تحقیقات توسعه

      فرم تعهد  صاااودب عاااوراه گروه، نامه مددر گروه،     بادد برگ ت   اهپروپوزال هاه پادار نامه

 بالینی تحقیقات توسااعه واحد به CD به همراه و فرم بررساای عنوار پادار نامه اسااتان راهنما

 .عوند نانه تحودل

 هاه اعالم عااده نانشااگاه قابییت بررساای   فقط از طردق فراخوان با ه دنه طرح هاه تحقیقاتی

 نارن.

    پس از تصودب طرح و ارسال به نانشمده ، واحد مسئولیتی نر قبال عقد قرارنان نر رابطه با

 ه دنه طرح با مجره ندارن.

 به سات گ ار  نهادی طرح خون را به موقع  نر مورن طرح هاه تحقیقاتی ، مجره موظف ا 

 .نهد تحودل واحد

   ت دید و بررساای مورن روند اعالم عااده نانشااگاه،  طبق نهادی گ ار  ،واحد مقررات طبق 

 .گیرند می قرار

  گ ار  و ی طرح تحقیقاتی گ ار  نهاد ت دید گ ار  نهادی طرح تحقیقاتی،     نر صاااورت  

 .عون می ارسال نانشگاه پژوهشی مددر به موقع به تحودل زمار

   تصااامیی گیره نر مورن عقد قرارنان و بونجه نر مورن کییه طرح ها )پادار نامه و تحقیقاتی

تحقیقات   (، با معاونت تحقیقات و فناوره دا مددر پژوهشاای نانشااگاه بونه و واحد توسااعه  

 بالینی مسئولیتی نر قبال ار ندارن.

   نرحال حاضااار ساااقف تعدان پادار نامه هاه مربوط به هر عضاااو محترم هی ت عیمی جهت

 راهنمادی نانشجودار نر مقطع کارورزه ، پنج پادار نامه میباعد.



 ه واحد بهره  ها مشاوره  از که هادی طرح نهادی گ ار  و ها نامه پادار تمامی نر است  الزم

عوند نر قسمت تقددر و تشمرات ، نام واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستار قید         مند می 

 توسعه  واحد به جیسه،  نر عده  مطرح هاه طرح از حاصل  مقاالت از نسخه  از دک و گرنن.

 . گرنن ارامه بالینی تحقیقات

  ور ردال براه اعضاااه هی ت سااقف بونجه طرح هاه تحقیقاتی براه ادن مرک  ، پنجاه مییی

عیمی عاااغل نر نانشااگاه می  عیمی با نرجه اسااتانداره و باالتر و نی  متخصااص غیر هی ت

عد.   عد        با عناس ار ضاه هی ت عیمی مربی و نکتراه حرفه اه و کار سقف بونجه براه اع

غیر هی ت عیمی عاغل نر نانشگاه حداکثر سی و عش میییور ردال بونه و براه کارعناسانی  

که گواهی گذراندر کارگاه رو  تحقیق مقدماتی را ارامه نمادند ، بیسااات میییور ردال نر              

 نظر گرفته عده است.

         پروپوزال پادار نامه ها به صورت کامل و امضاء عده به همراه دک عدن سی نه به پیوست

 برگ تصودب عوراه گروه اموزعی تحودل گرفته می عون.

     جهت انجام طرح هادی که نر ارتباط با موارن انسااانی انجام می عااون کمیته اخالق توسااط

 واحد توسعه تحقیقات بالینی مرک  تشمیل و طرح مورن بررسی قرار می گیرن.

  ست  ممیف مجره شی  طرح ا صوآ  نامه طرح و قرارنان مفان طبق را خون پژوه    هار نر م

 پادار برساند. به عده بنده زمار جدول  وآ

      تمددد مدت انجام طرح منوط به نرخواست کتبی مجره و موافقت عوراه پژوهشی واحد

 و کمیته تخصصی مربوطه است .

 پژوهشااای عاااوراه تصاااودب و مجره کتبی نرخواسااات با قرارنان مفان نر تغییر هرگونه  

 .بون خواهد نانشگاه

  از طرح پژوهشاای را نرنشاارده هاه معتبر   حاصاال مقاله دک حداقل اساات ممیف مجره

 .کند منتشر پژوهشی – عیمی

  شی  هاه طرح بونجه شی  اعتبارات محل از پژوه شگاه  پژوه  ار می ار و عون  می ت مین نان

 .گرنن می تعیین نانشگاه فناوره و پژوهشی معاونت توسط سال هر

  ار وآ قوانین متعیق به مالمیت حقوق مانه و معنوه حاصاال از طرح هاه پژوهشاای نر 

 نانشگاه عیوم پ عمی کرمانشاه می باعد.


