
 اعتبار ویژي پژوٌشی

با توجً بً ابالغ آییه وامً اعتبار ویژي پژوٌشی بً اعضای 

اولیه جلسً  ،محترم ٌیات علمی داوشگاي علوم پسشکی گیالن

 07/11/93کمیتً اجرایی اعتبار ویژي پژوٌشی در تاریخ 

لغ اعتبار ویژي اشیوي وامً ٌسیىً کرد مبدر ایه جلسً .تشکیل شد

 .بشرح زیر تصویب شد پژوٌشی

 

  ُاعضبی ّیبت علوی داًطگبُ ثِ کبرضٌبس هسئَل ( اهتیبز) هجبلغ ریبلی هحبسجِ ضذ

 .کویتِ اخرایی اعتجبرٍیژُ ارخبع ضَد

  اخرای آییي ًبهِ اعتجبر ٍیژُ پژٍّطی در اداهِ آییي ًبهِ ّبی خبری هعبًٍت ضبهل

ّبی علوی خبرج از  آییي ًبهِ ٍ دستَرالعول پرداخت یبراًِ ضرکت در ّوبیص"

کتبة،اضتراک  یاًفراد دیخر اراًِیًبهِ ٍ دستَرالعول پرداخت  ىییآ"،"کطَر

ٍ  یالولل ىیهعتجر ة یعلن یدر اًدوي ّب تیحق عضَ ،یچبح یادٍار اتیًطر

دستَرالعول پرداخت یبراًِ ریبلی ّسیٌِ "ٍ  "چبح هقبلِ در هدالت هعتجر ًِیّس

هی ثبضذ ٍ تَسظ "ّبی اًدبم دٍرُ ّبی فرصت هغبلعبتی خبرج از کطَر

کبرضٌبس گراًت ٍ کبرضٌبس هرتجظ ثب فرآیٌذّبی خبری، هطترکب هحبسجِ خَاّذ 

 .ضذ

  ،پرداخت ّسیٌِ خْت ضرکت در کٌفراًس ّبی داخلی ثذٍى ارائِ هقبلِ ضبهل ثلیظ

 .ت ًبم هی ثبضذاسکبى ٍ ثت

  ٍ پرداخت ّسیٌِ خْت ضرکت در کبرگبُ علوی داخل کطَر ضبهل ثلیظ، اسکبى

 .ثبضذ ثجت ًبم هی



  پس از تبییذ ( اهَال سرهبیِ ای)خریذ تدْیسات ٍ لَازم آزهبیطگبّی تحقیقبتی

 .هعبٍى تحقیقبت قبثل اخرا هی ثبضذ

  هصرفی خْت پرداخت ّسیٌِ ّبی خذهبت آزهبیطگبّی، هیذاًی، خریذ هَارد

اًدبم فعبلیتْبی پژٍّطی هٌَط ثِ تبئیذ هعبٍى پژٍّطی داًطکذُ یب رئیس هرکس 

 تحقیقبتی هرثَعِ هی ثبضذ 

  ّسیٌِ ّبی سفرّبی علوی کَتبُ هذت پس از ارایِ گسارش علوی ثِ گرٍُ ٍ تبئیذ

 .آى پرداخت خَاّذ ضذ کِ ضبهل پَل ثلیظ ٍ اسکبى هی ثبضذ

 ٍیبى ّوکبر اعضبی ّیبت علوی در عرحْبی ّسیٌِ ّبی پرداختی ثِ داًطح

 .ثلیظ ٍ ثجت ًبم خَاّذ ثَد ،پژٍّطی ثبثت ضرکت در ّوبیطْب ضبهل اسکبى 

  پرداخت هتون ّبی ثَدخِ ای عرحْبی پژٍّطی از هحل اعتجبر ٍیژُ اعضبی

 .هحترم ّیبت علوی ثالهبًع است

 ًٍت ٍ ًصت کلیِ اهَال سرهبیِ ای خریذاری ضذُ پس از رٍیت اهیي اهَال هعب

ثذیْی است در زهبى خبتوِ ارتجبط عضَ . پالک اهَال تحَیل خَاّبى خَاّذ ضذ

 .ّیبت علوی ًسجت ثِ تسَیِ حسبة هبلی ٍ اهَالی اقذام خَاّذ ضذ

  ِکلیِ هحبسجبت ریبلی ٍ ارزی آییي ًبهِ اعتجبر ٍیژُ پژٍّطی ثراسبس آییي ًبه

 .ّبی هَخَد هعبًٍت صَرت خَاّذ گرفت

 ُ ِزیٌِ ّب هٌَط ثِ ارایِ اسٌبد هثجتِ ، اصلی ثَدُ ٍ پس از پرداخت پرداخت کلی

 .صَرت خَاّذ گرفت

 ( 1393اٍل هْر)ّسیٌِ ّبی هرثَط ثِ زهبى قجل از تخصیص اعتجبرٍیژُ پژٍّطی

 .قبثل پرداخت ًوی ثبضذ

 


