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  قرارداد عقد تعهد نامه از مجري هنگام امضاي

  :فرماييدتكميل ه و امضاي فرم شد هدر محل مربع هاي تعبي  با درج  مطالعه و را ذيل پژوهشگر محترم خواهشمند است موارد  

 .............................................................. و عنوان .................. مجري طرف قرارداد طرح به شماره...............................اينجانب خانم دكتر/آقاي دكتر .....  
  نموده و خود را متعهد به رعايت آنها مي دانم: مطالعهموارد زير را  ....................................................................................................................................

   

               □گهداري از آنها جهت ارائه به هنگام پايش اخالقي طرح مذكور  اخذ رضايت نامه كتبي/ شفاهي از شركت كنندگان در پژوهش و ن -1
 □شرايط اين بند شامل پژوهش اينجانب نمي شود 

            □نمي شود پژوهش اين شرايط اين بند شامل                                             □مطابق فرم رضايت نامه به بيمار  ياقدامات پژوهشعدم تحميل هزينه  -2
            □نمي شود پژوهش اين شرايط اين بند شامل                                                                                       □حفظ محرمانگي اطالعات آزمودني ها  -3
 □اين پژوهش هزينه پرسنلي ندارد                        □پروپوزال مصوبمجريان مطابق با جدول هزينه هاي پرسنلي   پرداخت حق الزحمه همكاران/  -4

 □از طريق پژوهشيار  يير در مشخصات همكاران / مجريان طرح هرگونه تغ اعالم -5

 □از طريق پژوهشيار  پروپوزالاعالم هرگونه تغيير در اهداف تعيين شده در طرح و حجم نمونه  -6

 □نهايي مطابق با زمانبندي مندرج در قرارداد  ارسال گزارش پيشرفت/ -7

 □باشد تاخير وجود داشته مطابق قرارداد طرح كه در ارسال گزارش نهايي  كميته طرح هاي تاخيري در صورتي تصميممتابعت از  -8

 □از طريق پژوهشيار اجراي طرح در مدت تعيين شده طبق قرارداد امكان در عدم  تاثيرگذار شرايطهر گونه اعالم  - 9

 □از طريق پژوهشيار  به هنگام ارسال گزارش نهاييمطابق پروپوزال مصوب ارائه تاييديه و فاكتورهاي در خواستي  - 10

             □اموال غير مصرفي درج نشده است ،در فهرست وسايل اين پژوهش                                     □از طريق پژوهشيار اعالم شماره اموال غير مصرفي  - 11
 □ طرحقرارداد جهت كسب امتياز   7مطابق با بند  محصوالت پژوهشيتوليد با انتشار مقاالت و ساير اقدام جهت كسب امتياز  - 12
 □منتج از طرح /مقاالت نويسندگان مقاله  (affiliation)در نظر گرفتن حقوق معنوي دانشگاه در خصوص وابستگي  - 13

 □ننده در طرح مطابق با ميزان مشاركت آنها در نظر گرفتن حقوق معنوي افراد شركت ك - 14

 □در طرح ثبت شده  مطابق موارد لحاظ كردن هرگونه مشاركت حقوقي(سازمانهاي ديگر) و مشاركت حقيقي(اشخاص خارج از دانشگاه)    - 15

 □(اشخاص خارج از دانشگاه)  در حين اجراي طرح   اعالم هرگونه مشاركت حقوقي(سازمانهاي ديگر) و مشاركت حقيقي - 16

  
  و امضاي مدير اجرايي طرحنام                                                                                         
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