محل

فرم تعهدنامه
معرفي نامه پژوهشگر به دفتر محترم كميته پژوهش مركز تخصصي راديوتراپي آنكولوژي رضا(ع)

پيوست
عكس

رئيس محترم كميته پژوهش مركز

با سالم و احترام
بدينوسيله جناب آقاي/سركار خانم  ..................................جهت انجام طرح تحقيقاتي با عنوان ..............................................................................................
و به سرپرستي اينجانب  ..............................................معرفي مي گردد.
[ ] طرح مذكور مصوب كميته پژوهش مركز تخصصي راديوتراپي آنكولوژي رضا(ع) –مشهد مورخ  ............................با كد  .............................مي باشد.
[ ] طرح مذكور از طرف دانشگاه  ..............................................طي نامه شماره  .........................................مورخ  ...........................................ارجاع شده است.
نام و نام
خانوادگي
محقق

كد ملي

درجه علمي يا
ميزان
تحصيالت

محل هاي
تردد محقق

طول مدت
زمان انجام
فعاليت

زمانهاي
حضور در
واحد هاي
مركز

نام پرسنل
مركز كه در
اجراي طرح
مشاركت
دارند

تعداد ساعات
مشاركت و
همكاري در
طرح

هزينه بر
حسب تعداد
ساعات
مشاركت

تعهداتي كه پژوهشگر موظف به رعايت آنها مي باشد:
 -1به منظور نظارت بيشتر در اجراي طرح و تسريع امور براي هر طرح ناظر در نظر گرفته مي شود .ناظر طرح توسط كميته پژوهشي تعيين مي شود.
 -2در صورتي كه طرح به صورت پر سشنامه يا انجام اقدام تشخيصي بر روي بيمار باشد مجري موظف است در چهارچوب قوانين مركز و تحت نظارت ناظر محترم
طرح عمل نمايد.
 -3مجري پروژه طرح تحقيقاتي نمي تواند بدون موافقت كتبي مركز اطالعات گردآوري شده از مركز را در طرح هاي تحقيقاتي ديگر استفاده نمايد.
 -4انتشار نتايج در قالب مقاله علمي بايد با ذكر محل انجام طرح باشد و در طرح پژوهشي انجام شده بايد نام مركز نيز ذكر شود.
 -5در 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.
تبصره :1در 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 .
 -6مجري موظف به تحويل يک نسخه تايپي و صحافي شده از گزارش نهايي انجام طرح و دستاوردهاي آن همراه با فايل الكترونيک آن به دفتر كميته پژوهش مركز
مي باشد.
 -7اگر پژوهشگر به تعهدات خود عمل ننمايد پيگيري قانوني آن از طريق كميته اخالق دانشگاه حق مسلم مركز خواهد بود.
 -8پرداخت هزينه هاي لوازم مصرفي و هزينه پرسنلي مركز در صورتي كه مركز مشارک مالي نداشته باشد ،به عهده پژوهشگر مي باشد.

امضاء محقق

امضاء سرپرست اجراي طرح در مركز

موارد باال مورد تائيد دانشكده /استاد مشاور /استاد راهنما .............................................................................................مي باشد.
امضاء دانشكده /استاد راهنما /مشاور
مدير محترم امور اداري
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

رئيس/دبير محترم كميته پژوهش مركز
بدين وسيله جناب آقاي /سركار خانم ..................................مورد تاييد مي باشد  ،و فعاليت ايشان در مركز جهت اجراي طرح تحقيقاتي فوق
الذكر بالمانع مي باشد.
مدير امور اداري

