
 بسمه تعايل
 

                                       هبداشيت , درماني هتراندانشگاه علوم پزشكي وخدمات            
                             تاریخ :........................                               

مشاره:........................                                                                                   
 پیوست: ......................                   

 
 ن نامه )پایافرم پرداخت اقساط طرحهاي حتقیقاتي( 

 الف: 
 

 معاونت حمرتم پژوهشي دانشكده داروسازي
سالم علیكم 

   با توجه به قرارداد منعقده با آقاي / خامن دكرت                                                                  
در خصوص طرح حتقیقاتي حتت عنوان  

 
در رابطه با پایان نامه دوره عمومي آقاي / خامن                                                 

% از 40 ریال بابت 000/000/2.خواهشمند است در صورت صالحدید، نسبت به پرداخت وجه
بودجه مصوب طرح به ایشان دستور الزم صادر فرمائید./ 

مشاره دانشجویی : 
                                                                                                                          استاد راهنما و مجري طرح 

 
 ب:
 

 ریاست حمرتم دانشكده داروسازي
 

سالم علیكم 
 ریال بابت 000/000/2   با توجه به مطالب مندرج در بند فوق نسبت به پرداخت وجه

% از بودجه مصوب طرح به نامربده با رعایت سایر شرایط قانوني اقدام الزم مبذول 40
فرمائید./ 

 
                                                                                                                                             

 معاون پژوهشی دانشكده داروسازي
 ج:
 

 ریاست حمرتم حسابداري دانشكده داروسازي
 

سالم علیكم 
با توجه به مطالب در بندهاي فوق (الف و ب) مراتب مورد تایید است ./ 

 
                                                                                                                                     

 رئیس دانشكده داروسازي
 رونوشت : طرح مشاره..............

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 بسمه تعايل
 

                                       هبداشيت , درماني هتراندانشگاه علوم پزشكي وخدمات            
      تاریخ :........................                                                      

مشاره:........................                                                                                                              
 پیوست: ......................                 

 
 )پایان نامهفرم تسویه حساب طرحهاي حتقیقاتي( 

الف:  
معاونت محترم پژوهشی دانشکده داروسازي 

 
سالم علیکم 

   احتراما با توجه به اتمام کار پایان نامه آقاي / خانم                                                  تحت عنوان 
                                                                                       ودفاع نامبرده در تاریخ                                      خواهشمند 

است دستور فرمایید اقدام الزم در خصوص پرداخت مابقی بودجه مصوب پایان نامه فوق الذکر انجام پذیرد. به پیوست 
مدارك مورد نیاز ارسال می گردد. 

شماره دانشجویی : 
استاد راهنما ومدیراجرائی طرح 

 
ب: 

ریاست محترم دانشکده داروسازي 
 

سالم علیکم 
   با توجه به مطالب مندرج در بند فوق خواهشمند است دستورات الزم در خصوص تسویه حساب با مدیر محترم اجرائی 

طرح را صادر فرمایید. 
 

                                                                                                                      معاون پژوهشی دانشکده داروسازي 
 

ج: 
ریاست محترم حسابداري دانشکده داروسازي 

سالم علیکم 
   با توجه به مطالب مندرج در بندهاي فوق ( الف و ب ) اقدامات الزم انجام گیرد.. 

                                                                                                                                رئیس دانشکده داروسازي  
 

 
 

 



 " بنام خدا "
 داروسازيدانشکده  عمومیپایان نامه هاي قرارداد طرح هاي پژوهشی مرتبط با 

( مبتنی بر دستور العمل اجرائی تامین اعتبار پایان نامه هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران مصوب 
) 26/12/1381یکصدو نود و سومین جلسه هیات رئیسه دانشگاه مورخ 

  طرفین قرارداد  - 1ماده 
) proposalبه عنوان مدیر اجرائی طرح تحقیقاتی که در پیش نویس طرح ( --------------دکتر این قرارداد مابین 

 نامیده می شود. پژوهشگر پیوست شماره یک قرارداد ) ، نام ایشان قید گردیده و از این پس، (
 به نشانی : دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 و از طرف دیگر ، ریاست / معاونت پژوهشی / معاونت مالی اداري دانشکده 
 به نشانی : دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 نامیده می شود منعقد می گردد و طرفین با امضاء این قرارداد خود را ملزم و متعهد به رعایت اجراي کارفرما که از این پس، 
کامل وتمام مقاد آن می دانند و پژوهشگر در اجراي مفاد پیمان به عذر عدم اطالع نمی تواند متعذر گردد. 

  موضوع قرارداد  - 2ماده 
  "  ---------------------------------------------  "اجراي طرح پژوهشی تحت عنوان : 

مطابق پیش نویس طرح پیوست که قسمتهاي مختلف آن توسط مجري، تکمیل و صفحات آن امضاء گردیده و براساس مقررات 
 به تصویب رسیده است.------ مربوطه توسط شوراي تصویب کننده پایان نامه هاي دانشکده داروسازي در تاریخ 

  حدود خدمات پژوهشگر -3ماده 
حدود خدمات پژوهشگر بر اساس مندرجات پیش نویس طرح ( پیوست شماره یک ) می باشد. همچنین پژوهشگر متعهد می 
گردد چنانچه تاخیري در تحویل موضوع قرارداد پیش آید و یا موجب ضررو زیانی گردد نسبت به جبران آن اقدام نماید.  

 مدت انجام قرارداد - 4ماده 
  خاتمه می پذیرد.  -------   شروع و در تاریخ ------ و از تاریخ  ماه------مدت انجام موضوع قرارداد

  مبلغ قرارداد  – 5ماده 
   ریال است که پس از کسر کسورات قانونی که به موجب قوانین و مقررات موجود و یا آنچه 000/000/5مبلغ کل این قرارداد  

  وضع خواهد شد و به این قرارداد تعلق می گیرد، به شرح ماده شش به پژوهشگر پرداخت می شود ."که بعدا
مراحل پرداخت - 6ماده   

 هزینه پایان نامه هاي دوره عمومی در دو مرحله و به شرح زیر پرداخت می گردد :
 ریال به عنوان مرحله اول در قبال تهیه و تدوین پروپوزال پایان نامه و 000/000/2% مبلغ اعتبار پایان نامه معادل 40 -1

 ریال ، مبلغ خالص سهم مجري به میزان 000/60تایید آن در دانشکده پس از کسر مالیات این مرحله به میزان 
   ریال  پرداخت می گردد. 000/940/1

 ریال به عنوان تسویه حساب نهایی در قبال برگزاري جلسه دفاع و ارائه 000/000/3% مبلغ اعتبار پایان نامه معادل 60 -2
 000/910/2 ریال ، مبلغ خالص سهم مجري به میزان 000/90صورتجلسه دفاع پس از کسر مالیات این مرحله به میزان 

 ریال پرداخت می گردد.  

 است نسبت به لغو قرارداد و زدر صورت عدم انجام تعهدات توسط پژوهشگر حین اجراي طرح ، کارفرما مجاتبصره یک :  -3
مطالبه خسارت، ادامه و یا تمدید ویا واگذاري اقدام نماید.  



 
  استفاده از نتایج طرح - 7ماده 

نحوه انتشار کلیه نتایج علمی ناشی از طرح و بهره برداري از آنها براساس توافق پژوهشگر و کارفرما تعیین خواهد شد. 
همچنین مطابق دستورالعمل اجرائی تامین اعتبار پایان نامه هاي دانشگاه، پژوهشگر موظف است یک سال پس از ارائه گزارش 

) یا اصل مقاله چاپ شده را به کارفرما ارائه نماید. در غیر اینصورت کارفرما acceptanceنهائی ، مدرك اعالم پذیرش ( 
در خصوص اجراي طرحهاي مصوب بعدي نامبرده مختار به اخذ تصمیم است.  

 سایر هزینه ها  – 8ماده 
پژوهشگر کلیه هزینه هاي پرسنلی ، خدماتی ، اداري ، علمی ، عملی و غیره را پرداخت می نماید و کارفرما هیچگونه تعهدي 

 بجز آنجه در پنج ماده پرداخت می گردد. 
 -9ماده 

نتیجه طرح تحقیقاتی وگزارش نهائی مطابق دستورالعمل اجرائی تامین اعتبار پایان نامه هاي دانشگاه بصورت ویراستاري، 
تایپ و اصالح شده و آماده چاپ به کارفرما تحویل خواهد شد و تمام هزینه هاي این ماده توسط پژوهشگر و ازمحل مبلغ 

 مذکور درماده پنج پرداخت می گردد. 
  تعهدات پژوهشگر  - 10ماده 

- انجام فعالیتهاي علمی مرتبط با موضوع این قرارداد توسط پژوهشگر و پذیرش مسئولیت کمی و کیفی او انجام به 1-10
 موقع پژوهش 

- رعایت امانت و حفظ امول و مدارکی که کارفرما در اختیار پژوهشگر قرار می دهد و استفاده بهینه از آن براي انجام 2-10
 موضوع قرارداد. 

- بررسی و تحقیقات کافی درچهار چوب اصول وموازین علمی و رعایت اصول تحقیقاتی درانجام پژوهش موضوع 3-10
قرارداد.  

 به غیر واگذار نماید. " یا جزا"- پژوهشگر نمی توان پیمان را کال4-10
  تعهدات کارفرما - 11ماده 

- کمک به تهیه مقاالت و سایر متون علمی مورد نیاز پژوهشگران که درکشور غیر قابل دسترسی باشد درحد امکان و 1-11
 درارتباط با موضوع قرارداد.

 - پرداخت کامل مبلغ براساس ماده پنج پس از کسر کسورات متعلقه و با رعایت تبصره یک ماده شش 2-11
  حل اختالف - 12ماده 

در مواردي که براي طرفین این قرارداد در تعبیر و تفسیر و یا اجراي کامل یا قسمتی از قرارداد اختالف نظري حادث گردد 
 نفر از اساتید مرضی الطرفین دانشگاه بررسی وحکم آنها براي طرفین الزم الرعایه می باشد و در صورتیکه 3موضوع توسط 

مساعی طرفین ونمایندگان آنان به نتیجه نرسد، هریک از طرفین حق خواهد داشت جهت احقاق حقوق خود به مراجع ذیصالح 
 قضائی مراجعه نماید. 

 
 
 
 
 



 اصالحیه ، متمم ، مکمل یا تغییر  – 13ماده 
هر گونه اصالح یا تغییر در مواردي از این قرارداد و پیوستهاي مربوطه و یا نیاز به الحاق هرگونه متمم یامکمل به قرارداد و 

  با جلب توافق متعاقدین میسر خواهد بود."پیوستها، صرفا
 فسخ قرارداد - 14ماده 

فسخ یک جانبه قرارداد از سوي هر یک از طرفین قرارداد قابل پذیرش نبوده و فسخ قرارداد به غیر از موارد قانونی و مورد 
 مذکور درتبصره یک ماده شش فقط با توافق طرفین امکان پذیراست.

 ضمائم قرارداد - 15ماده 
این قرارداد شامل یک پیوست در         صفحه عنوان شرح خدمات این قرارداد است که جزوالینفک قرارداد محسوب شده و 

 درزمان امضاي قرارداد پیوست ها نیز به امضاي پژوهشگر می رسد. 
 -16ماده 

اقامتگاه قانونی طرفین، همان نشانی مندرج درماده یک قرارداد بوده و درموارد لزوم و به منظور ابالغ مکاتبات مورد استناد 
 مراتب را به یکدیگر " وکتبا"خواهد بود و در صورتیکه در طول مدت قرارداد نشانی متعاقدین تغییر یابد، طرفین باید رسما

 . ابالغ نمایند و تاقبل از ابالغ رسمی ، نشانی قبلی معتبر خواهد بود
  قانون حاکم بر قرارداد- 17ماده 

 این قرارداد از هر نظر تابع قوانین جمهوري اسالمی ایران می باشد. 
  شرایط خاص  18ماده 

درمواردي که به علل ناشی از شرایط قهري ( شرایط خاص ) که رفع آن خارج از حیطه توانائی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و 
انجام بخشی از قرارداد و یاتمام آن غیر ممکن گردد در صورت موافقت طرفین به مدت زمان اجراي قرارداد اضافه خواهد 
شدو درصورت فسخ قرارداد هیچیک از طرفین حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبیل 

 تسویه حساب با توافق طرفین صورت می گیرد. 
 ماده و یک تبصره ویک پیوست و به زبان فارسی و در سه نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخه هاي آن 18این قرارداد در 

 داراي اعتبار یکسان و برابر می باشد. 
 آئین نامه استخدامی هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی 40کلیه نسخ این قرارداد با استناد به ماده 

 هیئت امنا دانشگاه به امضاء متعاقدین رسیده و طرفین 31/4/82 مصوبه مورخ 3کشور و تبصره هاي ذیل آن و همچنین بند 
 باامضاي این قرارداد ، خود را متعهد و ملزم به اجراي کلیه مقاد و پیوست هاي مربوطه می دانند. 

 
 

مالی و اداري معاون مهر وامضاء                      پ  ژوهشیمعاون      مهر وامضاء                          مهر وامضاء پژوهشگر 
  انشکده داروسازي                                         دانشکده داروسازي                                                                               د

                                                                         
 مدیر اجرائی طرح  –نسخه اول -1
 کارفرما  –نسخه دوم -2
  حسابداري دانشکده –نسخه سوم -3

 
 



فرم ثبت پایان نامه دانشجویان داروسازي 
 

  گروه:  دانشگاه علوم پزشکی هتراندانشكده داروسازي
 
  پایان نامه: – عنوان ١

 
 
 دانشجو: – مشخصات ٢

 
مشاره                            نام و نام خانوادگي:   

 دانشجویي: 
 اخذ درس پایان نامه: – نیمسال ٣
 

 تعداد واحد گذرانیده:   نیمسال اول/دوم  سال حتصیلي: 
 
 اساتید راهنما و مشاور: – مشخصات ٤
 

نام و نام  مسئولیت
 خانوادگي

 حمل اشتغال مرتبه علمي

  استاد راهنما
١ –   
٢–   
٣ -  

 
 
 

 
 

  استاد مشاور
١ –  
٢–   

 
 

 

  مهكار
1 –  

  
 

 
 و امضا‘ اساتید راهنما، مشاور و دانشجو: – تاریخ ٥
 

استاد یا اساتید راهنما   استاد یا اساتید مشاور   مهكار
       دانشجو 

 
شوراي پژوهشي گروه آموزشي:  – نظر ٦
 
شوراي پژوهشي دانشكده:  – نظر ٧
 

در روز   مورخ  شوراي پژوهشي دانشكده مطرح و به شرح ذیل اعالم 
مي گردد: 

 تصویب نشد � نیاز به اصالح دارد   � تصویب شد   �



اطالعات مربوط به پایان نامه 
   عنوان پایان نامه:

 
 
 

الف) هدف از پایان نامه و ضرورت اجنام آن: 
  

 
 
 

ب) فرضیه:  
 
 

 
 

ج) روش اجراي پایان نامه:  
 
 
 
 
- اقدامات کلی:  1ج
 
 
 
 
 

 اقداماتی که مستقیما توسط دانشجو انجام می پذیرد: – 2ج
 
 
 

د) پیشینه علمي: 
 

 
 
 
 

 ه) پیشنهاد دهنده موضوع: 
 
 

و) از امكانات و مهكاري كدام سازمان و مركز پژوهشي و یا واحد صنعيت جهت 
اجنام این پروژه استفاده مي شود (حسب مورد) 

برگ اطالعات پیوست 
 

 فهرست وسایل و مواد مورد نیاز در این حتقیق: – 1
 

  
 
 
 
 
 



  كاربرد احتمايل داروسازي: – 2
 
 
 
 نوع مطالعه: – 3

 1 �  (Casse Series)بررسي نوع بیماران 
  2 � (Cross Sectiinal)بررسي مقطعي 
 3 � (Case Control)مورد اشاره 

 4 � (Chort) كوهورت 
 5 � (Experimental)مطالعه جتربي 

 
 
 جدول زماني اجراي پایان نامه: – 4

شرح هر یك از فعالیتهاي اجرائي  زمان:  
 پایان نامه به تفكیك

 

             1 
             2 

             3 
             4 
             5 
             6 

 
 

 منابع و مراجع اصلي مورد استفاده: – 5
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