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 متوسط مدت زمان انجام فرآيند:
بستگي به ارسال گزارش توسط مجري طرح دارد و 

   ماه1حداكثر 

 فرآيند: صاحبان
 مدير امور پژوهشي دانشگاه 

 كارشناس پژوهشي
 مسئول دبيرخانه

 * فرم ها ضميمه مي باشد.  
** الزم به ذكر است مجري طرح موظف است پس 

 زمان تصويب طرح تحقيقاتي گزارش ⅓از گذشت 
پيشرفت طرح و پس از اتمام مدت زمان پيش بيني 

شده در فرم قرارداد گزارش نهايي طرح را به 
 معاونت پژوهشي ارائه دهد.

 

 بلي

 خير

 

بررسي طرح تحقيقاتي توسط كارشناس 
 پژوهشي در خصوص نحوه پيشرفت طرح

  *تنظيم فرم پيگيري اول توسط كارشناس پژوهشي

 ثبت مشخصات فرم مربوطه توسط كارشناس پژوهشي در كامپيوتر 

 ارسال فرم جهت امضاء مدير پژوهشي توسط كارشناس پژوهشي

 ثبت و شماره كردن فرم توسط مسئول دبيرخانه 

 ارجاع فرم توسط مسئول دبيرخانه به مجري از طريق اتوماسيون

آيا در نهايت گزارش 
پيشرفت / نهايي طرح 
تحقيقاتي توسط مجري 

 ارسال گرديد؟

آيا گزارش پيشرفت / 
نهايي طرح توسط مجري 

 ارسال گرديد؟

ارسال مجدد فرم پيگيري بعدي در خصوص ارائه گزارش پيشرفت 
 / نهايي طرح تحقيقاتي توسط كارشناس پژوهشي به مجري

 ثبت مشخصات فرم مربوطه توسط كارشناس پژوهشي در كامپيوتر 

 تأييد فرم تنظيم شده توسط مدير پژوهشي 

 ثبت و شماره كردن فرم توسط مسئول دبيرخانه 

 خير

  طرحي گزارش پيشرفت / نهايارسال  بلي
توسط مجري در فرم تنظيمي و ثبت در 
 كامپيوتر توسط كارشناس پژوهشي** 

 



 

 همكار ارجمند ................ 

  مجري محترم طرح تحقيقاتي تحت عنوان 

  ... ........................................................ 
 

 به شماره:
 

 با سالم؛
 

احتراماً، نظر به اينكه جهت تكميل شناسنامه طرحهاي تحقيقاتي و نهايتاً ثبت وضعيت آن در بانك 
اطالعاتي طرحهاي تحقيقاتي كشور، طرح تحقيقاتي شما كه در تاريخ ........... تصويب گرديده است تا كنون 

فاقد گزارش پيشرفت مي باشد. لذا خواهشمند است گزارش مذكور را در اسرع وقت به فرمت ذيل حداقل در 
 يك صفحه مرقوم و ارسال فرمائيد:

 
 - فعاليتهاي انجام گرفته با ذكر مدت زمان 

 - فعاليتهاي در دست اقدام

 - فعاليتهاي آتي

 - پيش بيني پيشرفت طرح

 - مشكالت

 - پيشنهادات و درخواستها

در صورتيكه گزارش پيشرفت طرح آماده شده است خواهشمند است يك نسخه تايپ شده از آن را به فرمت 
 ذكر شده به اين معاونت ارسال فرمائيد.

ارسال  Uvcrdep@sums.ac.irUضمناً مي توانيد موارد فوق را به پست الكترونيك اين معاونت به آدرس 
 فرمائيد. 

 
 امضاء مجري                        ......................... 

     مدير امور پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي
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 همكار ارجمند .....................

 مجري محترم طرح تحقيقاتي تحت عنوان 

.................................... 
 

 به شماره: 
 

 با سالم؛
 

احتراماً، نظر به اينكه جهت تكميل شناسنامه طرحهاي تحقيقاتي و نهايتاً ثبت وضعيت آن در بانك 
اطالعاتي طرحهاي تحقيقاتي كشور، طرح تحقيقاتي شما كه در تاريخ ..................تصويب گرديده است تا كنون 

فاقد گزارش پيشرفت مي باشد. لذا خواهشمند است گزارش مذكور را در اسرع وقت به فرمت ذيل حداقل در 
 يك صفحه مرقوم و ارسال فرمائيد:

 
 فعاليتهاي انجام گرفته با ذكر مدت زمان  -

 فعاليتهاي در دست اقدام -

 فعاليتهاي آتي -

 پيش بيني پيشرفت طرح -

 مشكالت -

 پيشنهادات و درخواستها -

در صورتيكه گزارش پيشرفت طرح آماده شده است خواهشمند است يك نسخه تايپ شده از آن را به فرمت 
 ذكر شده به اين معاونت ارسال فرمائيد.

ارسال  Uvcrdep@sums.ac.irUضمناً مي توانيد موارد فوق را به پست الكترونيك اين معاونت به آدرس 
 فرمائيد. 

 الزم به ذكر است پرداخت كليه صورت هزينه هاي طرح مربوطه منوط به ارائه گزارش مذكور مي باشد.
 

 امضاء مجري                     ................................

                                                                                          مدير امور پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي

 
 
 
 
 
 
 

 2فرم شماره 

mailto:vcrdep@sums.ac.ir�
mailto:vcrdep@sums.ac.ir�
mailto:vcrdep@sums.ac.ir�


 
 
 

 همكار ارجمند .....................

  مجري محترم طرح تحقيقاتي تحت عنوان 

........................... 

  
 به شماره: 

 

 با سالم؛
 

احتراماً، نظر به اينكه جهت تكميل شناسنامه طرحهاي تحقيقاتي و نهايتاً ثبت وضعيت آن در بانك 
اطالعاتي طرحهاي تحقيقاتي كشور، طرح تحقيقاتي شما كه در تاريخ ................... تصويب گرديده است تا 

كنون فاقد گزارش نهايي مي باشد. لذا خواهشمند است گزارش مذكور را در اسرع وقت به فرمت ذيل مرقوم و 
 ارسال فرمائيد:

 - عنوان و نويسندگان 

 - خالصه به زبان فارسي و انگليسي

 - مقدمه 

 - هدف

 - روش پژوهش و مواد

 - نتيجه

 - بحث

 - فهرست منابع

در صورتيكه گزارش نهايي طرح آماده شده است خواهشمند است يك نسخه تايپ شده از آن را به فرمت ذكر 
 شده به اين معاونت ارسال فرمائيد.

ارسال  Uvcrdep@sums.ac.irUضمناً مي توانيد موارد فوق را به پست الكترونيك اين معاونت به آدرس 
 فرمائيد. 

 

 امضاء مجري                                .......................

                                                                                              مدير امور پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي
 
 

 3فرم شماره 

mailto:vcrdep@sums.ac.ir�
mailto:vcrdep@sums.ac.ir�
mailto:vcrdep@sums.ac.ir�


 

 همكار ارجمند ..........................

 مجري محترم طرح تحقيقاتي تحت عنوان 

............................................. 
 

 به شماره: 
 

 با سالم؛
 

احتراماً، نظر به اينكه جهت تكميل شناسنامه طرحهاي تحقيقاتي و نهايتاً ثبت وضعيت آن در بانك 
اطالعاتي طرحهاي تحقيقاتي كشور، طرح تحقيقاتي شما كه در تاريخ .........................تصويب گرديده است تا 

كنون فاقد گزارش نهايي مي باشد. لذا خواهشمند است گزارش مذكور را در اسرع وقت به فرمت ذيل مرقوم و 
 ارسال فرمائيد:

 - عنوان و نويسندگان 

 - خالصه به زبان فارسي و انگليسي

 - مقدمه 

 - هدف

 - روش پژوهش و مواد

 - نتيجه

 - بحث

 - فهرست منابع

در صورتيكه گزارش نهايي طرح آماده شده است خواهشمند است يك نسخه تايپ شده از آن را به فرمت ذكر 
 شده به اين معاونت ارسال فرمائيد.

ارسال  Uvcrdep@sums.ac.irUضمناً مي توانيد موارد فوق را به پست الكترونيك اين معاونت به آدرس 
فرمائيد. در ضمن اگر نتيجه طرح در مجله اي منتشر گرديده است كپي مقاله چاپ شده طرح مذكور را ارسال 

 فرمائيد.
 الزم به ذكر است پرداخت كليه صورت هزينه هاي طرح مربوطه منوط به ارائه گزارش مذكور مي باشد.

 

 امضاء مجري               ..............................

                                                          مدير امور  پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي
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