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ارسال پروپوزال از دانشکده ها و سازمانها به 

 * فناوریمدیریت تحقیقات و 

از لحاظ اخالقی،  بررسی طرح ارسالی توسط مدیر امور پژوهشی

 اولویتهای پژوهشی و مجریان

 انتخاب داور توسط مدیر پژوهشی

 مکاتبه با داور جهت پذیرش داوری طرح

ارسال جواب داوری به پیوست نامه رسمی به مدیریت 

 تحقیقات و فناوری

آیا داور طرح تحقیقاتی را 

 ؟می کندید تأی

تنظیم نامه جهت ارسال جواب داوری به مجری طرح جهت رفع 

 پژوهش نواقص توسط کارشناس

ارسال پاسخ مجری مبنی بر انجام رفع 

نواقص طرح تحقیقاتی به مدیریت 

 تحقیقات و فناوری

عدم ارسال پاسخ مجری مبنی بر 

 رفع نواقص = بایگانی انجام 

 الف

طرح توسط مدیر امور پژوهشی از لحاظ بودجه پیشنهادی و بررسی 

 ارزیابی بودجه پیشنهادی

 طرح در جلسه شورای پژوهشی  

شورای  آیا طرح توسط اعضای

 د می شود؟پژوهشی تأیی

اعالم به مجری طرح در خصوص 

 رد طرح

به کمیته  تحقیقاتیارسال طرح 

 کدهاخالق در پژوهش دانش

 پژوهش دانشکدهلسه کمیته اخالق در بررسی طرح در ج 

 الف

آیا داور طرح تحقیقاتی را 

 کرده است؟نهایی ید تأی

اعالم نظر نهایی داور در 

خصوص عدم تأیید طرح 

 تحقیقاتی به مجری

طرح به صورت مشروط و با رفع نواقص کامالً مورد 

 قبول داوری است

 ب

ری و پروپوزال طرح مربوطه نظیم نامه رسمی به پیوست فرم داوت

 توسط کارشناس پژوهشی و ارسال به داوران

 الرستانه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کددانش

 تحقیقات و فناوری دیریتم
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 کارشناس کمیته اخالق. –کارشناس پژوهشی دانشکده  –مدیر پژوهشی دانشکده  –صاحبان فرآیند: معاون پژوهشی دانشکده 

 ماه 3مدت زمان انجام فرآیند: حداکثر 

ح توانند طرمطابق با آئین نامه پژوهشی کارکنان غیر هیات علمی تنها در حیطه علمی خود و در راستای اولویت های پژوهشی دانشگاه می  *

  پژوهشی به دانشگاه ارائه نمایند و ملزم هستند در کلیه استخراجات علمی ناشی از طرح پژوهشی آدرس علمی دانشگاه را ذکر نمایند.

 ب

طرح جهت اطالع و بازخورد نظرات و نتیجه بررسی طرح در کمیته اخالق در پژوهش به مجری 

 اقدامات الزم و در صورت نیاز تصحیح

آیا طرح به تصویب کمیته 

 اخالق می رسد؟

 ه توسط مجری طرحنظرات کمیته اخالق در پژوهش دانشکدتصحیح و اعمال 

 به همراه کلیه مستندات و پاسخ مجری به کمیته اخالق در پژوهش تحقیقاتیارجاع مجدد طرح 

 

آیا طرح به تصویب کمیته 

 اخالق رسیده است؟

مکاتبه با مجری طرح در خصوص 

تصویب طرح، اعالم کد مصوب و 

 تصمیمات در خصوص طرح مصوب

اعالم نظر نهایی کمیته اخالق در پژوهش در 

 خصوص عدم تصویب به مجری طرح

ارسال به امور مالی جهت اختصاص بودجه به طرح 

  پژوهشی


