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غیرپایان  یاای  نامه پایان از اعم) تحقیقاتی های طرحپروپوزال  بررسی و تصویب مراحل یکپارچه سازی تدوین راهنمای حاضر، هدف از

فرآیند بررسی و  می باشد.ها، ...( دانشکده  ،مراکز تحقیقاتیواحدهای تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان )شامل در ( نامه ای

 تصویب طرح های تحقیقاتی شامل موارد ذیل می باشد:

 ارسال می نماید. واحد تحقیقاتی مربوطه ثبت و به  پژوهشیار سامانه را در مجری محترم، پروپوزال .1

 معاونکارشنننا  و یا  توسنن کلیات طرح مربوطه، طرح تحقیقاتی را از سننامانه پژوهشننیار دریافت کرده و  واحد کارشنننا  .2

 . بررسی می شود واحد سرپرست/پژوهشی

و برای طرح های تحقیقاتی  ؛داور 2 ،، برای طرح های تحقیقاتی زیر سنننق "تحقیقاتی های طرح داوری نامه آیین"مطابق با  .3

 داور انتخاب می گردد. RCT، 3 مداخله ای از نوع باالی سق  یا طرح های

  داقل یکی از داوران طرح باید به جنبه های متدولوژی طرح مسل  بوده و بخش روش اجرای پروپوزال را بدقت ارزیابی نماید.  ح .4

 .را دریافت می کند داوران نظرات طرح را برای داوران ارسال نموده و، تحقیقاتی واحدکارشنا  محترم  .5

 می شود.تکمیل در پژوهشیار  "فرم ارزیابی کیفیت داوری"برای هر یک از داوری ها، پس از دریافت نظرات داوران،  .6

طرح تحقیقاتی مورد نظر در دستورکار جلسه در صورت تایید کیفیت داوری ها )مطابق آیین نامه داوری طرح های تحقیقاتی(،   .7

 قرار می گیرد.  واحد مذکور پژوهشی شورای

شننده و توسنن  اعمننای محترم شننورای قرائت  واحدر جلسننه شننورای پژوهشننی دکامنت های داوران پروپوزال طرح و همچنین  .8

   پژوهشی واحد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. 

 . تنظیم می گردد ،واحد پژوهشی شورای اعمایتکمیلی  یکامنتهاهمچنین  و داوران کامنتهای اسا  برشورا  صورتجلسه .9

 باید در صننورتجلسننه آورده شننود)مجموع کامنتهای داوران و اعمننای شننورا(  موثر یا مرتب ی کلیه کامنتهادر مورد هر طرح،  .10

 .    (غیرمرتب  با طرح در صورتجلسه وارد نمی شودی بدیهی است کامنتها)

و از مجری  گرددمی ارسال  ریبرای مج (صورتجلسه با مطابقکامنتها )با مجری مکاتبه شده و پس از جلسه شورای پژوهشی،  .11

 .خواسته می شود پروپوزال را مطابق با کامنتها اصالح نماید

 یم میتنظ را "کامنتها به پاسخ نامه" عنوان با یا نامه نیهمچن و کند یم اصالح ها کامنت با مطابق را پروپوزال محترم یمجر .12

 د.کن

در مورد نحوه اصالح پروپوزال بر اسا  هریک از کامنتها توضیح می  آن، در کهاست  ای نامه ،"کامنتها به پاسخ نامه" از منظور .13

توضننیحاتی در مورد دلیل عدم اصننالح کامنت در نشننده اند نیز  اصننالحو همچنین در مورد کامنتهایی که در پروپوزال دهد. 

  پروپوزال ارائه می نماید.

شده را به همراه  .14 صالح  سخ به ک"مجری محترم، پروپوزال ا شیار  "امنتهانامه پا )مرکز تحقیقات، به واحد پژوهشی از طریق پژوه

 نامه پاسخ به کامنتها بصورت فایل ضمیمه ارسال می شود. ارسال می کند.دانشکده، ...( 

توس  کارشنا /مسول واحد تحقیقاتی بررسی می شود. در صورت عدم تایید  "کامنتهانامه پاسخ به "پروپوزال اصالح شده و  .15

 . می گردد تا اصالحات الزم انجام شود مجری مکاتبه موارد اصالحات، مجددا با

 حوزه به "شده امما صورتجلسه اسکن"و  "نظرات به پاسخ نامه"همراه  به نهایی پروپوزالدر صورت تایید اصالحات انجام شده،  .16

 .گرددمی فناوری ارسال  تحقیقات معاونت ستادی
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توسط مجری در سامانه پژوهشیار پروپوزال ارسال  

 سرپرست معاون پژوهشی/و بررسی اولیه آن توس   (دانشکده/مرکزقیقاتی )حواحد تدریافت پروپوزال توس  کارشنا  

  "های تحقیقاتی نامه داوری طرحآیین " طبق برای داوریارسال پروپوزال 

  داوراننظرات دریافت 

 

  به همراه نهاییپروپوزال ارسال 

و  امضا شده صورتجلسهاسکن و  "نظرات به پاسخ نامه"

  حوزه ستادی معاونتبه  فرم های ارزیابی کیفیت داوری

جلسه شورای پژوهشی مرکز،  تشکیل   

 قرائت پروپوزال و کامنتهای داوران در جلسه شورای پژوهشی 

  یپژوهش یشورا یاعما کامنتهای تکمیلی و داوران کامنتهای اسا  بر صورتجلسه میتنظ

 ( و کامنتهامطابق با )اصالح پروپوزال توس  مجری 

 واحد تحقیقاتیبه  "کامنتهاپاسخ به  نامه"به همراه  پروپوزال اصالح شدهارسال 

 مطابقت دارد؟ به مجری )مطابق با صورتجلسه(ارسالی  یکامنتهابا ، "کامنتهانامه پاسخ به "و  پروپوزال اصالح شدهآیا 

 و یا مسئول واحد تحقیقاتی توس  کارشنا  "کامنتهانامه پاسخ به " و پروپوزال اصالح شده بررسی

جهت انجام اصالحات (صورتجلسه با مطابق) کامنتها ارسالمکاتبه با مجری و   

اصالحات انجام مکاتبه با مجری جهت  


