
 

 

 لستانعلوم پزشکی گ دانشگاهدانشجويی  از مسير کميته تحقيقات دانشجويی روند تصويب طرح های تحقيقاتی

 براساس جديدترين فرمت معاونت تحقيقات دانشگاه تحقيقاتی تدوين طرح

 استاد مشاور و مشاور آماریراهنما، امضاء استادتاييد و 

 به کميته تحقيقات دانشکدهطرح  تحويل 

 بررسی اوليه توسط دبير کميته تحقيقات دانشکده

 1دانشجو و هيئت علمی پژوهش( و انتخاب داورروه و مسئول کارگ دبيرسرپرست، بررسی در شورای پژوهشی دانشکده )

   و بررسی صحت آن توسط دبير دانشکده مجریتوسط مورد خواست داوران،  انجام اصالحات 

 شگاهدانکميته تحقيقات در شورای پژوهشی  جهت بررسی و تصويب2با تاييديه سرپرست دانشکدهارسال طرح به کميته تحقيقات دانشگاه  

 

   

 

 

 

  

 

                                                           
 داور هیئت علمی دارند. 2یاز به ن طرحهای باالی سقف -1
 ، طرح به کمیته تحقیقات دانشگاه ارسال می گردد.سرپرست دانشکده توسط ارسال طرح تحقیقاتیچک لیست ن پرشدو پس از بررسی نهایی  -2

هتعيين شد زير سقفدر خواستی مبلغ   مبلغ درخواستی باالی سقف تعيين شده 

 تصويب توسط شورای پژوهشی دانشگاه

 شروع طرحانعقاد قرارداد  و 

تحقيقاتی

بررسی و  تصويب توسط شورای  پژوهشی 

دانشگاهدانشجويی کميته تحقيقات   

ارسال  و کميته تحقيقات دانشگاهبررسی در شورای  پژوهشی 

 به شورای پژوهشی دانشگاه

دانشگاه شورای  پژوهشیتاييديه   

 

 



 

 

 از دانشکده ها دانشجویی چک لیست ارسال طرح تحقیقاتی

 نمایند. آنرا امضاءز پرنمودن چک لیست، پس ا سرپرست محترم کمیته تحقیقات دانشکدهلطفاتوجه: 

ضمیمه است  (با امضاء استاد راهنما)جواب اصالحات داوری بصورت  مورد به مورد در قالب نامه ای مجزا  -1

 □خیر   □؟بله  

مشاور آماری واستادراهنما(وجود -همکاران دارای حقوق نویسندگی-امضاء تمامی تیم )شامل مجریان  -2

 □خیر   □دارد؟ بله  

 □خیر   □؟ بله  فرمهای داوری همراه طرح وجود دارد  -3

 □خیر   □اعمال شده است ؟ بله   زیرخط داراصالحات داوری بصورت  -4

 □خیر   □رایت شده است؟ بله   CDو فایل آن  بدون مشکل در  طرح آخرین نسخه است  -5

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی محل امضاء 

 .......................................... دانشکده

 

 دانشگاه:دانشجویی کمیته تحقیقات شورای پژوهشی  مدارک الزم پس از دریافت نامه اصالحیه

 نت تحقیقات و فناوری نوشته شده باشدپروپوزال معاو طرح بر اساس جدیدترین فرمت .1

 در پروپوزال (underlineانجام یک به یک اصالحات خواسته شده بصورت زیرخط دار ) .2

 با امضاء استاد راهنمای طرحای مجزا الب نامه قپاسخ موارد خواسته شده در  .3

 طرح فرمهای داوریو  فایل پروپوزال اصالح شده حاوی  CDتحویل  .4

 نامه اصالحیه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاهتحویل  .5

 


