فراینذ کلی طرح های تحقیقاتی
دریافت هستٌذات عزح اس هجزی تَسظ هزکش
تحقیقات یا داًشکذُ یا
ٍاحذّای تاتؼِ

کارشٌاسی در هزکش تحقیقات یا
داًشکذُ یا ٍاحذّای تاتؼِ

آیا عزح هَرد تاییذ هی
تاشذ ؟
تلی – ارسال داٍری ( 2داٍر ػلوی –
 1داٍر هتذٍلَ صیک )

خیز  -اػالم تِ هجزی

جوغ تٌذی ًظزات داٍر
اػالم تِ هجزی

دریافت عزح اطالح
شذُ

عزح در جلسِ شَرای
پضٍّشی هزکش

ػذم تاییذ در شَرای پضٍّشی هزکش -
اػالم تِ هجزی

تاییذ در شَرای
پضٍّشی هزکش
تا اًجام اطالحات عزح
هجذد در شَرا – اػالم
اطالحات تِ هجزی

تذٍى ًیاس تِ اطالحات
– ارسال تِ هؼاًٍت

فراینذ کلی طرح های تحقیقاتی

فرآینذ دریافت طرحهایتحقیقاتی از حوزههای مختلف دانشگاه در ستاد

دریافت و ثبت مستنذات در دبیرخانه معاونت *
3رٍس

ارسال به کارشناس مربوطه

بررسی اولیه و تشکیل پرونذه توسط کارشناس

ناقص

کامل

اعالم نواقص به مجری و واحذ
زیر سقف

باالی سقف

مربوطه

دریافت نسخه ی نهایی
بررسی و تاییذ توسط حوزهمعاونت

ارسال به کارشناس شورای تخصصی پژوهش و فناوری دانشگاه

3رٍس

فراینذ کلی طرح های تحقیقاتی

دریافت عزحْای تحقیقاتی تْوزاُ کلیِ هستٌذات اسکارشٌاساى
حَسُ هؼاًٍت

فراینذتصویبطرحهایتحقیقاتیذرشورایپژوهشیذانشگاه

تزرسی ٍ تاییذ تَسظ کارشٌاط شَرای پضٍّشی

تٌظین دستَر کار،اعالع رساًی ٍارسال فایل الکتزًٍیک هزتَعِ تِ اػضای شَرا

 3روز
عزحْای داًشگاُ

عزحْای هشتزک تا سایز
ساسهاًْا
سیز سقف

تاالی سقف

قزائت در شَرای پضٍّشی داًشگاُ

تزرسی هستٌذات

آیا هَرد تاییذ هی تاشذ ؟
عزح در شَرا ٍتظوین گیزی
در خظَص سْن هشارکت

تزرسی هستٌذات

تلِ

خیز

1روز
ًیاس تِ اطالحات ٍ عزح

ًیاس تِ اطالحات دارد

هجذد در شَرا

اػالم ػذم
پذیزش تِ

ًاهِ اطالحیِ تِ هجزی

هجزی ٍ ٍاحذ

تظَیة هشزٍط تِ

هزتَعِ

اطالحات عزح
1هفته

ارسال ًاهِ تِ هجزی جْت اًجام
اطالحات تَسظ کارشٌاط
هزتَعِ

دریافت اطالحیِ

دریافت ًسخِ ًْایی

کارشٌاسی ٍ تاییذ اطالحات

3روز

تظَیة ًْایی

ارسال تِ کارشٌاط هزتَعِ جْت عزح در کویتِ اخالق

تاییذ

 1روز

فراینذ کلی طرح های تحقیقاتی

فراینذ تصویب طرحهای تحقیقاتی در کمیته اخالق

دریافت عزحْای هظَب اس کارشٌاساى هزتَعِ

 2روز

تزرسی اٍلیِ ٍ کارشٌاسی عزحْا اس ًظز هالحظات اخالقی

 1روز

تٌغین دستَر کار ٍ ارسال فایل الکتزًٍیک تِ اػضاء کویتِ اخالق

تشکیل جلسِ

تزرسی ٍ قزائت عزحْا

آیا هَرد تاییذ هی تاشذ ؟

خیر

بله

ًیاس تِ اطالحات کلی ٍ

تظَیة تا اطالحات

عزح هجذد در کویتِ

جشئی

ًاهِ اطالحیِ تِ هجزی

دریافت اطالحیِ

تظَیة تذٍى اطالحات

اػالم ػذم پذیزش تِ
هجزی

ًاهِ اطالحیِ تِ هجزی

کارشٌاسی ٍ تاییذ
اطالحات

تخظیض کذ اخالق

فراینذ کلی طرح های تحقیقاتی

فزآیٌذ تزرسیغزحْای هظَب درکویتْارسیاتیْشیٌْْایغزحْایتحقیقاتیذاًشگاُ

دریافت هستٌذات هزتَط تِ عزحْای هظَب اس کارشٌاساى حَسُ
7روز

تذٍیي دستَر کار ٍ ارسال فایل الکتزًٍیک تِ اػضای کویتِ

تشکیل کویتِ ٍ تزرسی عزح ّا
تذٍیي طَرتجلسِ ی هظَتات تزرسی عزح ّا

ارسال طَرتجلسِ تِ کارشٌاساى هزتَعِ

تظَیة ًْایی

تظَیة هشزٍط تِ اطالحات

هکاتثِ تا هجزی
2روز

دریافت ًسخِ ی اطالح شذُ

تزرسی ٍ تاییذ اطالحات

انجام اقذامات بعذی جهت عقذ قرارداد اجرایی طرح و تعیین
ناظر و ارسال به امور مالی جهت پرداخت

2روز

