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  تحقیقاتی های  طرح پروپوزال  تصویب  و بررسیدستورالعمل 
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 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 معاونت تحقیقات و فن آوری 

 

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

ای واحدهای  (  نامه  ها،    تحقیقاتیدر  دانشکده  تحقیقاتی،  مراکز  )شامل  گلستان  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  کمیته  HSRهسته   ،

   ( می باشد.تحقیقات دانشجویی

که    "بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی در شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان"  نامه  بر اساس آیین   دستورالعمل این  

 ده، تنظیم شده است. یانشگاه به تصویب رسدر شورای پژوهشی د 28/8/1398در تاریخ 

این دستورالعمل شامل سرفصل های ذیل می باشد )قسمتهایی که نسبت به نسخه قبلی این دستورالعمل اصالح یا اضافه شده، بصورت 

 زیرخط دار مشخص شده اند(: 

 

 داخل دانشگاه در واحدهای تحقیقاتی   غیرمشترکفرآیند بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی   - الف

 یا   نامه   انیپا  ری غ  دانشگاه  داخل  مشترک یقاتی تحق  ی ها  طرح بیتصو  و  یبررس  ند یفرآ  - ب

 ی ا   نامه  انیپا  دانشگاه  داخل  مشترک یقاتی تحق  ی ها  طرح بیتصو  و  یبررس  ند یفرآ  - پ

 یقاتیتحق  مراکز  در  دانشگاه   خارج مشترک یقاتی تحق  ی ها  طرح بیتصو  و  یبررس  ند یفرآ  - ت

 ی آور فن  و  قاتی تحق  معاونت  ستاد  به   پروپوزال  ارسال از  قبل  مهم   نکات  - ث
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 در واحدهای تحقیقاتی  داخل دانشگاه  غیرمشترک  فرآیند بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی -الف

  ی ها  طرح  پروپوزال  بیتصو  و  یبررس  دستورالعمل"در مورد طرح های تحقیقاتی پایان نامه ای، عالوه بر این دستورالعمل، مفاد    توجه:

 به همه واحدها ابالغ شد نیز باید رعایت شود.  1398که در فروردین ماه   "ی ا نامه ان یپا

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

 عاونمکارشننناس و یا   توسننطکلیات طرح  مربوطه، طرح تحقیقاتی را از سننامانه پژوهشننیار دریافت کرده و   واحد  کارشننناس .2

 .  بررسی می شود  واحد  سرپرست/پژوهشی

باید بدقت طرح را بررسنی نموده و مممنن شنوند که کلیه مشنخصنات و اطالعات    واحد پژوهشنیدر این مرحله ادمین و یا مسنول  .3

 طرح )مثال نوع طرح شامل پایان نامه ای/غیر پایان نامه/ .... ( بمور صحیح و کامل وارد شده باشند.

و برای طرح هنای تحقیقناتی    ؛داور  2  ،، برای طرح هنای تحقیقناتی زیر سنننق "تحقیقناتی  هنای  طرح  داوری  ننامنه  آیین"ممناب  بنا   .4

 داور انتخاب می گردد. 3  ،باالی سق 

ینا واحندهنای توسنننعنه تحقیقنات    (، صنننرفنا بنایند در یکی از مراکز تحقیقناتیRCTطرح هنای منداخلنه ای از نوع کنارآزمنایی بنالینی ) .5

 ی ارسال شوند.اول( بررسی و تصویب شده و پس از تصویب به حوزه معاونت تحقیقات و فن آور واحد)بعنوان    بالینی

داور   3(، صننرفنظر از میزان بود ه )زیرسننق  یا باالی سننق (، باید RCTطرح های مداخله ای از نوع کارآزمایی بالینی )برای  .6

 انتخاب شود.

)تو نه: برای    درینافنت می گردد  داوران  نظرات  و  شننندهارسنننال    محترم  برای داورانتوسنننط واحند تحقیقناتی  طرح  پروپوزال   .7

بودن داوران، مشنخصنات مجریان و همکاران طرح نباید در فایلهایی که در قسنمت ضنماام بارگ اری می شنوند،    Blindرعایت

 .ذکر شود(

را از نظر علمی، روش شنناسنی تحقی  و مالی بررسنی نموده و نظرات خود را در مورد  پروپوزالداوران محترم باید کلیه بخشنهای   .8

 بخش های مختل  پروپوزال اعالم فرمایند.

در پژوهشنننینار  )توسنننط واحد تحقیقناتی(    "فرم ارزیابی کیفینت داوری"برای هر یک از داوری ها،  پس از دریافت نظرات داوران،   .9

 می شود.تکمیل  

طرح تحقیقاتی مورد نظر در دسنتورکار  لسنه در صنورت تایید کیفیت داوری ها )مماب  آیین نامه داوری طرح های تحقیقاتی(،    .10

 قرار می گیرد.    واحد م کور  پژوهشی شورای

شننده و توسننط اعمننای محترم شننورای قراات   در  لسننه شننورای پژوهشننی واحدکامنت های داوران  پروپوزال طرح و همچنین   .11

   واحد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.  پژوهشی  

 .  تنظیم می گردد ،واحد  پژوهشی  شورای  اعمایتکمیلی    یکامنتهاهمچنین   و  داوران  کامنتهای اساس برشورا    صورتجلسه .12
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)به تشنخیص شنورای پژوهشنی و یا )مجموع کامنتهای داوران و اعمنای شنورا( موثر یا مرتبط  ی  در مورد هر طرح، کلیه کامنتها .13

 باید در صورتجلسه آورده شود.    مسول واحد(  

و از مجری   گرددمی  ارسنال   برای مجری  (صنورتجلسنه با  مماب کامنتها )با مجری مکاتبه شنده و پس از  لسنه شنورای پژوهشنی،   .14

 .ها اصالح نمایدخواسته می شود پروپوزال را مماب  با کامنت

  ی م   می تنظ  را  "کامنتها   به  پاسخ   نامه"  عنوان   با   ی ا  نامه   نیهمچن   و  کند  ی م   اصالح   ها   کامنت  با  مماب   را   پروپوزال  محترم   یمجر .15

 د. کن

در مورد نحوه اصنالح پروپوزال بر اسناس هریک از کامنتها توضنیح می    آن،  در کهاسنت   ای  نامه  ،"کامنتها به  پاسنخ  نامه"  از  منظور .16

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

   پروپوزال ارااه می نماید.

به واحد پژوهشنی )مرکز تحقیقات،  از طری  پژوهشنیار    "هانامه پاسنخ به کامنت"مجری محترم، پروپوزال اصنالح شنده را به همراه  .17

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

  در   شنده  اصنالح  پروپوزال  مجدد  یبررسن  به  ازین  پروپوزال،  یینها  دییتا یبرا  اسنت  ممکن  ،واحد  یپژوهشن   یشنورا نظر به تو ه  با  .18

 به  شنده اصنالح  پروپوزال  یینها  دییتا و  نباشند یبعد   لسنات  در  مجدد  یبررسن  به  ازین  اسنت  ممکن  ای و  باشندی شنورا  بعد   لسنات

 .شود ضیتفو  واحد  مسنول )رایس یا معاون پژوهشی( به ای  و واحد  یپژوهش  یشورا  یاعما از  یکی

  صنورتجلسه   با  مماب ) یمجر به  شنده  اعالم  شننهاداتیپ  و نظرات به مربوط  اصنالحات  صنرفا  شنده،  اصنالح پروپوزال  یبررسن   زمان  در  .19

 و نظرات مرحله  نیا  در  البته) شنود  اعالم یمجر به  دی د  آور الزام  نظرات و  کامنتها  دینبا مرحله نیا  در و شنود  یم  یبررسن (  یقبل

 (.شود  اعالم یمجر به تواند  یم  آور الزام  ریغ و  یشنهادیپ بصورت  دی د  یکامنتها

  تحقیقات   معاونت  سنتادی  حوزه به  سنایر مسنتنداتهمراه   به  نهاییاصنالح شنده    پروپوزالدر صنورت تایید اصنالحات انجام شنده،   .20

 .گرددمی  فناوری ارسال  
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 غیر پایان نامه ای فرآیند بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی مشترک داخل دانشگاه  -ب
مصننوبه شننورای   که شننود  یم  اطالق های غیرپایان نامه ای یطرح به  ،غیر پایان نامه ای  دانشننگاه داخل  مشننتر  طرحتعری :  .1

در  حقیقات دانشجویی(  ت، کمیته  HSRبیش از یک واحد تحقیقاتی )مراکز تحقیقاتی، دانشکده ها،    )یا تاییدیه مسنول(  پژوهشی

 .داخل دانشگاه علوم پزشکی گلستان را داشته باشد

مشننتر  داخل دانشننگاه، مجری محترم یکی از واحدهای تحقیقاتی دانشننگاه را بعنوان واحد طرح های  زمان ثبت پروپوزال  در   .2

 انتخاب می کند.  "همکار"یا    "دوم"انتخاب می کند و واحد دیگر را بعنوان واحد   "اول"

 کلیه مراحل داوری، بررسی و تصویب طرح مماب  با بند ال  این دستورالعمل توسط واحد اول انجام می شود. .3

یه خود واحد اول در سنامانه پژوهشنیار با واحد همکار مکاتبه نموده و از واحد همکار درخواسنت می کند درصنورت موافقت، تایید .4

 را برای واحد اول ارسال نماید.  

 در صنورتیکه پروپوزال طرح از نظر واحد همکار مورد تایید نباشند، واحد همکار طی مکاتبه ای در پژوهشنیار، این موضنوع را به .5

واحند اول اطالع می دهند. در اینصنننورت، واحند اول طرح را برای مجری بناز می کنند و از او می خواهند کنه ننام واحند همکنار را از 

 پروپوزال ح ف نماید.

 مسننول واحد ای با اممنای  تاییدیه خود را در قالب نامه  ،مورد تایید باشند، واحد همکاردر صنورتیکه پروپوزال از نظر واحد همکار   .6

از طری  مکاتبات پژوهشیار برای واحد  یا درقالب صورتجلسه شورای پژوهشی واحد    ون پژوهشنی یا سرپرست یا رایس واحد()معا

به عبارت دیگر تصنویب طرح در شنورای پژوهشنی واحد همکار الزامی نمی باشند و مسنول واحد همکار می    اول ارسنال می کند.

 مکاتبات پژوهشیار به واحد اول ارسال نماید.  تواند طی نامه ای تاییدیه خود را از طری  قسمت

تحقیقات و فن   بارگ اری نموده و طرح را به حوزه سننتاد معاونت  "ماژول آپلود مسننتندات"را در    تاییدیه واحد همکارواحد اول،  .7

 ارسال می کند.  آوری دانشگاه

 
 نامه ایفرآیند بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی مشترک داخل دانشگاه پایان  -پ
مصنوبه شنورای پژوهشنی )یا تاییدیه   که  پایان نامه هایی اطالق می شنود به ،پایان نامه ای  دانشنگاه  داخل مشنتر  طرحتعری :  .1

 .در داخل دانشگاه علوم پزشکی گلستان را داشته باشدیک دانشکده و یک مرکز تحقیقات  مسنول(  

دستتورالعلل بررستی و تصتویب پروپوزال "ی دقیقا بر اسناس  ا نامه  انیپا  دانشنگاه داخل مشنتر   طرح  فرآیند بررسنی و تصنویب .2

   به همه واحدها ابالغ شد، انجام می شود. 1398که در فروردین ماه    "طرح های پایان نامه ای
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 در مراکز تحقیقاتی  دانشگاه مشترک خارج فرآیند بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی  -ت
  ی بخشن   که شنود  یم  اطالق(  یا نامه  انیپا  ریغ  ای یا  نامه  انیپا  یها طرح  از  اعم) یطرح به  دانشنگاه،  خارج  مشنتر  طرحتعری :  .1

 .شود  یم  نیتام  دانشگاه  از  خارج  منابع توسط  آن بود ه  کل ای بود ه  از

 درنظر  دانشنگاه  خارج  مشنتر  طرح  بعنوان طرح  باشنند،  داشنته  یحقوق   تیماه  دانشنگاه،  خارج  منابع  کهیصنورت  در  صنرفانکته مهم:   .2

   طرح  بیتصنو و  یبررسن   ندیفرا شنود،  یم  نیتام(  دانشنجو)  یق یحق   اشنخا  توسنط بود ه از  یبخشن   که  یموارد  در.  شنود  یم  گرفته

 .  شود  یم انجام(  دانشگاه داخل  یقاتیتحق   یها طرح  مانند)  دستورالعملبند ال  این   طب 

 سنامانه  در  دیبا(  شنود  یم  نیتام  دانشنگاه از  خارج از آن بود ه  کل  که  ییها  طرح  یحت)  دانشنگاه  خارج  مشنتر  یها  طرح  هیکل .3

 .شوند  ارسال  معاونت حوزه به  دانشگاه  یقاتیتحق  مراکز  از  یکی  یطر  از و  شده  ثبت  اریپژوهش

 محل  یپژوهشن   یشنوراها از  یکی  در طرح بیتصنو  یرسنم  نامه  دیبا دانشنگاه،  خارج مشنتر   یقاتیتحق   یها طرح  هیکل  مورد  در .4

 .شنود ارااه(  شنرکت ای موسنسنه  اداره،  سنازمان  دانشنکده،  قات،یتحق  مرکز  دانشنگاه،  وزارتخانه،) دانشنگاه  از  خارج  اعتبار  کننده  نیتام

 کل  اداره  اسنتیر  یرسنم نامه  با طرح بیتصنو  باشند  نداشنته  یپژوهشن   یشنورا مربوطه  شنرکت  ای  سنازمان  ای  کل اداره  که  یصنورت  در

   .است  قبول  قابل  پروپوزال رشیپ  بر  یمبن شرکت  ای  سازمان  ای

(  ها  دانشنکده  ای  یقاتیتحق   مراکز)  یواحدها از  یکی  ای بهداشنت  وزارت  ،(دانشنگاه  از  خارج) بود ه  کننده  نیتام  منبع  کهیصنورت  در .5

  باشند،   کشنور از  خارج  موسنسنات  ای  دانشنگاهها  ای  یقاتیتحق  مراکز  از  یکی  ای  بهداشنت  وزارت  رمجموعهیز 2  ای 1  پیت  یدانشنگاهها

صننرفا باید در شننورای پژوهشننی مرکز  و نبوده  گلسننتان  یپزشننک علوم  دانشننگاه  یقاتیتحق  مراکز  در طرح  مجدد  یداور به  یازین

  ارسنال تحقیقات و فن اوری   معاونت  حوزه سنتاد به   مرکز  یپژوهشن   یشنورا مصنوبه همراه بهطرح   مسنتندات  تصنویب شنود. سنپس

 .شود  یم

 از  یکیا ی بهداشننت  وزارت  رمجموعهیز 3  پیت  یدانشننگاهها  از  یکی  ،(دانشننگاه  از  خارج) بود ه  کننده  نیتام  منبع  کهیصننورت  در .6

 نامه  نییآ  " با  مماب  طرحباشند،  بهداشنت  وزارت  از  خارج یرانیا  یسنازمانها و موسنسنات  ادارت، ها،  شنرکت  دانشنگاهها، مراکز،

مرکز   یپژوهشن   یشنورا  در طرح بیتصنو  از  پسشنده و   ارسنال  یداور   هت  قاتیتحق   مرکز توسنط  "یقاتیتحق   یها طرح  یداور

  ی م  ارسننالوری  آتحقیقات و فن   معاونت  حوزه سننتاد به  مسننتندات  همراه به طرح  پروپوزال)مماب  بند ال  این دسننتورالعمل(،  

 .شود
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  تحقیقاتی های  طرح پروپوزال  تصویب  و بررسیدستورالعمل 

دانشگاه  تحقیقاتیدر واحدهای   

( 1400شهریور ماه )  

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 معاونت تحقیقات و فن آوری 

 نکات مهم قبل از ارسال پروپوزال به ستاد معاونت تحقیقات و فن آوری  -ث

هلکاران محترم ادمین واحدهای پژوهشی باید قبل از ارسال پروپوزال طرح به معاونت تحقیقات و فن آوری، موارد ذیل را بدقت 

بررسی نلوده و پس از تکلیل هله موارد ذیل، طرح را ارسال نلایند. در صورت وجود نقص در هر یک از موارد ذیل، طرح در حوزه  

 و برای رفع نقص به واحد پژوهشی برگردانده خواهد شد.  ستاد معاونت قابل بررسی نبوده  

اطالعات کلیه مجریان و همکاران طرح )بخصنو  موارد مربوط به محل فعالیت، مدر ، رشنته تحصنیلی و ...( بمور کامل و  .1

 کامل انجام شود.دقی  در پروفایل کاربری آنها تکمیل شود. این موضوع در مورد همکاران خارج از دانشگاه نیز باید بمور  

 همه مجریان و همکاران طرح باید همکاری خود را در طرح تایید کنند.   .2

 د.نبه درستی انتخاب شوباید    (همکار،  دانشجو یمجر، مجری،  قراداد طرف  یمجرنقش و سمت افراد در طرح ) .3

 باشد.   "مجری طرف قراداد"حساب کاربری  محیط  در زمان ارسال طرح به معاونت، طرح باید در   .4

چک لیسنتها، پرسنشننامه ها، فایل فرمول حجم نمونه، نامه پاسنخ به نظرات شنورا و داوران، و سنایر مسنتندات مربوط به طرح  .5

بودن داوران، مشنخصنات مجریان یا همکاران نباید در این   Blind)تو ه: برای رعایت در قسنمت ضنمایم پروپوزال بارگ اری شنود

 .فایلها ذکر شوند(

 شنود  اری بارگدر قسنمت ضنمایم پروپوزال به شنرح ذیل  فرم های مربوط به کمیته اخالق در پژوهش  متناسنب با نوع طرح،   .6

  .(بودن داوران، مشخصات مجریان یا همکاران نباید در این فایلها ذکر شوند   Blindبرای رعایت  )تو ه: 

a. روی انسانها انجام می شود( )در طرح هایی که بر  فرم ویژه اخالق مربوط به ممالعات انسانی 

b.   در طرح هایی که بر روی حیوانات انجام می شود(فرم ویژه اخالق مربوط به ممالعات حیوانی( 

 

در قسمت ضمایم پروپوزال بارگ اری شود )تو ه: با تو ه به متناسب با نوع طرح، گواهی های شرکت در کارگاههای مرتبط   .7

بودن داوران، این گواهی ها قبل از انجام داوری ها نباید در قسننمت    Blindاینکه در گواهی ها نام مجریان ذکر شننده اسننت، برای  

  ضمایم بارگ اری شوند(.

a. ( در ممنالعنات کنارازمنایی بنالینیRCT  گواهی شنننرکنت در کنارگناه :)  اخالق در پژوهش ینا کنارگناه کنارآزمنایی بنالینی

 )مربوط به یکی از مجریان طرح(

b.  در ممالعات حیوانی: گواهی شنرکت در کارگاه اخالق در پژوهش یا کارگاه کار با حیوانات آزمایشنگاهی )مربوط به

 یکی از مجریان طرح(

 با محتوای فایل انتخاب شود.برای همه فایلهایی که در قسمت ضمایم بارگ اری می شوند، نامی متناسب   .8

 

 


