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  مصوب، فرم رضایتنامه اخالقی و انعقاد قرارداد مالی طرح و ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه  حداکثر دو هفته پس از شوراتنظیم فرم درخواست کد 

 کارشناسان پژوهشی

  ـ فاکتور جمع آوري اطالعات ـ فرم رضایتنامه اخالقی در صورت لزوم  حداکثر یک هفته پس از شورا Wordفایل  CDدریافت پروپوزال تأیید شده به همراه 

 کارشناسان پژوهشی

  :ورودي

  ـ فرم پروپوزال

  ـ صورتجلسه شوراي گروه

  ـ فرم جمع آوري اطالعات

ـ پیش فاکتور خرید مواد و وسایل 
  و خدمات تخصصی پروپوزال

  ـ فرم رضایتنامه اخالقی 

  

  : خروجی

  ـ پروپوزال تصویب شده

  ـ صورتجلسه شوراي پژوهشی

واحد پروپوزال  2ـ اعالم نمره 
  دانشجو

و تأمین  ـ صورتجلسه پذیرش
اعتبارمالی توسط شوراي پژوهشی 

  دانشگاه

  ـ اختصاص کد مصوب تحقیقاتی

  ـ پروپوزال تصویب نشده

  

  : همکاران

  ـ معاون پژوهشی

  ـ کارشناسان پژوهشی

  ـ معاون آموزشی 

  :ضمائم* 

CD  فایلword  پروپوزال ـ
فرم جمع آوري اطالعات 
پروپوزال ـ  فاکتور مواد و 

وسایل و خدمات تخصصی ـ 
فرم رضایتنامه اخالقی در 

  صورت نیاز

  بررسی موضوع و گرایش تحقیقاتی مجري

 کارشناس پژوهشی

 شروع فرآیند

  ارجاع به مجري طرح براي اصالحات

 کارشناس پژوهشی

 خیر

  پیش نویس پروپوزال دریافت 

 کارشناس پژوهشی

مورد تأیید است؟ موضوعیا آ  

 بلی

 پروپوزال مورد تأیید شورامی باشد؟آیا 

 بلی

  پروپوزالهزینه پیشنهادي  روش تحقیق، روش آماري و  ،نگارششیوه  کارشناسی

 کارشناس پژوهشی

 آیا پروپوزال مورد تأیید است؟

 بلی

  ارجاع به مجري براي اصالحات

 کارشناس پژوهشی

 خیر

  ارجاع پروپوزال به مراکز تحقیقاتی سه گانه جهت داوري

 کارشناس پژوهشی

  برگزاري شوراي پژوهشی هر یک از مراکز 

 معاون پژوهشی مراکز تحقیقاتی 

  تصویب پروپوزال

 معاون پژوهشی مراکز تحقیقاتی 

 است؟داوران آیا پروپوزال مورد تأیید 

 بلی

 

اعالم نتیجه و اشکاالت مطرح شده در 
  شورا به مجري جهت اصالح

 کارشناس پژوهشی

 خیر

 

  جهت طرح در شوراي پژوهشی مراکز تحقیقاتی Wordفایل  CDالح شده پروپوزال به همراه صورتجلسه مرکز و دریافت نسخه اص

 کارشناس پژوهشی

  جلسه حداقل یک هفته قبل از تاریخ شوراو ارسال دستور کار مراکز هماهنگی با اعضاي شوراي پژوهشی

 پژوهشیکارشناس 

  تنظیم صورتجلسه و ارسال یک نسخه به معاونت پژوهشی دانشکده و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

 کارشناس پژوهشی

 طرح از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهاندریافت کد مصوب و تأمین بودجه 

 کارشناسان پژوهشی

 ارسال قرارداد مالی طرح به مدیریت مالی دانشکده جهت واریز بودجه طرح به حساب مجري

 کارشناسان پژوهشی

  جمع بندي نظرات داوري و  ارجاع به مجري 

 کارشناس پژوهشی

 

 پس از اصالحات مورد قبول است؟آیا 

  بررسی رفع اشکاالت پروپوزال

 کارشناس پژوهشی

 بلی

 خیر

 پس از اصالحات مورد قبول است؟آیا 

 بلی

  انجام اصالحات

 مجري طرح

  اعالم عدم تصویب طرح به مجري

اعالم عدم تصویب طرح به کارشناس پژوهشی

اعالم عدم  کارشناس پژوهشی
 خیر

 پایان فرآیند


