
  1395در سال  فرایند تصویب پایان نامه دانشجویان مقطع دکتراي عمومی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 بلی

  :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 استاد راهنما

 کارشناس پژوهشی

یا موضوع و استاد راهنما مورد تأیید است؟آ  
  ارجاع به دانشجو براي اصالحات

 کارشناس پژوهشی

 خیر

  در جلسه از پروپوزالبراي دفاع  دانشجو شرکتبرگزاري شوراي پژوهشی و 

 معاون پژوهشی 

 تأیید است؟آیا پروپوزال مورد 

  پروپوزالهزینه پیشنهادي  روش تحقیق، روش آماري و  ،نگارششیوه  کارشناسی

 کارشناس پژوهشی

  دانشکده حداکثر دو هفته قبل از شورا تعیین زمان دفاع پروپوزال در شوراي پژوهشیبراي * الح شده پروپوزال و ضمائم مربوطهدریافت نسخه اص

 کارشناس پژوهشی

  ارجاع به دانشجو براي اصالحات

 کارشناس پژوهشی

 خیر

  دانشجو و استاد راهنماثبت عنوان، 

 کارشناس پژوهشی

  دریافت پروپوزال تأیید شده در شوراي گروه  

 کارشناس پژوهشی

 بلی

 آیا پروپوزال مورد تأیید شورا می باشد؟
 خیر

  حداقل یک هفته قبل از تاریخ شورا و ارسال دستور کار و پروپوزال ها براي آنهادانشکده هماهنگی با اعضاي شوراي پژوهشی 

 کارشناس 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

  اعالم نمره دانشجو به معاون آموزشی دانشکده 

 کارشناس پژوهشی

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

 سان پژوهشیکارشنا

  ارسال یک نسخه به معاونت آموزشی دانشکده و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهانتنظیم صورتجلسه و 

 معاون پژوهشی و کارشناسان پژوهشی

  تصویب پروپوزال

 معاون پژوهشی 

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

 کارشناسان پژوهشی

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

 کارشناسان پژوهشی
 پایان فرآیند

 شروع فرآیند

 بلی

  دریافت درخواست تأیید عنوان و استاد راهنما

 کارشناس پژوهشی

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

 کارشناس پژوهشی

 نیاز به ارجاع  به شوراي گروه دارد؟آیا 

ارجاع به شوراي گروه جهت بررسی در صورت 
  وجود اشکاالت اساسی و فراوان

 کارشناس پژوهشی

 بلی



  1395در سال فرایند تصویب پایان نامه دانشجویان مقطع دکتراي تخصصی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  :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

ـ صورتجلسه پذیرش و تأمین 
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

  از پروپوزال دستیار تخصصیو دفاع  برگزاري شوراي تخصصی

 معاون تخصصی دانشکده

  تصویب پروپوزال

 معاون تخصصی دانشکده

  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

  حداقل یک هفته قبل از تاریخ شورا و ارسال دستور کار و پروپوزال ها براي آنهادانشکده  تخصصی هماهنگی با اعضاي شوراي پژوهش

 آموزش تخصصیکارشناس 

 آیا پروپوزال مورد تأیید است؟

  تخصصی دانشکده حداکثر یک هفته قبل از شورا شورايالح شده پروپوزال و ضمائم مربوطه ومعرفی دستیار تخصصی  به دریافت نسخه اص

 کارشناس پژوهشی

 بلی

  اصالحاتارجاع به دستیار تخصصی براي 

 کارشناس پژوهشی

 خیر

  دریافت پروپوزال تأیید شده شوراي گروه

 کارشناس پژوهشی

  تنظیم صورتجلسه و ارسال یک نسخه به معاونت آموزشی دانشکده، معاونت پژوهشی دانشکده، مدیران گروه 

 کارشناس آموزش تخصصی

 بلی

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

 کارشناسان پژوهشی

 پایان فرآیند

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

 کارشناسان پژوهشی

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

 کارشناسان پژوهشی

  بررسی موضوع و استاد راهنما

 کارشناس پژوهشی

یا موضوع و استاد راهنما مورد تأیید است؟آ  

  و استاد راهنمادستیار تخصصی ثبت عنوان، 

 کارشناس پژوهشی

 شروع فرآیند

 بلی

  دریافت درخواست تأیید عنوان و استاد راهنما

 کارشناس پژوهشی

  ارجاع به دستیار  تخصصی براي اصالحات

 کارشناس پژوهشی

 خیر

  و ارسال جهت داوري در صورت نیاز پروپوزالهزینه پیشنهادي  روش تحقیق، روش آماري و  ،نگارششیوه  کارشناسی

 کارشناس پژوهشی

 مورد تأیید شوراي تخصصی  می باشد؟آیا پروپوزال 

اعالم نتیجه و اشکاالت مطرح شده در 
  شورا به دستیار تخصصی جهت اصالح

 کارشناس آموزش تخصصی

 خیر
  ارجاع به شوراي گروه جهت بررسی

 کارشناس آموزش تخصصی



1395در سال  اصفهان)  پژوهشکده دندانپزشکی(فرایند تصویب طرح هاي تحقیقاتی آزاد مجموعه مراکز تحقیقاتی   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

   

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

 پژوهشیکارشناسان 

  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 
  تخصصی پروپوزالو خدمات 

  ـ فرم رضایتنامه اخالقی 

  

  : خروجی

  ـ پروپوزال تصویب شده

  ـ صورتجلسه شوراي پژوهشی

واحد پروپوزال  2ـ اعالم نمره 
  دانشجو

ـ صورتجلسه پذیرش و تأمین 
اعتبارمالی توسط شوراي پژوهشی 

  دانشگاه

  ـ اختصاص کد مصوب تحقیقاتی

  ـ پروپوزال تصویب نشده

  

  : همکاران

  معاون پژوهشیـ 

  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

 آیا پروپوزال مورد تأیید شورامی باشد؟

 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

 اعالم عدم تصویبکارشناس پژوهشی
  طرح به مجري

 کارشناس پژوهشی

  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

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

 کارشناسان پژوهشی

 مالی دانشکده جهت واریز بودجه طرح به حساب مجريارسال قرارداد مالی طرح به مدیریت 

 کارشناسان پژوهشی

  جمع بندي نظرات داوري و  ارجاع به مجري 

 کارشناس پژوهشی

 

 پس از اصالحات مورد قبول است؟آیا 

  اشکاالت پروپوزالبررسی رفع 

 کارشناس پژوهشی

 بلی

 خیر

 پس از اصالحات مورد قبول است؟آیا 

 بلی

  انجام اصالحات

 مجري طرح

  اعالم عدم تصویب طرح به مجري

 خیر

 پایان فرآیند



  Workshop/فرصت مطالعاتی / دوره هاي مشاهده گري / فرایند اعزام به کنگره هاي خارجی 

 دانشکده دندانپزشکی اصفهان

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

  

   

  :ورودي

  ـ فرم درخواست اعزام

  ـ صورتجلسه شوراي گروه

  ـ تصویر حکم کارگزینی

  دعوت کنگره مورد نظر / نامه پذیرش مقالهـ 

  سال اخیر ـ مقاالت نمایه نوع یک مربوط به یک

  : خروجی

  ـ صورتجلسه شوراي پژوهشی

دانشگاه مبنی  صورتجلسه شوراي پژوهشیـ 

  بر تأیید و اختصاص هزینه مصوب

ـ انتشار خالصه مقاله در کتابچه خالصه 

مقاالت کنگره هاي خارجی دانشگاه علوم 

  پزشکی اصفهان

  

  : همکاران

  ـ معاون پژوهشی

  ـ رابط روابط بین الملل دانشکده

ـ مدیر روابط بین الملل دانشگاه علوم 

  پزشکی اصفهان 

  ـ کارشناس روابط بین الملل

 شروع فرآیند

دارد؟با رشته تخصصی متتقاضی مطابقت ... یا موضوع کنگره و آ  

 Workshop/ فرصت مطالعاتی/ دوره مشاهده گري/ دریافت فرم درخواست شرکت در کنگره 

 رابط روابط بین الملل دانشکدهکارشناس 

  عدم پذیرش درخواست

 کارشناس رابط روابط بین الملل دانشکده

 خیر

 بلی

 مدارك مورد قبول می باشد؟آیا 

 بلی

 بلی

 با درخواست اعزام موافقت می شود؟آیا 

 بلی

  ارجاع و معرفی به مدیریت روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تحویل کلیه مدارك مربوطه 

 رابط روابط بین الملل دانشکدهکارشناس 

صورتجلسه موافقت شوراي گروه، دعوتنامه پذیرش از محل کنگره، کپی حکم کارگزینی، : دریافت مدارك مورد نیاز شامل

مقاله منتج از کنگره هاي اعزامی قبل در  2مربوط به یکسال گذشته و  ISI /PubMedمقاله  1خالصه مقاله پذیرش شده، 

  .اعزام شده باشند.... بار به کنگره و  2صورتی که بیش از 

 رابط روابط بین الملل دانشکدهکارشناس 

  طرح درخواست متقاضی  به شوراي پژوهشی دانشکده

 رابط روابط بین الملل دانشکدهکارشناس 

  عدم پذیرش درخواست خیر

 کارشناس رابط روابط بین الملل دانشکده

 پایان فرایند

  طرح در شوراي پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 کارشناس روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  اعالم موافقت و تخصیص بودجه جهت اعزام  به متقاضی

 رابط روابط بین الملل دانشکدهکارشناس 

  اعالم  موفقیت اعزام شونده به کنگره

 روابط بین الملل دانشکدهرابط کارشناس 

  عدم پذیرش درخواست خیر

 کارشناس رابط روابط بین الملل دانشکده

 آیا متقاضی موفق به اخذ ویزاي کشور مورد نظر می شود؟

 

صورتجلسه گروه مبنی بر ارائه گزارش سفر یا برگزاري کارگاه مشابه دوره              : دریافت و بررسی گزارش سفر و مدارك مورد نیاز شامل
 ، بلیط هواپیما، فاکتور هزینه هاي بیمه، کپی خالصه مقاله چاپ شده در کتابچه خالصه مقاالت...رسید هزینه ثبت نام کنگره و مشاهده گري، 

  خالصه مقاله طبق فرمت مصوب دانشگاه، نامه مأموریت طبق تاریخ مصوب اعزام Wordفایل  CDکنگره، گواهی شرکت در کنگره و 

 رابط روابط بین الملل دانشکدهکارشناس 

  طرح در شوراي پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 کارشناس روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اعالم تصویب و پرداخت هزینۀ اعزام به متقاضی و چاپ خالصه مقاله در کتابچه 
 خالصه مقاالت توسط روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  کارشناس روابط بین الملل دانشکده

 خیر
اعالم عدم شرکت در کنگره به روابط 

  بین الملل دانشگاه

کارشناس رابط روابط بین الملل 
 دانشکده

  ارسال مدارك به مدیریت روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  بین الملل دانشکدهرابط روابط  کارشناس

  لغو تخصیص بودجه 

 دانشکده کارشناس رابط روابط بین الملل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعالم پایان طرح مالی به معاونت مالی و اداري 

 دانشکده و مجري اصلی طرح  

 توسط کارشناس پژوهشی       

 درخواست دانشجو به معاونت پژوهشی
 

 دانشجو

 

 تعیین داور 
 

استاد راهنما : توسط   

 تعیین داور با حضور مدیر گروه 
 

مدیر گروه بخش مربوطه: توسط   

 تعیین داور با حضور معاون آموزشی 
 

معاون آموزشی دانشکده   : توسط   

 

 دریافت پایان نامه و پروپوزال و مقاله 
 

کارشناس پژوهشی : توسط   

 

 

 معرفی دانشجو به دفتر مجله 
 

 معاون پژوهشی  

 اعالم اسامی داوران مجله به معاونت پژوهشی  
 

 سردبیر دفتر مجله   

 آیا پایان نامه  از نظر مشاور آمار  مورد تأیید است؟

 

؟طرح تحقیقاتی داراي کداخالقی می باشدآیا   

فرمت مورد تأیید است؟آیا پایان نامه  از نظر   

 

طرح تحقیقاتی دانشجو موارد باقی مانده و وسایل غیر آیا در 

 مصرفی وجود دارد؟

 درخواست داوري مقاله و پایان نامه 

 توسط سردبیر دفتر مجله و معاون پژوهشی 

 ادامھ 

 و کپی مقاله و نامه تأیید مرکز تحقیقات acceptدریافت 

 توسط کارشناس پژوهشی     

 نامه داورهاي پایان نامه و در صورت صالحدید تعیین داور جدید 

 توسط معاون پژوهشی      

نظارت بر هماهنگی داوران و آموزش ، مسئول سالن کنفرانس و 

 مسئول سمعی و بصري 

 توسط کارشناس پژوهشی       

 نظارت بر تنظیم دعوتنامه ـ صورتجلسه و سوگند نامه  

 توسط کارشناس پژوهشی       

 نظارت بر برگزاري جلسه دفاع و اعالم نمره به داوران   

 توسط کارشناس پژوهشی       

1دریافت مدارك مورد نیاز طبق فرم شماره   

 توسط کارشناس پژوهشی       

 اعالم پایان طرح به معاونت پژوهشی دانشگاه 

 توسط کارشناس پژوهشی       

 خیر

؟آیا دفاع دانشجو از نظر آموزش مورد تأیید است   

 بلھ

 خیر

 انجام اصالحات و تأیید مشاوره آماري

دانشجو و استاد راهنما: توسط  

 بلھ

 خیر

 تحویل آن به مرکز تحقیقات 
 

 مرتبط و دریافت نامه از ایشان  

 بلھ 

: 1ورودي   

فرم مدارك مورد نیاز جهت تسویه حساب 

 پژوهشی 

:خروجی   

ـ نامه تسویه حساب به دانشجو 1  

ـ پایان طرح پژوهشی 2  

ـ پایان طرح مالی 3  

 بلھ

 انجام اصالحات

دانشجو و استاد راهنما : توسط  

 خیر

 بلھ 

 ادامھ 

 

دفاع پایان نامه دانشجویان دکتراي حرفه ايفرآیند  


