بسمه تعالی
ضمن عرض تشکر از زحمات کارشناسان محترم دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی وابسته دانشگاه علوم
پزشکی ایران در خصوص بررسي و ارسال الکترونیک طرحها به معاونت پژوهشی دانشگاه به
استحضار میرساند با توجه به بررسی های بعمل آمده از طرحهای رنک رنک های قبل مشکالت و موانعی
وجود داشت که به منظور تسریع در امور طرحها و پیشگیری از دوباره کاریها در خصوص ارسال
طرحهای جدید امسال راهنما و دستورالعمل هایی تهیه شده است لطفا با در نظر داشتن موارد ذیل مرحله
به مرحله نسبت به ارسال طرحهای دانشکده یا مرکز اقدام نمایید.
مرحله اول  :در خصوص هر طرح از نظر کامل بودن کلیه قسمتهای طرح اطمینان حاصل نمایید و از
ارسال طرح به صورت ناقص خودداری فرمایید .طرحهایي كه به صورت ناقص ارسال شده باشند در جلسه
شوراي پژوهش مطرح نخواهد گردید.
اجزایي كه میبایست مورد توجه قرار گیرد:
 )1قسمت هاي چكیده طرح و ث بت طرح بصورت كامل پرشده باشد طرح براي این مرحله به عنوان
رنك  3سال  29مشخص شده باشد این نكته را حتما چك نمایید.
 )9اطالعات مربوط به مجریان ( كامل كردن این قسمت توسط مجري قبل از ارسال باید صورت گیرد
چنانچه فردي كه در این قسمت نباشد بعدها گواهي بخواهد امكانپذیر نمیباشد)
مجریان طرح
نام

تلفن

نام خانوادگي

فکس

پست
الکترونیکي

نوع
همکاري

 )3چنانچه طرح پایان نامه دانشجویی است و یا در اجرای طرح دانشجو همکاری دارد جدول زیر
کامل شده باشد.
دانشجویان طرح
پست
فکس
تلفن
نام خانوادگي
نام
الکترونیکي

 )4کلیه گز ینه های مربوط به جدول متغیرها کامل شده باشند و از ارسال جدول متغیرها به شکل
ناقص جدا خودداری فرمایید
نوع متغیر
عنوان
متغیر

نقش
متغیر

کمي
گسسته

کیفي
پیوسته

اسمي

رتبه
اي

تعریف
علمي
عملي

نحوه
اندازه
گیري

مقیاس

 )5حتما جدول زمان بندی طرح تکمیل شده باشد
 )6در خصوص هزینه ها دقت الزم بعمل آورده شود و مغایرتی بین اعتبارکل موجود در طرح و
اعتبار مصوب شده در شورای آن مرکز و دانشکده وجود نداشته باشد.مالك تصمیم گیري بعدي
میزاني است كه در صورتجلسه آن مركز یا دانشكده اعالم شده باشد.
 )7در قسمت ضمایم  ،چنانچه طرح از نظر موارد اخالقی کارشناسی شده و تعهد نامه یا رضایت نامه
تنظیم شده یا نمونه پرسشنامه ها و یا چنانچه برای اجرای طرح نیاز به خرید وسایل غیر

مصرفی می باشد الزم است نامه ضرورت خرید دستگاه و تائید اعتبار خرید آن توسط ریاست
دانشکده یا مرکز به صورت فایل های اسکن شده با نام التین ذخیره گردد و در این گزینه پیوست
شود.
مرحله دوم  :انتقال طرح های مورد نظر از قسمت طرحهای جدید به قسمت قبل از تصویب :
( روی گزینه تایید دریافت  ،کلیک شود ) با اجرای این مرحله سیستم بطور اتوماتیک به مجری
ایمیل ارسال میکند که و ضعیت طرح از حالت نامعلوم به در حال بررسی گزارش می شود
محیط طرحهای جدید
تغییر
تایید
مجري تاریخ وضعیت ارسال سال درخواست
کد
حذف چاپ
عنوان فارسي
ویرایش
/
نامه
طرح
ارسال
اول
طرح
دریافت
رنک

مرحله سوم  :به قسمت طرحهای قبل از تصویب مراجعه شود و از انتقال طرح به این قسمت اطمینان
حاصل شود.
( در این قسمت امکان كارشناسي طرح با ارسال طرح به کارشناس تعریف شده آن مرکز یا دانشکده
وجود دارد .
محیط قبل از تصویب
تغییر
ارسال
نظریه همه نظریات
سال درخواست
کد عنوان مجري تاریخ وضعیت
طرح فارسي اول ارسال طرح مکاتبات  /ویرایش حذف کارشناسان کارشناسان چاپ براي
کارشناس
رنک

پس از کلیک روی گزینه ارسال برای کارشناس  ،طرح به محیط طرحهای ارسال شده به کارشناس
می رود .
کد
طرح

عنوان
فارسي

مجري اول

محیط طرحهای ارسالی به کارشناس
نظریات
وضعیت ارسال
چاپ ارسال
ویرایش حذف
تاریخ ارسال
کارشناسان
طرح نامه

پس از پاسخ کارشناس  ،میتوانید نظریه كارشناس را مطالعه نموده و این كار در محیط طرحهای
ارجاعی از کارشناس صورت میگیرد  .پس از اتمام مرحله کارشناسی آن مرکز یا دانشکده و اخذ نظر
موافق کارشناس و آماده بودن طرح برای ارسال الزم است طرح مجددا به محیط قبل از تصویب
برگردد.
برای این منظور در محیط طرحهای ارجاعی ازکارشناس در قسمت گزینه وضعیت طرح کلیک نمایید و
گزینه در حال کارشناسی را انتخاب نمایید  .پس از آن طرح به محیط قبل از تصویب بر میگردد.
محیط طرحهای ارجاعی از کارشناس
کد
طرح

عنوان
فارسي

مجري اول

نظریات
وضعیت ارسال
ویرایش حذف
تاریخ ارسال
کارشناسان
طرح نامه
کلیک

چاپ ارسال

مرحله چهارم  :تنظيم صورتجلسه  :در منوی سمت راست صفحه روی گزینه تعریف اعضاي
شورای پژوهشی کلیک نمایید به این وسیله شوراي پژوهشي خود را تعریف نمایید این كار براي یك
بار صورت میگیرد.
سپس روی گزینه تعریف جلسه شورای پژوهشی کلیک نمایید تا جلسه اي را كه در آن طرحها را رتبه
بندي مینمایید مشخص شود.
*شماره جلسه شوراي پژوهشي
*تاریخ جلسه شورا

--روز--

انتخاب حاضرین

--ماه--

--سال--

اعضاي شورا
نام عضو
نام عضو
ثبت

ضمن مشخص کردن شماره جلسه و تاریخ شورا و انتخاب حاضرین با کلیک روی دکمه ثبت به محیط
طرحهای قبل از تصویب لینک داده می شود.
در این قسمت الزم است تا وضعیت طرح – رتبه و بودجه مصوب را مشخص نمایید چنانچه در خصوص
طرح توضیحی در آن جلسه داده شد و نیاز است در صورتجلسه قید شود در قسمت بند آزاد وارد شود.
وضعیت طرح را مصوب شورای پژوهشی م ت/د انتخاب نمایید.
نکته مهم  :اعتبار مصوب با اعتباردرخواستی طرح مغایرت نداشته باشد ضمن اینکه مبنای تصمیم گیری

در شورای پژوهشی دانشگاه اعتباری است که در این صورتجلسه مصوب شده است لذ در صحیح وارد
نمودن آن ا دقت الزم را بعمل آورید.

(در وارد نمودن ارقام در این قسمت الزم است ارقام را بدون  /یا ممیز یا نقطه وارد نمایید تا در نمایش
اعتبار مشکلی به وجود نیاید )
جلسه تعیین وضعیت طرحهاي مطرح شده در این
همکاران محترم
وضعیت طرحهایي که در این جلسه مورد بررسي قرار مي گیرد را مشخص کنید صرفا
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صفحه  1از 5
12345
رتبه در
رتبه بودجه
کد عنوان مجري تاریخ رنک و
بند آزاد
وضعیت طرح
طرح مصوب
طرح فارسي اول ارسال سال
مربوطه
انتخاب کنيد

در این قسمت پس از كامل نمودن اطالعات طرحهاي مطرح شده در شورا کلید ثبت را کلیک نمایید تا
اطالعات ذخیره شوند و( چنانچه طرحهاي آن مركز بیش از یك صفحه باشد انتخاب طرحها از صفحات
دیگر مقدور باشد) .در نهایت پس از تکمیل این صفحه بر روی دکمه خاتمه و ارسال کلیک نمایید .

بدین ترتیب صورتجلسه تنظیم شده نمایش داده می شود  .مجددا کنترل نمایید و چنانچه مورد تایید است در
انتهای صفحه روی گزینه خاتمه و صدور صورتجلسه چاپی کلیک نماید بدین ترتیب صورتجلسه در لیست
صورتجلسات آن مركز قرار خواهد گرفت
سپس با مراجعه به گزینه صورتجلسات شوراي پژوهش و مشاهده صورتجلسهاي كه تنظیم كرده بودید باید
این صورت جلسه را پرینت نموده و به امضاي اعضاي شوراي پژوهش برسانید
سپس این صورتجلسه را با همان گزینه قبلي و استفاده از منوي ارسال آن را به صورت الكترونیك به
معاونت پژوهشی ارسال نمایید.
مرحله پنجم :در این مرحله الزم است طرحهایی که در صورتجلسه انتخاب شدند به این معاونت ارسال
گردد.قبل از ارسال طرحها به معاونت پژوهشي الزم است تا مجددا از سال ارسال طرح و رنكي كه قرار
است این طرح در آن مطرح شود اطمینان حاصل نمایید به این منظور به محیط طرحهای پس از تصویب
رفته و از آنجا اطمینان حاصل نمایید كه كد طرحهایي را كه قرار است به معاونت پژوهشي بفرستید حتما
داراي سال و رنك  29و 3را داشته باشد (براي مثال  )****- **-03-23سپس با انتخاب منوي ارسال به
معاونت پژوهشي طرح را به معاونت پژوهشي بفرستید.
طرحهاي پس از تصویب
جستجو

صفحه  1از 4
کد
طرح

عنوان
فارسي

1234
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ارسال
تغییر
مجري تاریخ سال مکاتبات وضعیت رتبه به
نظریه همه
چاپ ارسال
معاونت کارشناسان
طرح
اول ارسال /
پژوهشي
رنک
مصوب
شورا م 0
ت /د
مصوب
شورا م 13
ت /د
مصوب
شورا م 2
ت /د

قبل از ارسال از شما سوال میشود كه طرح داراي چه رتبه اي میباشد الزم است رتبه اي را كه قبال در
تنظبم صورتجلسه وارد نموده بودید به طرح اختصاص دهید .و چنانچه نیاز به توضیح دارد در قسمت
مربوطه توضیح دهید و در نهایت روی دکمه ثبت کلیک نمایید .
آیا مایل به ارسال طرح به معاونت پژوهشي هستید ؟
*رتبه طرح
توضیح

ثبت

نتیجه  :با انجام مراحل فوق هم صورتجلسه و هم خود طرحها به صورت الکترونیک ارسال می گردند .
ضمن اینکه نیاز است نسخه چاپی صورتجلسه به همراه امضای حاضرین جلسه به این معاونت ارسال
گردد.

