
 : غیرپایان نامه(-)پایان نامهفرآیند ثبت و تصویب پروپوزال طرحهای تحقیقاتی

 الف( ثبت پروپوزال:

. این سامانه در نام کاربری و رمز عبوراستفاده از با )پژوهان(به سامانه مدیریت اطالعات تحقیقاتی دانشگاه  ورود-1

 پورتال دانشگاه قابل دسترس می باشد.

 "استفاده شود  Google chromeیا    Mozillaبرای دسترسی به سامانه پژوهان، از مرورگر  "

 "طرح/پروژه جدید"انتخاب گزینه  -2

ازسمت راست صفحه )یکی از گروههای آموزشی دانشکده مورد انتخاب یکی از مراکز تصویب کننده پروپوزال  -3

  یا یکی از کمیته های تحقیقات دانشجویی( و HSRهای نظر، یا یکی از مراکز تحقیقاتی، یا یکی از واحد

 وارد کردن اطالعات پروپوزال و ذخیره کردن آن -4

 "ارسال به مدیر گروه"انتخاب گزینه  -5

 ب( بررسی و تصویب پروپوزال:

 انجام مراحل بررسی و تصویب پروپوزال توسط مرکز مربوطه-3

 تحقیقات و فناوری دانشگاهارسال پروپوزال تصویب شده به حوزه معاونت -4

 تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه -5

 بررسی در کمیته بودجه-6

توسط تصویب در کمیته اخالق دانشگاه)طرحهای تحقیقاتی کارآزمایی بالینی، الزم است پس از تائید کمیته اخالق، -7

 (دداخذ گر و کد مربوطه ثبت www.irctدر مجری 

 انعقاد قرارداد طرح تحقیقاتی مصوب-8

 

 

 

 

http://www.irct/


 در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری ر پایان نامه(غی-)پایان نامهفرآیند بررسی و تصویب پروپوزال طرح های تحقیقاتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

پروپوزال تصویب شده از یکی از مراکز دارای اختیار تصویب پروپوزال )دانشکده ارسال 

 از طریق سامانه پژوهانها / مراکز تحقیقات و یا ...( 

 بله

انعکاس نظر 

کمیته اخالق به 

مجری از طریق 

 سامانه پژوهان

تصویب  آیا خیر

 شده است

 بررسی طرح در کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه

 بله

 خیر
آیا تصویب 

 شده است

 بررسی پروپوزال در کمیته بودجه طرحهای تحقیقاتی

 بررسی پروپوزال در شورای پژوهشی دانشگاه

نعکاس نظر شورای ا

پژوهشی و کمیته بودجه 

از طریق سامانه پژوهان 

به مجری طرح ) و دانشجو 

در پایان نامه ها از طریق 

تماس تلفنی در صورتیکه 

شماره تماس دانشجو در 

پروپوزال ثبت شده باشد( 

) 

 

 شناسه اخالقصدور 

 هماهنگ می شود( irct)در صورتیکه طرح کارآزمایی بالینی باشد با مجری طرح جهت ثبت در  

ارائه آخرین نسخه کاغذی پروپوزال اصالح شده به همراه فایل الکترونیک آن در 

 به واحد قراردادها توسط مجری  CDقالب

 

با امور مالی  مکاتبهو  مجریانعقاد قرارداد مالی طرح تحقیقاتی مصوب با 

 معاونت تحقیقات و فناوری جهت پرداخت قسط اول بودجه طرح 

 


