
 بسمه تعالی

 دستورالعمل بررسی و تصویب پروپوزال طرح های پایان نامه ای 

 (1398)فروردین 

 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 تحقیقات و فن آوریمعاونت  -آموزشیمعاونت 

 مقدمه  -1ماده 

با توجه به اهمیت طرح های تحقیقاتی پایان نامه ای در ارتقای سطح آموزش و پژوهش در دانشگاه و طی توافقات بعمل آمده 

، و به منظور تسهیل و معاونین محترم پژوهش و آموزشی دانشکده ها بین معاونت های آموزشی و تحقیقات و فن آوری دانشگاه

بررسی و تصویب پروپوزال طرح های  دستورالعمل"و تسریع و یکپارچه سازی فرآیند رسیدگی به طرح های پایان نامه ای، 

حقیقاتی پایان نامه ای تعریف دو مسیر برای بررسی و تصویب طرح های ت تدوین شده است. در این دستورالعمل "پایان نامه ای

 شده است. 

در مسیر اول، دانشکده بعنوان ادمین اصلی تعیین شده و کلیه فرایند های مربوط به داوری و تصویب پروپوزال پایان نامه توسط 

  دانشکده انجام می شود. 

ررسی و تایید شده و سایر فرآیندهای دانشکده بدر مسیر دوم، کلیات پایان نامه شامل عنوان و اساتید راهنما و مشاور توسط 

 مربوط به داوری و تصویب نهایی پروپوزال پایان نامه توسط یکی از مراکز تحقیقاتی انجام می شود. 

شرح داده شده است. همچنین در انتهای دستورالعمل، جزئیات مربوط به هر یک از دو مسیر فوق  در ادامه این دستورالعمل،

 فلوچارت نحوه بررسی و تصویب طرح های پایان نامه ای ارائه شده است.

 ها توسط دانشکدهطرح های پایان نامه ای  نحوه بررسی و تصویب -2ماده 

پس از تایید گروه، پروپوزال پایان نامه و  .پایان نامه را به گروه مربوطه تحویل می دهددانشجو/استاد راهنما پروپوزال  -1بند 

   صورتجلسه گروه به همراه یک نامه با ذکر نام دو داور پیشنهادی به دانشکده ارسال می شود.

بعنوان واحد اول مربوطه دانشکده در سامانه پژوهشیار بارگذاری شده و  استاد راهنمادانشجو/توسط پروپوزال پایان نامه  -2بند 

 )ادمین اصلی( انتخاب می شود.

)برای  ای( نداد طرح ها )پایان نامه ای یا غیرپایان نامهاز بروبرای دریافت امتیاز کامل  طبق آیین نامه، با توجه به اینکه: 1تبصره

یست برای کسب استاد راهنما/دانشجو می بای از مراکز تحقیقاتی در برونداد ذکر شود، لذا افیلیشن یکباید  حمایت مالی و ....(

 . نمایدانتخاب در سامانه پژوهشیار واحد دوم یا همکار یکی از مراکز تحقیقاتی را بعنوان امتیاز کامل از برونداد، 

در صورت تایید، طرح پوزال را بررسی نموده و معاون پژوهشی دانشکده، ابتدا کلیات پروماهنگی شناس دانشکده با هکار  -2بند 

 داوری ارسال می کند. برای  "آیین نامه داوری"س بر اسابرای 

پس از . ی شوددانشکده مطرح م یرای پژوهشوان، در شراه نظرات داوران، طرح مذکور به همپس از دریافت نظرات داور -3بند 

در صورتجلسه ذکر شده و در قالب نامه ای، برای  نظرات اعضای محترم شورا و نظرات داورانجلسه شورای پژوهشی دانشکده، 

 ذکر شده اصالح نماید.وزال را مطابق نظرات پمجری ارسال می شود تا پرو

برای  "خ به نظراتنامه پاس"اصالح نموده و به همراه بق نظرات اعالم شده در نامه ا مطاپوزال رپرودانشجو/استاد راهنما،  -4بند 

نحوه اعمال پاسخ داده و  ظرات ارائه شده تک تک نبه ، مجری محترم باید "پاسخ به نظرات"دانشکده ارسال می نماید. در نامه 

   ، دلیل آن را توضح دهد. پاسخ به هر یک از نظراتم رت عدصوتوضیح دهد و در وزال پروآنها را در پ

پژوهش دانشکده و یا شورای پژوهشی دانشکده  شده و پاسخ های ارائه شده از نظر معاون وزال اصالحپدرصورتیکه پرو -5بند 

 ت تحقیقات و فن اوری ارسال می شود.سامانه پژوهشیار برای معاوناصالح شده از طریق مورد تایید باشد، پروپوزال 
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 پروپوزال یند بررسی و تصویبآالعمل فردستور"تحقیقاتی در ه بررسی و تصویب طرح های نحو کامل تر در موردجزئیات  :1تبصره

می بایست مراحل مختلف بررسی و تصویب های سامانه پژوهشیار ه است و کلیه ادمین داده شد توضیح "طرح های تحقیقاتی

 ند.س آن انجام دهاسا)پایان نامه ای و غیر پایان نامه ای( را برطرح ها 

مرکز پوزال در دانشکده، پس از تصویب پروبه مستندات پروپوزال دسترسی داشته و در کلیه مراحل : مرکز دوم یا همکار 2تبصره

مطرح نموده و به لیست طرح های مصوب خود می تواند عنوان پروپوزال را در یکی از صورتجلسه های شورای پژوهشی خود نیز 

 .اضافه نماید

پوزال را در شورای پژوهشی دانشگاه مطرح معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه بر اساس آیین نامه های موجود پرو -6بند 

 نموده و پس از تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه جهت بررسی به کمیته اخالق ارسال می نماید.

پروپوزال پایان نامه در کمیته اخالق بررسی شده و در صورت تایید کمیته اخالق، قرارداد اجرای طرح با استاد راهنما  -7بند 

 منعقد می گردد.

اقدام  IRCT: در خصوص طرح های کازآمایی بالینی، پس اخذ کد اخالق، باید اقدامات الزم برای ثبت طرح در سامانه 1رهتبص

 شود. 

 . ، طی نامه اتوماسیونی، قرارداد طرح را به دانشکده ارسال می کندفن اوری و معاونت تحقیقاتداد، پس از عقد قرار -8بند 

 مراکز تحقیقاتیتوسط طرح های پایان نامه ای  نحوه بررسی و تصویب -3ماده 

پس از تایید گروه، پروپوزال پایان نامه و  .پایان نامه را به گروه مربوطه تحویل می دهددانشجو/استاد راهنما پروپوزال  -1بند 

   به دانشکده ارسال می شود. کز تحقیقاتی پیشنهادی،و مر صورتجلسه گروه به همراه یک نامه با ذکر نام دو داور پیشنهادی

کلیات پروپوزال )عنوان،...( در شورای پژوهش )تحصیالت تکمیلی( دانشکده بررسی شده و در صورت تایید کلیات،  -2بند 

ارسال  پایان نامه شامل صورتجلسه و نامه گروه توسط دانشکده از طریق اتوماسیون اداری به مرکز تحقیقات پیشنهادی مستندات

می شود.  همچنین از طرف دانشکده به دانشجو و استاد راهنما اطالع داده می شود که پروپوزال پایان نامه را در سامانه پژوهشیار 

 یند.برای مرکز مربوطه ارسال نما

بعنوان واحد دوم یا همکار انتخاب شده و پروپوزال بطور همزمان برای آن   : در زمان ثبت پروپوزال، دانشکده مربوطه1تبصره

 که بدین ترتیب دانشکده در تمام مراحل به مستندات پروپوزال دسترسی خواهد داشت. در دسترس قرار می گیرددانشکده نیز 

در صورت تایید، پوزال را بررسی نموده و معاون پژوهشی دانشکده، ابتدا کلیات پروماهنگی با ه مرکز تحقیقاتشناس کار  -3بند 

 داوری ارسال می کند. برای  "آیین نامه داوری"س بر اساطرح برای 

در صورت نیاز به بررسی  ارسال نماید. داوران پیشنهادی دانشکدهبرای : مرکز موظف است پروپوزال را جهت داوری 1تبصره

  داوران مدنظر خود نیز ارسال نماید. دانشکده، برای داوران پیشنهای عالوه بروزال را پبیشتر، مرکز می تواند پرو

پس از . ی شودمطرح م مرکز یرای پژوهشوان، در شراه نظرات داوران، طرح مذکور به همپس از دریافت نظرات داور -4بند 

در صورتجلسه ذکر شده و در قالب نامه ای، برای  نظرات اعضای محترم شورا و نظرات داوران، مرکزجلسه شورای پژوهشی 

 ذکر شده اصالح نماید.وزال را مطابق نظرات پمجری ارسال می شود تا پرو

جلسه شورای پژوهشی خود در پس از دریافت پرووزال پایان نامه، آن را روز  45 طی مدت حداکثرست مرکز موظف ا: 1تبصره

 مطرح نماید. 
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 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 تحقیقات و فن آوریمعاونت  -آموزشیمعاونت 

برای  "خ به نظراتنامه پاس"اصالح نموده و به همراه بق نظرات اعالم شده در نامه ا مطاپوزال رپرودانشجو/استاد راهنما،  -5بند 

آنها نحوه اعمال پاسخ داده و  ظرات ارائه شده تک تک نبه ، مجری محترم باید "پاسخ به نظرات"ارسال می نماید. در نامه  مرکز

   ، دلیل آن را توضح دهد. پاسخ به هر یک از نظراتم رت عدصوتوضیح دهد و در وزال پرورا در پ

مورد  مرکزو یا شورای پژوهشی  مرکزپژوهش  شده و پاسخ های ارائه شده از نظر معاون وزال اصالحپدرصورتیکه پرو -6بند 

 ت تحقیقات و فن اوری ارسال می شود.سامانه پژوهشیار برای معاوناصالح شده از طریق تایید باشد، پروپوزال 

پروپوزال یند بررسی و تصویب آالعمل فردستور"تحقیقاتی در ه بررسی و تصویب طرح های نحو کامل تر در موردجزئیات  :1تبصره

می بایست مراحل مختلف بررسی و تصویب های سامانه پژوهشیار ه است و کلیه ادمین داده شد توضیح "طرح های تحقیقاتی

 ند.س آن انجام دهاسا)پایان نامه ای و غیر پایان نامه ای( را برطرح ها 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه بر اساس آیین نامه های موجود پروپوزال را در شورای پژوهشی دانشگاه مطرح  -7ند ب

 بررسی به کمیته اخالق ارسال می نماید.نموده و پس از تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه جهت 

پروپوزال پایان نامه در کمیته اخالق بررسی شده و در صورت تایید کمیته اخالق، قرارداد اجرای طرح با استاد راهنما  -8بند 

 منعقد می گردد.

اقدام  IRCTدر سامانه : در خصوص طرح های کازآمایی بالینی، پس اخذ کد اخالق، باید اقدامات الزم برای ثبت طرح 1تبصره

 شود. 

 و مرکز مربوطه  ، طی نامه اتوماسیونی، قرارداد طرح را به دانشکدهو فن آوری معاونت تحقیقاتپس از عقد قرارداد،  -9بند 

 . ارسال می کند

 یا مرکز تحقیقاتیبررسی و تصویب طرح پایان نامه ای در دانشکده تصمیم گیری در مورد  -4ماده 

ستاد راهنما می تواند پیشنهاد خود را در مورد انتخاب یکی از دو مسیر فوق برای بررسی و تصویب طرح پایان نامه ای خود به ا

خود را طی نامه ای به دانشکده اعالم می کند. در نهایت، تصمیم گیری نهایی در مورد انتخاب نظر گروه ارائه نموده و گروه 

 .می باشد دانشکدهه عهده (، بتحقیقاتی مرکز یا دانشکده)فوق  یکی از دو مسیر
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مرکز تحقیقات ارسال طرح برای داوران توسط 

 )طبق آیین نامه داوری(

 

 انجام می شود؟ توسط کدام ادمینپوزال پایان نامه بررسی و تصویب پرو

 دانشکده

در سامانه پژوهشیار  پروپوزال پایان نامه را، دانشجو/استادراهنما

یکی از مراکز  و)دانشکده بعنوان واحد اول وارد می کند.  

 دوم انتخاب می شود( واحدتحقیقاتی بعنوان 

یا  بررسی و تصویب طرح در شورای پژوهشی

راهنمای ")طبق  دانشکده تحصیالت تکمیلی

 ("بررسی و تصویب پروپوزال طرح های تحقیقاتی

 را به همراه  بمصو دانشکده پروپوزال پایان نامه

به شامل مصوبات گروه و دانشکده مستندات 

 معاونت تحقیقات ارسال می کند

 ارسال طرح برای داوران توسط دانشکده 

 داوری()طبق آیین نامه 

 مرکز تحقیقات

 دانشجو/استاد راهنما پروپوزال پایان نامه را به گروه مربوطه تحویل می دهد

 نام دو داوریک نامه با ذکر پس از تایید گروه، پروپوزال پایان نامه و صورتجلسه گروه به همراه 

 به دانشکده ارسال می شود.   مرکز تحقیقات پیشنهادینام در صورت تمایل، و 

وزال )عنوان،...( در شورای پژوهش )تحصیالت تکمیلی( دانشکده پکلیات پرو

بررسی شده و در صورت تایید کلیات، مستندات پایان نامه شامل صورتجلسه و 

ماسیون اداری به مرکز تحقیقات پیشنهادی نامه گروه توسط دانشکده از طریق اتو

همچنین از طرف دانشکده به دانشجو و استاد راهنما اطالع داده ارسال می شود.  

مرکز )وارد نمایند می شود که پروپوزال پایان نامه را در سامانه پژوهشیار 

 .دوم انتخاب می شود( واحدبعنوان  دانشکده وبعنوان واحد اول تحقیقات 

بررسی و تصویب طرح در شورای پژوهشی 

راهنمای بررسی و ")طبق  مرکز تحقیقات

 ("تصویب پروپوزال طرح های تحقیقاتی
 

 همراه را بهمصوب پروپوزال پایان نامه  مرکز تحقیقات

به  ،دانشکدهگروه و  نامه ها و مصوبات از جملهمستندات 

 تحقیقات ارسال می کند.معاونت 

 مرکز تحقیقاتبه معاونت توسط 
 

 بررسی و تصویب پروپوزال پایان نامه در شورای پژوهش و کمیته اخالق در پژوهش
 

 ارسال می کند و مرکز تحقیقات را به دانشکدهمصوب معاونت تحقیقات، طی نامه اتوماسیونی، قرارداد طرح 
 


