
 یند صدور معرفی نامه شروع اجرای طرح/پایان نامه ارجاع شده از سایر دانشگاهها در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار آفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)محتوای نامه شامل: معرفی  دریافت نامه ارسالی از معاونت تحقیقات سایر دانشگاهها

م طرح در انجاجهت  ،او و شماره تماس پژوهشگرطرح و پژهشگر با ذکر مشخصات کامل 

   (دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 یها وستیدر قسمت پ و الحاق توسط مجری ثبت پروپوزال طرح مصوب در سامانه پژوهان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 :و درخواست صدور تفاهم نامه یشناسنامه طرح توسط مجر

از معرفی نامه اولیه  -3)درصورت اخذ کد در دانشگاه مبداء(  فرم کد اخلاق طرح -2در دانشگاه مبداء  تصویبفرم  -1 

و امضا شده  لیتکمکه توسط مجریان  فرم تفاهم نامه طرح های مشترک دانشگاه علوم پزشکی سبزوار -4ء دانشگاه مبدا

 ( موجود است سامانه پژوهاندر قسمت مستندات پژوهشی نسخه خام تفاهم نامه ) باشد

 "خارج از دانشگاه پژوهشی یشورا"شورا را در قسمت شناسنامه طرح در ابتدا سایر مراکز تحقیقاتی را انتخاب نموده و هنگام ثبت پروپوزال )توجه: 

نه های از گزی پروپوزال د پس از ثبت کاملیارچنانچه درخواست دریافت بودجه یا استفاده از آزمایشگاههای مراکز تحقیقاتی دانشگاه را د نمایید.انتخاب 

 را کلیک نمایید "درخواست صدور مجوز"گزینه ی در غیر این صورت د و یرا کلیک نمای "درخواست تفاهم نامه"بالای عنوان گزینه 

 

  

 بررسی طرح در شورای پژوهشی دانشگاه

 کمیته اخلاق دانشگاه در بررسی طرح

امضا شده  تفاهم نامه ینسخه کاغذ افتیدرو  قراردادها کارشناسدریافت طرح توسط 

 نامه جهت اجرا ی( و صدور معرفازیعقد قرارداد )در صورت ن و نهایی از مجری و

 اطلاع به مجری
  عدم موافقت

ارجاع طرح به مجری جهت اعمال 

 اصالحات در سامانه پژوهان 

بررسی اولیه و دریافت طرح توسط کارشناس دانشگاه و 

 دانشگاه پژوهشیارجاع به شورای  سپس

و بررسی اولیه و  کمیته اخالقدریافت طرح توسط کارشناس 

  کمیته اخالقارجاع به شورای  سپس

 

 اطلاع به مجری جهت ثبت پروپوزال در سامانه پژوهان

 موافقت جهت اجرا

 اجرای طرح برایاستعلام معاونت از حراست دانشگاه 

 نیاز به اصالحات دارد

و ارجاع به  مصوب است

 کمیته اخالق کارشناس

ارجاع طرح به مجری جهت اعمال 

 اصالحات در سامانه پژوهان 

و ارجاع به  مصوب است

 قراردادها کارشناس


