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معاون محترم پژوهشی دانشکده
رئیس محترم مرکز تحقیقاتی 

معاون محترم مرکز آموزشی و درمانی

با سالم
احتراما عطف به بند ٥ مصوبات نهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ ٥/١٢/ ١٣٩٨ ، فرآیند راهنمایی و مشاوره دانشجویان 
سایر دانشگاهها (دانشگاه مبداء) توسط اعضا هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان(ع.پ زنجان) و طرحهای تحقیقاتی مشترک با 
سایر دانشگاهها و همچنین افرادی که دوره فرصت مطالعاتی خود را با یکی از اعضای هیئت علمی ع.پ زنجان می خواهند سپری 

کنند به شرح زیر ابالغ میگردد: 

الف _ در صورتیکه پروپوزال مصوب پایان نامه و یا طرح تحقیقاتی دارای هر سه شرط زیر باشد:
عضو هیئت علمی ع.پ زنجان به عنوان راهنما و یا مشاور در پایان نامه نقش دارد و از هیچ گونه امکانات دانشگاه ع.پ  .١

زنجان نظیر ( آزمایشگاه، درمانگاه، فضای فیزیکی، تجهیزات، اطالعات، نمونه، مواد شیمیایی و غیره ) استفاده نمیشود،
پروپوزال در دانشگاه مبدا رسما توسط باالترین مرجع پژوهشی موسسه مصوب شده و کد اخالق دریافت کرده باشد.، .٢

دانشگاه مبدا با ذکر نام عضو هیئت علمی د.ع.پ زنجان و نقش ایشان به عنوان ( استاد راهنما/ مشاور/ همکار/ مجری)،  .٣
عنوان پروپوزال و تصویب آن توسط باالترین مرجع پژوهشی موسسه و کد اخالق آن را بصورت کتبی به د.ع.پ زنجان اعالم 

کرده باشد،
الزم است مراحل زیر طی گردد:

در سامانه سمات کلیات طرح در فیلدهای مربوطه توسط عضو هیئت علمی ع.پ زنجان ثبت میشود و نامه دانشگاه مبدا در  .١
خصوص عنوان پروپوزال، تصویب آن توسط باالترین مرجع پژوهشی موسسه و کد اخالق آن که به د.ع.پ زنجان اعالم شده 
است به عنوان فایل پروپوزال در سامانه سمات بارگذاری میگردد (بدون نیاز به بارگذاری فایل اصلی پروپوزال در سامانه 

سمات).
پس از بررسی و تصویب کلیات در گروه آموزشی و سپس دانشکده و یا مرکز تحقیقاتی ع.پ زنجان جهت بررسی و تصویب  .٢

نهایی به معاونت تحقیقات ع.پ زنجان ارسال میشود.
اجرای پروپوزال پس از عقد تفاهم نامه بین دانشگاه علوم پزشکی زنجان و دانشگاه مبدا و همچنین ابالغ کتبی معاونت  .٣

تحقیقات ع.پ زنجان به دانشکده یا مرکز مربوطه قابل انجام است.



(این نامه بدون مهر برجسته دبیرخانه فاقد اعتبار است.)
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ب _ در صورتیکه همکاری عضو هیئت علمی فاقد هر یک از شروط ٣ گانه بند الف باشد الزم است:
پروپوزال مصوب دانشگاه مبدا توسط عضو هیئت علمی در سامانه سمات ثبت و فایل اصلی پروپوزال در سامانه سمات  .١

بارگذاری شود. 
پس از بررسی و تصویب پروپوزال در گروه آموزشی و دانشکده و یا مرکز تحقیقاتی ع.پ زنجان جهت بررسی و تصویب  .٢
و هم چنین در یافت کد اخالق( در صورتیکه در دانشگاه مبدا دریافت نکرده باشد) به معاونت تحقیقات ع.پ زنجان 

ارسال می شود. 
اجرای پروپوزال پس از عقد تفاهم نامه بین دانشگاه ع.پ.زنجان و دانشگاه مبدا و همچنین ابالغ کتبی معاونت ع.پ  .٣

زنجان به دانشکده یا مرکز مربوطه قابل انجام است.


