
 

 بارگذاری پروپوزال توسط مجری همراه مستندات

 مشاهده توسط مدیر سمات

بررسی اولیه صحت بارگذاری 

 مستندات )مدیر سمات(

تایید دریافت و دسترسی معاون پژوهشی دانشکده یا مرکز 

 تحقیقات

 داوری و بررسی در شورای پژوهشی دانشکده یا مرکز تحقیقات

ی پژوهشی آیا در شورا

 مصوب شده دانشکده/مرکز

 است؟ 

در شورای  تصویب شدهل به وضعیت پروپوزا تغییر

 مرکز/دانشکده

 دانشگاهارسال به شورای پژوهشی 

 مجری

 مجری

 پایان نامه فرایند بررسی پروپوزال

 خیر )اصالح یا رد(

 بله )تصویب(

 بله

 خیر )کامنت به مجری(

 مجری

 آزمایشگاه جامعارسال به کارشناس 

 (lims) آزمایشگاه جامع رزرو مواد مورد درخواست از انبار

A 

B 

C 



 

 ارجاع به کمیته اخالق دانشگاه

 بررسی در کمیته اخالق

 تایید و دریافت کد اخالق

 مجری

 

 رد یا اصالح

 تصویب

بررسی مستندات در شورای 

دانشگاهپژوهشی   

 در شورای دانشگاه پروپوزال به تصویب شده تغییر وضعیت

 خیر )نقص مستندات(

بله )مستندات تکمیل 

 است(

D

 

E 

 ارجاع به کارشناس قراردادها



 

 
 

 

 

 
 

 

A 

 گروه آموزشی ثبت شده است؟ 

 کد اولویت درست انتخاب شده ست؟ 

 مسیر دانشکده درست انتخاب شده است؟ 

  است؟طرح یا پایان نامه صحیح انتخاب شده 

B 
 کارشناس آزمایشگاه جامع: 

 یا جدول مواد شیمیایی و مواد مصرفی به درستی در پروپوزال تکمیل شده است و مورد تایید است.آ -

 د شیمیایی و مصرفی دیگری در انبار جهت اختصاص به طرح الزم است اضافه شود؟آیا موا -

C 

 مستندات الزم:

 گواهی کار با حیوانات آزمایشگاهی 

 گواهی شرکت در کارگاه ایمنی زیستی 

 گواهی شرکت در کارگاه پروپوزال نویسی 

D 
 آیا مستندات کامل است؟ 
 آیا در شورای پژوهشی دانشگاه مصوب شده است؟ 

 مستندات:

 فایل پروپوزال 

 .تکلیف پروپوزال های دارای مواد شیمیایی مشخص شود 

 
 کارشناس شورای پژوهشی و مدیر تحقیقات

 درست برآورد شده است؟ هزینه ها 

  ا وجود دارد؟هنیاز به عقد تفاهم نامه و یا کسب مجوز از سایر معاونت ها و سازمان 

 کلیات پروپوزال مورد تایید است؟ 

 مستندات الزم کفایت می کند؟ 

  میلیون ریال بیشتر یا کمتر است؟ 4آیا رقم پروپوزال از 

 آیا دانشجو شهریه پرداز است یا خیر؟ 

  آزمایشگاه چیست؟نظر داوری 

 

E 
 کنترل ثبت:

 )کارآزمائی بالینی )در صورت نیاز 

  کنترل رقم قرارداد با مصوبه شورای پژوهشی 

 کنترل شهریه پرداز بودن دانشجو 



 

 

داده در صورتی که با دفاع زودتر از موعد دانشجو موافقت شده است حتماً به کارشناس تسویه حساب جهت اطالع و اقدام الزم ارجاع  -1

  شود.

 % سقف قرارداد تعهدات مجری متناسباً اضافه می شود. 25در صورت موافقت با افزایش  -2

  پایان نامه ها( -طرح های تحقیقاتی ب –اعالم مستندات الزم برای تصویه حساب )الف  -3

  یا دستی(کنترل کد ملی )ماشینی  -4

 یا از بیرون آمدهآیا کنترل می شود دانشجو در پروپوزال واقعاً دانشجوی ماست و  -5

 وزال هایی که در حوزه بهداشت هستند به نماینده معاونت بهداشتی جهت اعالم نظر در مورد محیط پژوهشپارجاع پرو -6


