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  بينش ها و ارزش ها
ن خدمات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم مردمند و هدف نهايي ما جلب رضايت ايـشان                   دريافت کنندگا 

برای تامين اين هدف دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم خـود را               . وکمک به توسعه همه جانبه وپايداراست     
  محققين، هيات علمی، اعضای  ،   اداری ، دانشجويان، کارکنان  مردم، بيماران : نسبت به همه مخاطبان حقيقی و حقوقی خود بويژه        

  .ساير دانشگاه های علوم پزشکی، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و شورای عالی انقالب فرهنگی متعهد می داند
   

 بـا   ما به فرهنگ اسالمی، معنويت و رعايت اصول اخالقی در همه ابعاد تاکيد و اعتقاد داريـم و سـعی خـواهيم کـرد                        . ۱
  .فعاليتهای خود زمينه رشدمعنويت را فراهم کنيم

 دانشجويان و کارکنان هستيم و جلب رضـايت          محققين، ما معتقد به حفظ احترام و رعايت جايگاه ويژه هيات علمی،           . ۲
 .آنان را مقدمه ای برای دست يابی به رضايت جامعه می دانيم

ايه خود بدانيم و زمينه الزم را برای مشارکت، نوآوری و           سعی خواهيم کرد نيروی انسانی رادرعمل ارزشمندترين سرم        . ۳
 .کارگروهی را فراهم کنيم ودرجهت ارتباطات باز ومتقابل وايجاد نظام ارزشيابی و شايسته ساالری تالش کنيم

بکارگيری روشهای علمی در حل مشکالت و اداره امور، حرکت بر اساس برنامه، رعايـت نظـم و اسـتفاده از تجربـه                        . ۴
ما مشکالت و نارسايی ها را عمدتا معلول نقص برنامه ريزی و ساختارنامناسب می دانيم               . يدموردتوجه ماست های مف 

 .و راه حل اين مسايل را دراقدامات اصولی، علمی و نظام مند جستجو می کنيم

 عنـوان يـک   دستيابی به بهترين نتايج و افزايش بهره وری باکمترين هزينه و عدم تخريب محيط زيست، بـرای مـا بـه                   . ۵
  .سازمان عمومی از بيشترين اهميت برخوردار است

  
  
  
  



   مقدمه-۱
پويايي شگرف علمی در شناخت جهان هدفدار و قانونمند با اتکا به خالقيت هـای نهفتـه الهـی وقـوه فعـال انديـشه وارزش                          

مطالعات نظـری   . ی شده است  بخشيدن به مرتبه تفکر، تعليم وتعلم منجربه نوآفرينی فضای عمومی زندگی وارتقای تمدن بشر             
وتجربی فراوان نشان داده که عامل حياتی رشد وتوسعه اقتصادی واجتماعی کشورها پيشرفت های علمـی وفـن آوری اسـت                     

درفرآينـد خلـق و   . به ديگربيان، تحقيقات رکن اساسی توسعه جوامع بشری است. وکليداين پيشرفتها نيزتحقيق وتتبع می باشد     
  . دانشگاه ها به لحاظ ماهيت وساختارمناسب علمی از اهميت ويژه وتعيين کننده ای برخوردار هستندتوليد علم و فن آوری،

با توجه به رشدکمی درعرصه های آموزشی وهمچنين ارتقای سطح کمی وکيفی پژوهش درسطح دانشگاه علوم پزشـکی قـم،                    
ت معاونت ومنطبق بر برنامه راهبردی و همچنين        معاونت آموزشی وپژوهشی را برآن داشت تا با ملحوظ داشتن دورنما و رسال            

سند چشم انداز بيست ساله توسعه کشور، درجهت ايجاد سامانه مناسب پژوهش، سرعت بخشيدن به روند اجرايي تصويب و                   
اجرای طرحها، شفاف شدن تعامالت درون بخشی، بين بخشی وبرون بخشی دانـشگاه، هـدايت پـژوهش درمـسيراولويت هـا                     

ستانی وملی ودرنهايت ارتقاء سطح دانشگاه در رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشـکی کـشور، روش اجرايـی                   وحل مشکالت ا  
  .انجام فعاليتهای پژوهشی را تهيه وتدوين نمايد

الزم به يادآوری است اين سند براساس اطالعات گردآوری شده ازساير نهادهای پژوهشی کشور و منطبق برآخرين آيين نامـه                    
بـديهی اسـت    . مه های وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی درجلسات متعدد کارشناسی تدوين شده اسـت             بخش نا  ها و 

 مصوبه   فعاليتهای تحقيقاتی درسطح دانشگاه، منطبق براين روش اجرايي صورت خواهد پذيرفت و            پس از ابالغ اين سند، کليه     
  .، دردانشگاه علوم پزشکی قم لغومی گرددآن مغايربا  پژوهشیهای
   واحدهای ستادی پژوهش-۲

برنامه ريـزی، هـدايت ونظـارت    به شرح ذيل اقدام بـه سياسـتگذاری،    مديريت امورپژوهشی دانشگاه براساس چهاررکن اصلی       
  :برامورپژوهش درسطح دانشگاه می نمايد

  مرکزی پژوهشواحد 

 کميته کارشناسی پژوهش 

 شورای پژوهشی دانشگاه 

 کميته اخالق درپژوهش دانشگاه 
 

  مرکزی پژوهشاحدو -۲-۱
 دانشگاه به عنوان يکی از واحدهای اصلی ايـن دانـشگاه بـه منظـورافزايش ظرفيـت وتـوان پژوهـشی                       مرکزی پژوهش  واحد

نظـارت  درجهت ارتقای کيفيت علمی، آموزش وپژوهش وکمک به گسترش تحصيالت عالی وتحول اساسـی درآن و                دانشگاه
شـامل افـراد حقيقـی    اين واحد دارای سـاختار رسـمی       . فعاليت می کند  ه  تابع ستادی و  وساماندهی امورپژوهشی در واحدهای   

  :وحقوقی زيرمی باشد
  پژوهشی دانشگاه به صورت حقوقی امور مدير -
 پژوهشی به صورت حقيقی دبيرامور -

 دوکارشناس امورپژوهشی به صورت حقيقی -

   وبايگانیمتصدی امور عمومی -



  
نـسبت بـه انجـام        و  شـده   معاونـت آموزشـی وپژوهـشی انتخـاب        حکـم  و پژوهشی پژوهشی به پيشنهاد مدير    امور دبير) الف

  .امورمحوله اقدام می نمايد
  .می شوند  به پيشنهاد دبير وحکم مدير امور پژوهشی دانشگاه انتخاب مرکزیواحدکارشناسان ) ب
  
   کميته کارشناسی پژوهش-۲-۲

ی متدولوژی و ساختار کليه طرحهـا، بررسـی انطبـاق           به منظوريکپارچه سازی انجام تحقيقات درسطح دانشگاه، بررسی مقدمات        
با چهارچوبهای مدون و مصوب دانشگاه، ارزيابی نياز پيـشنهادهای انجـام طـرح بـه طـرح در                   ) پروپوزال(پيشنهاد انجام طرح    

وهش  مرکزی پژ  واحدکميته اخالق دانشگاه وهمچنين اولويت سنجی برخی پروژه ها، کميته کارشناسی به عنوان بازوی علمی                
  :اعضاء کميته کارشناسی شامل افراد حقيقی زيرمی باشند .می گيرد تحت نظارت دبيرامورپژوهشی شکل

 دبيرامورپژوهشی  -

 کارشناس متدولوژی -

 کارشناس اموراخالق پزشکی -

 دبيرامورپژوهشی به عنوان مسئول کميته، وظيفه ساماندهی امورمربوط به کميته ونظارت بر حسن اجرای وظـايف               ) تبصره يک 
  .را برعهده دارد

اعضاء کميته کارشناسی به پيشنهاد مديرآموزشی وپژوهشی وحکم معاونت آموزشی و پژوهـشی دانـشگاه انتخـاب                 ) تبصره دو 
  .می شوند

  
   شرح وظايف اعضای کميته کارشناسی پژوهش-۲-۲-۱

ه و نظرات خود را درقالـب فـرم         کميته کارشناسی پژوهش موظفند کليه پروپوزالهای تحقيقاتی را به دقت مطالعه نمود           اعضای  
  .هاودر چارچوب زمانی تعيين شده به دبير امور پژوهشی دانشگاه تحويل دهند

  



   شورای پژوهش دانشگاه-۲-۳
 به منظور سياستگذاری وتصميم گيری امورکالن پژوهشی دانشگاه، شناسايي نقاط ضعف و رفع آنهـا، تـسهيل رونـد                    اين شورا 

يقاتی، بررسی موارد ارجاعی ازسـوی شـوراهای زيرمجموعـه وبـازنگری دربرنامـه راهبـردی                اجرای طرحها وپروژه های تحق    
 دانشگاه شامل افراد حقيقـی      یاعضاء شورای پژوهش   .پژوهشی دانشگاه، درسطح معاونت آموزشی وپژوهشی تشکيل می گردد        

  : حقوقی زيرمی باشند/ 
   معاونت آموزشی وپژوهشی دانشگاه به صورت حقوقی-
  امور پژوهشی دانشگاه به صورت حقوقی مديريت -
   دبيرامورپژوهشی دانشگاه به صورت حقوقی-
  دبيرکميته اخالق دانشگاه به صورت حقوقی -
  دبيران شوراهای پژوهشی تابعه به صورت حقوقی -
  . زيرمجموعه عضونباشند پژوهشی که درسايرشوراهای دونفرازمحققان هيات علمی دانشگاه به صورت حقيقی-

  .داشته باشدوظيفه دبيری شورای پژوهشی دانشگاه را نيز بر عهده می تواند طی حکم جداگانه دبيرامورپژوهشی ) يکتبصره 
انتخـاب   دو سـال  به مدت     رياست دانشگاه   و با حکم   معاونت پژوهشی اعضای شورای پژوهش دانشگاه به پيشنهاد     ) تبصره دو 
  .دنرراه پيشبرد اهداف عاليه شورا تالش نماي منطبق برشرح وظايف مندرج در همين سند دندشده وموظف
 مرکزی پژوهش حداقل ماهی يکبار تشکيل جلـسه داده ودرخـصوص            واحدشورای پژوهشی دانشگاه با هماهنگی      ) تبصره سه 

  .شرط تشکيل جلسه حضور نصف بعالوه يک اعضا می باشد .امورمرتبط تصميم گيری می نمايد
وهشی دانشگاه با موافقت اکثريت نسبی نصف بعالوه يک اعـضای حاضردرجلـسه،             مواردمطروحه در شورای پژ   ) تبصره چهار 

  .مصوب تلقی می شود
درصورت حضورناکارآمد ويا سه غيبت متوالی بدون اعالم قبلی هرکدام از اعضای شورا، عضو مربوطـه بـا اعـالم          ) تبصره پنج 

  .قبلی از ليست اعضای شورای پژوهش دانشگاه حذف می شوند
  
  شورای پژوهش دانشگاه وظايف اعضای  شرح-۲-۳-۱
   دبيرشورای پژوهش دانشگاه-۲-۳-۱-۱

  :وظايف دبيرشورای پژوهش دانشگاه همانند وظايف دبيران شوراهای پژوهشی وابسته می باشد
   درپايان سالعضاءنظارت برحسن انجام کاراعضاء و ارائه آمارهای عملکرد ا -
 ايجاد هماهنگی بين اعضاء -

 ه تشکيل جلساتتهيه تقويم ساليان -

تنظيم دعوت نامه ها، دعوت ازمدعوين، کپی مستندات، تنظيم فرم نظرخواهی ازاعضاء، جمع آوری فرم نظرات اعضاء در                   -
 خصوص پروپوزالها و نظارت برحضورمثمرثمر اعضاء درشورا

 جمع آوری کليه مستندات نيازمند به طرح درشورا همانند وضعيت طرحها و مطرح نمودن آنها -

 جلسه با عنايت بـه زمـان واهميـت هرموضـوع وتنظـيم صورتجلـسات مربـوط بـه جلـسات شـورای پـژوهش                     هدايت -
 درچارچوب زمانی تعيين شده و اخذ امضای اعضاء



پيگيری مصوبات جلسات تا اجرايي شدن آنها و اطالع رسانی درخصوص مصوبات به افراد ذيربط و همچنين تنظيم نامه                    -
 آنهاهای مربوطه و اطمينان از وصول 

 ارائه راهکارهای بهبود مستمر و ارتقاء کيفيت به مديريت امور پژوهشی در خصوص روند جاری شورای پژوهشی -

اجرای دقيق وظايف مربوط به دبيرشورای پژوهش دانشگاه، مندرج درروند اجرايي تصويب طرحهای پژوهـشی درشـورا                  -
 ندقيد شده در همين س و همچنين موارد ارجاعی از شوراهای وابسته

  در شوراطرح تشويقی مستندات علمی بر اساس مصوبه های دانشگاه -

 امور محوله از سوی مديريت امور پژوهشی دانشگاه  انجام ساير -

   اعضای شورای پژوهشی دانشگاه-۲-۳-۱-۲
   حضور مستمرومشارکت فعال در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه-
  رسی دقيق پروپوزال و تحويل آن به دبير شورا در هر جلسهيل فرم بر مطالعه و بررسی دقيق پروپوزالها و تکم-
   مشارکت دربرنامه ريزی های بلند مدت شورا وارائه راهکارهای نوين درجهت ارتقاء سطح کيفی پژوهش در دانشگاه-
 حضور در دوره ها و کارگاه های پژوهشی کشوری ويا جلسات وزارت متبوع در صورت تشخيص مديريت امور پژوهـشی                     -
  نشگاهدا
  نقد و داوری نتايج پژوهشی دانشگاه/  حضور در جلسات دفاع -
   مشارکت جدی درامر پژوهش دانشگاه با ارائه طرحهای تحقيقاتی مستمر استانی و کشوری-



   پزشکی علوم کميته اخالق در تحقيقات-۲-۴
طح دانـشگاه علـوم پزشـکی قـم و           نظارت بر رعايت اصول اخالقی در انجام تحقيقات درحيطه علوم پزشکی در سـ              به منظور 

حفظ وصيانت از ارزشهای انسانی در مطالعات انسانی و تکريم و رعايت حقوق تمامی طرفهای درگير در امرپـژوهش، کميتـه                     
 در   که به اختصارکميته اخالق ناميده مـی شـود،         ای با عنوان کميته نظارت بر رعايت اصول اخالقی در تحقيقات علوم پزشکی            

  .زشکی قم تشکيل می شوددانشگاه علوم پ
 انتخـاب    و بر اساس آيين نامـه وزارت متبـوع          دانشگاه رياست به حکم     به شرح ذيل و     اعضای کميته اخالق دانشگاه    -۲-۴-۱

  :می شوند
   رياست دانشگاه-
   معاون پژوهشی دانشگاه-
   يکی از مدرسين اخالق پزشکی و يا اساتيد مرتبط-
   مسئول يا مشاور امور حقوقی-
  فر اپيدميولوژيست و يا اساتيد آمار حياتی يک ن-
   يک نفر از علمای مذهبی-
   يکی از محققين برجسته در علوم پزشکی-
 در اولين جلسه رسمی پس از ابالغ اين سند، يکی از اعضاء را به عنوان دبير کميته بـه                    ند موظف اعضای کميته اخالق     -۲-۴-۲

  .واحد امور پژوهشی دانشگاه اعالم نمايد
 و مالک تـصويب مـوارد مطروحـه موافقـت تمـامی              کميته اخالق دانشگاه با حضور دوسوم اعضاء رسميت می يابد          -۲-۴-۳

  .اعضای حاضردرجلسه می باشد
 دبيرکميته اخالق می بايست جلسات کميته را بر طبق تقويمی که در ابتدای هر سال بـه صـورت رسـمی بـه واحـد                           -۲-۴-۴

 برگزار نموده و منطبق بر روند اجرايي تصويب طرحهـای پژوهـشی منـدرج در همـين     امورپژوهشی دانشگاه ارسال می گردد،  
  .سند، اقدامات الزم را برای بررسی مالحظات اخالقی پروژه های در دستورکار کميته به انجام برساند

 صـورت مـی    کليه مکاتبات رسمی کميته اخالق دانشگاه از طريق دبيرکميته به مـديريت امـور پژوهـشی و بـالعکس           -۲-۴-۵
 الزم به ذکر است دبير کميته اخالق و دبير امور پژوهشی از طرف مديريت امور پژوهشی مـسئول پيگيـری مکاتبـات و                        .پذيرد

  .اطمينان از وصول آنها می باشند
  : می باشدبه شرح ذيل وظايف دبيرکميته اخالق دانشگاه -۲-۴-۶

  عضاء درپايان سالنظارت برحسن انجام کاراعضاء و ارائه آمارهای عملکرد ا -
 ايجاد هماهنگی بين اعضاء -

 تهيه تقويم ساليانه تشکيل جلسات -

تنظيم دعوت نامه ها، دعوت ازمدعوين، کپی مستندات، تنظيم فرم نظرخواهی ازاعضاء، جمع آوری فرم نظرات اعضاء در                   -
 خصوص پروپوزالها و نظارت برحضورمثمرثمر اعضاء درشورا

  همانند وضعيت طرحها و مطرح نمودن آنهاکميته به طرح درجمع آوری کليه مستندات نيازمند -



 درچـارچوب   کميته اخالق  هدايت جلسه با عنايت به زمان واهميت هرموضوع وتنظيم صورتجلسات مربوط به جلسات               -
 زمانی تعيين شده و اخذ امضای اعضاء

راد ذيربط و همچنين تنظيم نامه      پيگيری مصوبات جلسات تا اجرايي شدن آنها و اطالع رسانی درخصوص مصوبات به اف              -
 های مربوطه و اطمينان از وصول آنها

 ارائه راهکارهای بهبود مستمر و ارتقاء کيفيت به مديريت امور پژوهشی در خصوص روند جاری کميته اخالق -

 امور محوله از سوی مديريت امور پژوهشی دانشگاه انجام ساير -



   واحدهای تابعه پژوهش- ۳
.  اقدام به پذيرش وتربيت دانشجومی نمايد      ی قم درسه دانشکده بهداشت، پزشکی وپرستاری ومامايي       دانشگاه علوم پزشک  

درهريک از اين دانشکده ها به منظور بررسی طرحها وپروژه های پيشنهادی وتصميم گيری درامور مرتبط بـا پـژوهش و                     
همچنـين  . ی پژوهشی تـشکيل مـی گـردد   ارائه پيشنهادات راهبردی به شورای پژوهشی دانشگاه، به صورت مستقل شورا 

تاسيس مراکز و واحدهای تحقيقاتی نيز به داليلی همچون جذب اعتبارات پژوهشی خارج سازمانی، انجـام پـروژه هـای                    
تحقيقاتی مورد نيازساير دستگاه های اداری، اجرايـي، آموزشـی وتحقيقـاتی بـا تکيـه برتـوان علمـی دانـشگاه وتقويـت                        

 . دستورکارقرارگرفته است، در زيرساخت های پژوهشی

  
وکميته ها براساس آئين نامـه هـای مربوطـه انتخـاب            / واحدها يا مراکز  /  درهرکدام از دانشکده ها    اعضای شورای پژوهشی  ) -

  .وانجام وظيفه می نمايند
يريت شوراهای پژوهشی واحدهای تابعه می بايست پس ازتشکيل، يک نفر از اعضاء را بـه عنـوان دبيـر انتخـاب وبـه مـد                        ) -

  . نمايند تا درصورت تائيد ابالغ وی توسط مديريت امور پژوهشی تهيه وارسال گرددپيشنهادامورپژوهشی 
  .تشکيل و هدايت جلسات، نظارت بر حسن انجام کار اعضاء، مکاتبات و پيگيريهای مصوبات به عهده دبير شورا می باشد) -
تشکيل جلسات فـوق العـاده بـر        . بار در ماه تشکيل جلسه دهند     تمام شوراهای پژوهشی زيرمجموعه می بايست حداقل يک       ) -

  .عهده دبير شورا خواهد بود
  .شرط تشکيل جلسات حضور نصف بعالوه يک اعضاء خواهد بود) -
موارد طرح شده در جلسات شوراهای وابسته با موافقت اکثريت نسبی نصف بعالوه يک اعضای حاضر در جلسه مـصوب                    ) -

  .تلقی می شود
ی هر شورا در صورت حضور ناکارآمد و يا سه غيبت متوالی بدون اعالم قبلی، از ليست اعـضای شـورا حـذف مـی                         اعضا) -

   . فرد جايگزين را پيشنهاد دهدکه با حکم رياست دانشکده انتخاب خواهد شددر چنين شرايطی دبير شورا موظف است. گردد
 ساختار شوراها را بـه صـورت رسـمی بـه واحـد امـور پژوهـشی                  تمامی دبيران شوراهای وابسته موظفند هرگونه تغيير در       ) -

    .دانشگاه اعالم نمايند



   دانشکده ها-۱- ۳
  :انتخاب می شوند و با حکم رياست دانشکدهدردانشکده ها اعضای شورای پژوهش به شرح ذيل 

 رياست ويا معاون پژوهشی دانشکده 

 مديران گروه های دانشکده 

  انتخاب رياست دانشکده پيشنهاد مديران گروه ها ووهشی بهژانشکده با سوابق پنفر از اعضای هيات علمی د ۱-۲ 

  . نفرتعيين می شود۹ نفر وحداکثر۵ شورا ی حداقل تعداد اعضا)-
 رياست دانشکده پزشکی تا تشکيل گروه ها وتعيين مديران گروه ها می تواند اعضای شورا را از بين اعضای هيات علمـی                       )-

  .ی مديريت امورپژوهشی انتخاب نموده ونسبت به تشکيل شورای پژوهشی اقدام نمايددانشکده وبا هماهنگ
  .کليه پايان نامه های پزشکی منطبق بر روند ارائه شده در پيوست يک در دانشکده پزشکی به تصويب خواهند رسيد) -
ـ    . به صورت مـستمربرگزارمی گـردد       درماه شورای پژوهشی دانشکده ها حداقل يکبار     ) - شکيل جلـسه حضورنـصف     شـرط ت

  .بعالوه يک اعضا می باشد
  .با حکم معاون آموزشی پژوهشی خواهد بود رياست دانشکده درشورای پژوهشی، انتصاب درصورت عضويت) -



  واحدهای پژوهشی/ مرکز - ۲- ۳
ی پژوهـشی   پژوهشی به شرح ذيل دردانشگاه علوم پزشکی قم فعاليت خـود را آغـازنموده وشـوراها               پايگاه  / تاکنون سه واحد  

  :مستقل تشکيل داده اند
 آالينده های محيطیپايگاه تحقيقاتی  

 واحدتوسعه تحقيقات بالينی 

   طب ودينپايگاه تحقيقاتی 



   پژوهشیدفتر/  کميته ها-۳- ۳
  :دفتر پژوهشی نيزبه شرح ذيل درسطح دانشگاه فعاليتهای پژوهشی انجام می دهند/ عالوه براين، کميته ها

 وييکميته تحقيقات دانشج 

 کميته تحقيقـات دانـشگاه علـوم پزشـکی قـم از مهرمـاه سـال                 ، دانشجويان   وتوانمندسازیبه منظورترويج وتسهيل تحقيقات     
دراين راستا شورای پژوهشی کميته تحقيقـات دانـشجويي طبـق آيـين     .  فعاليت خود را آغازنموده است    ۱۳۸۲-۱۳۸۳تحصيلی

 نموده واعضای ايـن شـورا بـه پيـشنهاد سرپرسـت کميتـه وابـالغ                  وزارت بهداشت شروع به فعاليت     ۱۳۸۵نامه مصوب سال    
معاونت پژوهشی دانشگاه منصوب گرديده ودرجهت ارتقاء پژوهش وتصويب طرحهای تحقيقاتی وسياستگزاری های مـرتبط               

  .با کميته هر ماه يکبار تشکيل جلسه می دهد
  دانشگاهEDCکميته پژوهش درآموزش وابسته به 

  دانشگاه وبا حکم معاونـت آموزشـی وپژوهـشی دانـشگاه           EDCآموزش به پيشنهاد سرپرست واحد    اعضای کميته پژوهش در   
 .انتخاب می شوند

  دانشگاهEDC وابسته بهکميته ارزيابی درونی 

 دانشگاه وبا حکم معاونت آموزشی وپژوهشی دانشگاه انتخـاب          EDCاعضای کميته ارزيابی درونی به پيشنهاد سرپرست واحد       
 .می شوند

  ) وجامعهارتباط با صنعت(هشهای کاربردی دفترپژو 
 برقراری تعامل سازنده با صنايع، سازمانهای دولتی وغيردولتی، انجام تحقيقات مبتنی بر نياز وکاربردی کردن اين دفتربا هدف

  .نتايج تحقيقات درکنارجذب بودجه های پژوهشی برای دانشگاه، فعاليت می نمايد
  
  
  
  
  
  
  
  



  حهای پژوهشیتصويب طر روش اجرايي - ۴
   پژوهشی در سطح دانشکده هاتصويب طرحهای روش اجرايي -۱- ۴
تکميـل بـودن     وهمچنـين اطمينـان از    ثبـت طـرح دردانـشکده         دبيرشورای دانشکده ها وظيفه دارد پس ازدريافـت و         -۴-۱-۱

رت رسـمی بـه سـتاد      به صو  روز دوآن را ظرف مدت      يک نسخه از  پروپوزال وانطباق آن با ضوابط دانشگاه علوم پزشکی قم،          
  .دانشگاه ارسال نمايد

 ازطريق رياست دانـشکده هـا بـه مـديريت امورپژوهـشی              دانشکده ها،   کليه مکاتبات مرتبط با طرحهای پژوهشی      -۴-۱-۱-۱
  .دانشگاه ارسال می گردد

از وصـول آنهـا     و اطمينان     مسئول مکاتبات  ،امور پژوهشی درستاد دانشگاه     ودبير دانشکدهدر دبيرشورای پژوهشی    -۴-۱-۱-۲
  .دنپژوهشی می باش امورپيگيریو
قـسمتهای  تکميل بـودن    کنترل    يکی از مهمترين وظايف دبير شورای پژوهشی دانشکده، بررسی اوليه پروپوزال و            -۴-۱-۱-۳

  طـرح تحقيقـاتی    منطبق بـر شـرايط تکميـل       يا صورتيکه پروپوزال به صورت ناقص تکميل شده باشد و         در. مختلف آن است  
مـوارد   نمـوده و   ارتبـاط برقـرار  ،شورای پژوهشی دانشکده موظف است با مجری طـرح        علوم پزشکی قم نباشد، دبير    دانشگاه  

  .عودت طرح اقدام نمايد  ونقص وداليل عدم پذيرش پروپوزال را اعالم نمايد تا مجری نسبت به اصالح
  .ه واحد مرکزی پژوهش دانشگاه می باشد استاندارد تکميل پروپوزال و فرم های مرتبط برعهد تهيه و تدوين-۴-۱-۱-۴
دريافت نسخه تائيد شده اوليه ازدانشکده ها موظـف اسـت بـا همکـاری کميتـه                  ، پس از  پژوهشی دانشگاه  امور  دبير -۴-۱-۲

  :کارشناسی زيرمجموعه واحد مرکزی پژوهش
  . دانشگاه انطباق دهدوسياستگذاریعنوان را مورد بررسی قرارداده وبا اولويتها) الف
را بـه صـورت     ... روش مطالعه انتخاب شـده و     / ساختارپروپوزال را مورد بررسی قرار داده ومواردی همچون تعداد نمونه           ) ب

  .دقيق کنترل نمايد
اقـدام   پروپوزال به طرح درکميته اخالق را با توجه به فرم پرشده پيوست پروپوزال توسـط مجـری بررسـی نمـوده و                      نياز) ج

  .نمايد
مرکزی پژوهش دانـشگاه     تدوين و بازنگری فرم تکميل مالحظات اخالقی پيوست پروپوزال برعهده واحد           تهيه و    -۴-۱-۲-۱

  .می باشد
، مرکـزی پـژوهش   واحـد  تاريخ ثبت پروپـوزال در  پژوهشی دانشگاه موظف است ظرف مدت ده روز از     دبيرامور -۴-۱-۲-۲

 دانـشکده بـه صـورت رسـمی     یو با دبير شـورای پژوهـش  موارد الف تا ج فوق را با همکاری کميته کارشناسی بررسی نموده           
  .از وصول آن اطمينان حاصل نمايد نموده ومکاتبه ) ازطريق مديريت امورپژوهشی(
زمان مکاتبه با مجری به وی       در شورای پژوهشی دانشکده بايد نتايج بررسی مربوط به بند ب فوق را ضبط و               دبير -۴-۱-۲-۳

  .منعکس نمايد
دولوژی وساختار پروپوزال در واحد مرکزی پژوهش رافـع مـسئوليتهای شـورای دانـشکده هـا درقبـال                    بررسی مت  -۴-۱-۲-۴

پروپوزال نبوده و اين شوراها می بايست در بررسيهای خود به تمام جنبه های علمـی وفنـی پروپـوزال توجـه                      صحت و دقت    
  .نمايند



 ، موظف است حـداقل يـک      پژوهشی دانشگاه   امور  دبيرشورای پژوهشی دانشکده پس ازدريافت نامه رسمی مديريت        -۴-۱-۳
 هفته قبل ازتشکيل شورای پژوهشی دانشکده مستندات مربوط به پروپوزال را دراختياراعضای شورای پژوهشی دانشکده قـرار                

  .داده واز وصول مستندات اطمينان حاصل کند
 دراين  .شورای پژوهشی دانشکده قراردهد   دردستورکاراولين    پروپوزال را   دبيرشورای پژوهشی دانشکده موظف است     -۴-۱-۴

الزم بـه ذکـر      .جلسه پروپوزال از ديدگاه علمی وفنی مورد بررسی قرارگرفته وداوريا داوران بررسی پروپوزال تعيين می شوند               
  .است، شورا می بايست عالوه برداوران اصلی، داوران ذخيره را نيزتعيين نمايد

، داوريا داوران اصلی وذخيـره را       افراد ظف است با هماهنگی قبلی واخذ موافقت      دانشکده مو پژوهشی   دبيرشورای   -۴-۱-۴-۱
  .به شورا پيشنهاد دهد

ن جلـسه را    آ دبيرشورای پژوهشی دانشکده پس از جلسه شـورای پژوهـشی دانـشکده، صورتجلـسه مربـوط بـه                    -۴-۱-۴-۲
ونوشت آن را از طريق رياست دانـشکده بـه          حداکثرتايک هفته پس ازجلسه، به امضای کليه اعضاء حاضردرجلسه رسانده و ر           

  .مديريت امور پژوهشی ارسال می نمايد
 بـه همـراه فـرم       می بايست پس از جلسه، پروپوزال مربوطه را به صـورت رسـمی             دبيرشورای پژوهشی دانشکده     -۴-۱-۴-۳

ری جلسه پاسـخهای مربوطـه را       ارسال نمايد و حداکثر در مدت دو هفته پس از برگزا           داور يا داوران تعيين شده       برایداوری،  
الزم به ذکر است در صورتيکه دبير شورا متوجه شود که در زمـان تعيـين شـده امکـان داوری پروپـوزال از سـوی         . اخذ نمايد 

داوران اصلی وجود ندارد، موظف است با رعايت چهارچوب زمانی فـوق، داوريـا داوران ذخيـره را جـايگزين داوريـا داوران               
   .اصلی نمايد

همکاران اصلی طرح از اعـضای شـورای پژوهـشی باشـد الزم اسـت در جلـسه                  /  در صورتی که مجری ياهمکار     -۴-۱-۴-۴
بررسی طرح از نامبرده يا نامبردگان دعوت به عمل نيايد و در صورتی که جلسه از اين طريق به حـد نـصاب تـشکيل نرسـد،                           

  .بودتصميم گيری در مورد آن طرح به عهده شورای مرکزی پژوهش خواهد 
،  و درصورت نياز به طرح درکميتـه اخـالق         دبيرواحدمرکزی پژوهش دانشگاه، همزمان با روند جاری در دانشکده ها          -۴-۱-۵

در دسـتورکاراولين کميتـه اخـالق         به دبيـر کميتـه اخـالق ارجـاع و          به همراه فرم کارشناسی تکميل شده     پروپوزال مربوطه را    
پس از طرح پروپوزال درکميته اخالق، نقطه نظرات کميته را به صورت رسمی ازطريق              دبيرکميته اخالق    .قرارمی گيرد دانشگاه  

  .نمايدمی  حاصل نموده و از وصول آن اطمينان مديريت امورپژوهشی دانشگاه به دبيرشورای دانشکده اعالم
اخالق مبنای بررسـی   فرم کارشناسی فوق در واحد امور پژوهشی دانشگاه تنظيم می شود و پس از تصويب کميته             -۴-۱-۵-۱

  .پروپوزال ها خواهد بود
 بررسی پروپوزال درکميتـه اخـالق،        دبيرشورای پژوهشی دانشکده موظف است ظرف مدت دو روزپس از اخذ نتايج            -۴-۱-۶

، نقطه نظرات شورای دانشکده درمـورد پروپـوزال ونقطـه نظـرات             ۲-۱-۴اين نقطه نظرات را به همراه نتايج مربوط به بند ب            
ا داوران را به صورت رسمی به مجری طرح اعالم نموده و رونوشت آن را به واحد مرکـزی پـژوهش دانـشگاه ارسـال                         داور ي 
  .نمايد وازوصول آنها اطمينان حاصل نمايد
 دبيرشورای پژوهشی دانشکده با توجه به حجم ونوع اصالحات موردنظر، می بايست مدت زمان معينـی را بـرای                    -۴-۱-۶-۱

  .ه مجری اعالم نمايد ب،انجام اصالحات
   . اين زمان درهرحال نبايد ازيک ماه بيشتر باشد-۴-۱-۶-۲



و يـا   پس از دريافت پروپوزال اصالح شده، دبير شورای پژوهشی دانـشکده، موظـف اسـت از انجـام اصـالحات                -۴-۱-۶-۳
اولين جلسه شورای پژوهش  مينان حاصل نموده و سپس پروپوزال را در دستورکار          طا موارد نقص،    به مجری پاسخهای مناسب 

  .دانشکده برای تصويب قرار دهد
و يـا    را انجـام نـداده       الزم در صورتيکه دبير شورای پژوهشی دانشکده تشخيص دهد که مجری طرح اصـالحات               -۴-۱-۶-۴

  . می بايست موارد نقص را مجددا به صورت رسمی به مجری اعالم نمايد،داده نشده استپاسخ مناسبی به موارد 
 تمايل و يا توان تامين نظرات کارشناسـی دانـشگاه را نـدارد،     در صورتی که دبير تشخيص دهد مجری به هر دليل   -۴-۱-۶-۵

  .می بايست موضوع را با ذکر شواهد و مستندات در اولين شورای پژوهشی دانشکده مطرح نمايد
  . از دستور کار بررسی خارج نمايد شورای پژوهشی دانشکده می تواند با نظر اکثريت اعضاء، پروپوزال را-۴-۱-۶-۶
 در مجموع روند انجام اصالحات توسط مجری و تعيين تکليف پروپوزال نبايد بيش از دو ماه پس از اعـالم نظـر                       -۴-۱-۶-۷

  .کميته اخالق دانشگاه، به طول انجامد
جلسه امـضاء شـده بـه       می بايست صورت    دبيرشورا پس ازتصويب طرح در شورای پژوهشی دانشکده،      حداکثريکهفته   -۴-۱-۷

همراه پروپوزال اصالح شده ومورد تائيد شورای پژوهشی دانشکده و همچنين فرم هـای داوری امـضاء شـده توسـط داور يـا                
  . قرارگيردیشورای پژوهشاولين  در دستورکار  توسط دبيرشورای پژوهشی مرکزیداوران را به دانشگاه ارسال نمايد تا

  :صورت می پذيردبر روی پروپوزال  فرآيندهای زيردرشورای پژوهشی دانشگاه -۴-۱-۸
 تا سقف   تائيد طرح و ثبت درصورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه در مورد طرحهای تحقيقاتی مصوب دانشکده ها               

 مجاز

  حاضر اعضاء)نصف بعالوه يک(نسبی انتخاب ناظرطرح به پيشنهاد دبيرشورا و تائيد اکثريت  

  اتی در مورد طرحهای باالتر از سقف مجاز دانشکده هابررسی و تصويب هزينه طرح تحقيق 
  
 دبيرشورای پژوهش دانشگاه موظف است ظرف مدت يکهفته، صورتجلسه را به امـضای اعـضای جلـسه رسـانده و                     -۴-۱-۹

  .نمايدمکاتبات الزم را با مجری وناظر جهت عقد قرارداد پژوهشی انجام دهد و از وصول آنها اطمينان حاصل 
ير واحدمرکزی پژوهش نيز موظف است گواهی مربوط به داوری ها را جهـت پرداخـت حـق الزحمـه تـسليم                       دب -۴-۱-۹-۱

 وگواهی مربوط به حق التـدريس را جهـت داور صـادر نمـوده ورونوشـت آنـرا بـرای                     امورمالی معاونت آموزشی و پژوهشی    
  . نمايدآموزش کل ارسال

دانشگاه می بايست پيگيريهای الزم برای عقـد قـرارداد بـا مجـری              پس ازانجام مکاتبات، دبيرواحدمرکزی پژوهش       -۴-۱-۱۰
  .وناظر را انجام داده و اين روند را درعرض ده روزپس ازمکاتبه با مجری وناظر عملياتی نمايد

 دبيرواحدمرکزی پژوهش دانشگاه می بايست پس ازعقد قرارداد با مجری نسبت بـه عقـد قـرارداد بـا نـاظرطرح             -۴-۱-۱۰-۱
  .يداقدام نما

 پس از عقد قرارداد با مجری و ناظر طرح، نظارت بر کليه امور اجرايي طرح شامل ارائه گزارش ها، انجام مکاتبـات    -۴-۱-۱۱
منطبق با جدول گانت مصوب بر عهده واحد مرکزی دانشگاه خواهـد            .... با ناظر و مجری، اعمال نظرات ناظر توسط مجری و           

  .بود



نقد و بررسـی گـزارش پايـانی        / اری جلسه دفاعيه  زشورای پژوهش دانشگاه امکان برگ     درصورت نياز وتصويب     -۴-۱-۱۱-۱
  . طرح تحقيقاتی با هماهنگی واحد امور پژوهشی دانشگاه وجود دارد

 پس از اتمام مدت زمان انجام طرح و تائيد نهايی ناظر، دبير شورای پژوهش دانشگاه، ارائه گزارش نهـايي را در                      -۴-۱-۱۱-۲
  .ی پژوهش دانشگاه قرار می دهددستورکارشورا

بر طبق ضـوابط مربـوط    درصورتی که مجری در اجرای پروژه منطبق بر جدول گانت مصوب تاخير داشته باشد،     -۴-۱-۱۱-۳
  .به تاخير در طرحهای پژوهشی عمل خواهد شد

بيـر امورپژوهـشی     در شورای پـژوهش دانـشگاه و امـضای صورتجلـسه، د            ی در نهايت و پس از تائيد گزارش نهاي        -۴-۱-۱۲
دانشگاه موظف است پس از اطمينان از انجام تعهدات مجری و اخذ مستندات مربوطه، نسبت به تسويه حساب بـا مجـری بـا                        

   . هماهنگی امورمالی معاونت آموزشی و پژوهشی اقدام نمايد
  .در ادامه فرآيند تصويب طرحهای پژوهشی در سطح دانشکده ها به اختصار نشان داده شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  فرآیند تصویب طرح های پژوهشی در سطح دانشکده ها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  ثبت در واحد  مرکزی
پژوهش و ارجاع به 
 کمیته کارشناسی

بررسی در کمیته کارشناسی از نظر اولویت  
 روز  10متدولوژی و کمیته اخالق ظرف مدت 

 قبول رد

ارسال نقطه نظرات کمیته کارشناسی برای دبیر  طرح در کمیته اخالق
 1شورای پژوهشی  دانشکده  ظرف مدت 

 قبول رد

دریافت و ثبت پروپوزال از 
مجری و ارجاع به واحد مرکزی 

  روز2پژوهش ظرف مدت

ارسال نقطه نظرات کمیته 
اخالق به دبیر شورای 

دانشکده جهت اعالم به 
 مجری

طرح در شورای پژوهشی 
 دانشکده و انتخاب داوران

 هفته2وری تاارسال برای داوری و اخذ جواب دا

ارسال نتایج داوری و کمیته اخالق و کمیته کارشناسی به 
  ماه 1مجری جهت اصالح ظرف مدت حداکثر 

پس از اصالح طرح در شورای پژوهشی دانشکده و تصویب 
 ) ریال000/000/20(پروپوزال و هزینه طرح تا سقف مجاز 

ارسال صورتجلسه و پروپوزال و اصل فرم های داوری به واحد مرکزی 
 هفته1شورای پژوهشی  مرکزی  ظرف مدت پژوهش جهت تصویب در 

  تصویب در شورای پژوهشی مرکزی و انتخاب ناظر
 و تصویب هزینه  طرح  باالتر از سقف مجاز

ارسال به دبیر کمیته اخالق جهت 
 تصویب نهایی در کمیته  اخالق

 ارسال گواهی داوری به
 امور مالی و آموزش

نامه به مجری و 
ناظر جهت عقد 

 عقد قرارداد با مجری و ناظر و شروع طرح

 تائید و نظارت مراحل پیشرفت طرح
  ارائه گزارش نهایی

  یهتائید + 
 طرح در شورای مرکزی 

تسویه 
 حساب



  واحد پژوهشی/  پژوهشی در سطح مرکزتصويب طرحهای روش اجرايي - ۲- ۴
 وهمچنـين   واحـد پژوهـشی   / مرکـز    وظيفه دارد پس ازدريافت و ثبـت طـرح در          واحد پژوهشی / مرکز   دبيرشورای   -۴-۲-۱

دو روز  اطمينان از تکميل بودن پروپوزال وانطباق آن با ضوابط دانشگاه علوم پزشکی قـم، يـک نـسخه از آن را ظـرف مـدت                          
  . به صورت رسمی به ستاد دانشگاه ارسال نمايدکاری
 بـه   واحـد پژوهـشی   / مرکـز   ، ازطريـق رياسـت      واحد پژوهشی / مرکز  وهشی   کليه مکاتبات مرتبط با طرحهای پژ      -۴-۲-۱-۱

  .مديريت امورپژوهشی دانشگاه ارسال می گردد
واحد پژوهشی مسئول امـور مربـوط بـه         / واحد پژوهشی، دبير شورای مرکز      /  درغياب رياست يا سرپرست مرکز       -۴-۲-۱-۲

  .مکاتبات خواهد بود
واطمينـان از     ودبيرامور پژوهشی درستاد دانشگاه، مسئول مکاتبـات        واحد پژوهشی  /مرکز   دبيرشورای پژوهشی در   -۴-۲-۱-۳

  .وصول آنها وپيگيری امورپژوهشی می باشند
، بررسـی اوليـه پروپـوزال وکنتـرل تکميـل           واحد پژوهشی / مرکز   يکی از مهمترين وظايف دبير شورای پژوهشی         -۴-۲-۱-۴

 طـرح   زال به صورت ناقص تکميل شده باشد ويا منطبق بر شرايط تکميل           در صورتيکه پروپو  . بودن قسمتهای مختلف آن است    
 موظـف اسـت بـا مجـری طـرح           واحـد پژوهـشی   / مرکز   دانشگاه علوم پزشکی قم نباشد، دبير شورای پژوهشی          تحقيقاتی در 

ه اصالح و عودت    پيشنهادی ارتباط برقرار نموده و موارد نقص وداليل عدم پذيرش پروپوزال را اعالم نمايد تا مجری نسبت ب                 
  .طرح اقدام نمايد

  . تهيه وتدوين استاندارد تکميل پروپوزال و فرم های مرتبط برعهده واحد مرکزی پژوهش دانشگاه می باشد-۴-۲-۱-۵
 درصورتی که طرح چند مرکزی ارائه شده باشد و دانشگاه علوم پزشکی قم نيزبه عنوان يکی از مراکز درگير طرح                     -۴-۲-۱-۶

  .واحد پژوهشی، بايد از دانشگاه علوم پزشکی قم انتخاب شود/ ئول و طرف تعامل با مرکز باشد، محقق مس
/ محقق مـسئول و طـرف تعامـل بـا مرکـز              در غياب دانشگاه علوم پزشکی قم در طرحهای چند مرکزی، انتخاب           -۴-۲-۱-۷

نهـاد اسـتانی حـضور دارنـد تـصميم بـا        در مواردی که چنـد      . واحد پژوهشی، از نهاد تحقيقاتی استانی در اولويت خواهد بود         
  .واحد پژوهشی خواهد بود/ مرکز  شورای پژوهشی

 در مواردی که هيچيک از نهادهای تحقيقاتی استان در طرح پژوهشی حضور نداشته باشند، مجريـان مـی بايـست                     -۴-۲-۱-۸
به عنوان   درتيم تحقيقاتی وارد کرده و    را  ) اولويت با محققين دانشگاه علوم پزشکی قم می باشد        (يکی از محققين مرتبط استان      

  .واحد پژوهشی، معرفی نمايند/ واحد پژوهشی، به مرکز / محقق مسئول و طرف تعامل با مرکز 
واحد پژوهشی، مجاز بـه تعامـل مـستقيم بـا      / مرکز    در مورد طرحهای ارائه شده توسط افراد حقيقی و مستقل نيز           -۴-۲-۱-۹

  .    می باشدافراد مستقر در خارج از استان ن
 موظف است با همکاری     واحد پژوهشی / مرکز    دبير امور پژوهشی دانشگاه، پس از دريافت نسخه تائيد شده اوليه از            -۴-۲-۲

  :کميته کارشناسی زيرمجموعه واحد مرکزی پژوهش
ت ايـن رونـد در مـورد         الزم بـه ذکـر اسـ       . دانشگاه انطباق دهد   وسياستگذاریعنوان را مورد بررسی قرارداده وبا اولويتها      ) الف

ايـن  .  اسـتفاده مـی کننـد      واحد پژوهشی / مرکز   طرحهايي اعمال می شود که از بودجه تخصيصی دانشگاه علوم پزشکی قم به            
واحد پژوهشی و با رعايت سـقف مـصوب شـورای           / مرکز   بودجه همه ساله متناسب با ميزان جذب بودجه های برون بخشی          

  . خصيصی به دانشگاه علوم پزشکی قم تامين اعتبار می شودپژوهشی دانشگاه وميزان اعتبارات ت



را بـه صـورت     ... روش مطالعه انتخاب شـده و     / ساختارپروپوزال را مورد بررسی قرار داده ومواردی همچون تعداد نمونه           ) ب
  .دقيق کنترل نمايد

توسـط مجـری بررسـی نمـوده و اقـدام           نياز پروپوزال به طرح درکميته اخالق را با توجه به فرم پرشده پيوست پروپوزال               ) ج
  .نمايد
مرکزی پژوهش دانـشگاه      تهيه و تدوين و بازنگری فرم تکميل مالحظات اخالقی پيوست پروپوزال برعهده واحد             -۴-۲-۲-۱

  .می باشد
 دبيرامور پژوهشی دانشگاه موظف است ظرف مدت ده روز از تاريخ ثبت پروپـوزال در واحـد مرکـزی پـژوهش،         -۴-۲-۲-۲

 بـه   واحـد پژوهـشی   / مرکـز   الف تا ج فوق را با همکاری کميته کارشناسی بررسی نموده و با دبيـر شـورای پژوهـشی                    موارد  
  .مکاتبه نموده و از وصول آن اطمينان حاصل نمايد) ازطريق مديريت امورپژوهشی(صورت رسمی 

 ب فوق را ضبط و در زمان مکاتبه با           بايد نتايج بررسی مربوط به بند      واحد پژوهشی / مرکز   دبير شورای پژوهشی     -۴-۲-۲-۳
  .مجری به وی منعکس نمايد

 واحـد پژوهـشی   / مرکز   بررسی متدولوژی وساختار پروپوزال در واحد مرکزی پژوهش رافع مسئوليتهای شورای             -۴-۲-۲-۴
مـی وفنـی    صحت و دقت پروپوزال نبوده و اين شوراها می بايست در بررسيهای خود به تمام جنبـه هـای عل                   ساختارودرقبال  

  .پروپوزال توجه نمايند
 پس ازدريافت نامه رسمی مديريت امور پژوهشی دانشگاه، موظف است           واحد پژوهشی / مرکز   دبيرشورای پژوهشی    -۴-۲-۳

 مستندات مربوط به پروپوزال را دراختياراعضای شـورای         واحد پژوهشی / مرکز  حداقل يکهفته قبل ازتشکيل شورای پژوهشی       
  . اطمينان حاصل کند توسط تمامی اعضاء قرار داده واز وصول مستنداتواحد پژوهشی/ مرکز پژوهشی 

/ مرکـز    موظف است پروپوزال را دردسـتورکاراولين شـورای پژوهـشی            واحد پژوهشی / مرکز   دبيرشورای پژوهشی    -۴-۲-۴
رگرفته وداوريا داوران بررسی پروپوزال     دراين جلسه پروپوزال از ديدگاه علمی وفنی مورد بررسی قرا         .  قراردهد واحد پژوهشی 
  .الزم به ذکر است، شورا می بايست عالوه برداوران اصلی، داوران ذخيره را نيزتعيين نمايد. تعيين می شوند

 موظف است با هماهنگی قبلی واخـذ موافقـت افـراد، داوريـا داوران               واحد پژوهشی / مرکز   دبيرشورای پژوهشی    -۴-۲-۴-۱
  . شورا پيشنهاد دهداصلی وذخيره را به

واحـد پژوهـشی ارتبـاط داشـته باشـد،          / پژوهشی مرکز     در صورتی که پروپوزال به هر طريقی با اعضای شورای          -۴-۲-۴-۲
  .واحد پژوهشی نمی توانند داوری پروپوزال را برعهده گيرند/ هيچيک از اعضای شورای پژوهشی مرکز 

، صورتجلـسه  واحـد پژوهـشی  / مرکز پس از جلسه شورای پژوهشی   واحد پژوهشی / مرکز   دبيرشورای پژوهشی    -۴-۲-۴-۳
مربوط را حداکثرتايک هفته پس ازجلسه، به امضای کليه اعضاء حاضردرجلسه رسـانده و رونوشـت آن را از طريـق رياسـت                       

  .می نمايد  به مديريت امور پژوهشی ارسالواحد پژوهشی/ مرکز 
 می بايست پس از جلسه، پروپوزال مربوطه را به صـورت رسـمی بـه    یواحد پژوهش / مرکز   دبيرشورای پژوهشی    -۴-۲-۴-۴

 پاسـخهای   ،همراه فرم داوری، برای داور يا داوران تعيين شده ارسال نمايد و حداکثر در مدت دو هفته پس از برگزاری جلسه                    
ه امکان داوری پروپـوزال از      الزم به ذکر است در صورتيکه دبير شورا متوجه شود که در زمان تعيين شد              . مربوطه را اخذ نمايد   

سوی داوران اصلی وجود ندارد، موظف است با رعايت چهارچوب زمـانی فـوق، داوريـا داوران ذخيـره را جـايگزين داوريـا                       
   .داوران اصلی نمايد



همکاران اصلی طرح از اعـضای شـورای پژوهـشی باشـد الزم اسـت در جلـسه                  /  در صورتی که مجری ياهمکار     -۴-۲-۴-۵
ز نامبرده يا نامبردگان دعوت به عمل نيايد و در صورتی که جلسه از اين طريق به حـد نـصاب تـشکيل نرسـد،                         بررسی طرح ا  

  .تصميم گيری در مورد آن طرح به عهده شورای مرکزی پژوهش خواهد بود
  و درصـورت نيـاز بـه طـرح         واحـد پژوهـشی   / مرکـز    دبيرواحدمرکزی پژوهش دانشگاه، همزمان با روند جاری در          -۴-۲-۵

درکميته اخالق، پروپوزال مربوطه را به همراه فرم کارشناسی تکميل شده در دستورکاراولين کميته اخالق دانشگاه مـی گـذارد                    
وپس از طرح پروپوزال درکميته اخالق، نقطه نظرات کميته را به صورت رسمی ازطريق مـديريت امورپژوهـشی دانـشگاه بـه                      

  .ه و از وصول آن اطمينان حاصل نمايد اعالم نمودواحد پژوهشی/ مرکز دبيرشورای 
 فرم کارشناسی فوق در واحد امور پژوهشی دانشگاه تنظيم می شود و پس از تصويب کميته اخالق مبنای بررسـی              -۴-۲-۵-۱

  .پروپوزال ها خواهد بود
زال  موظف است ظرف مدت دو روزپس از اخـذ نتـايج بررسـی پروپـو               واحد پژوهشی / مرکز   دبيرشورای پژوهشی    -۴-۲-۶

 واحـد پژوهـشی  / مرکـز  ، نقطـه نظـرات شـورای    ۲-۲-۴درکميته اخالق، اين نقطه نظرات را به همراه نتايج مربوط به بند ب       
درمورد پروپوزال ونقطه نظرات داور يا داوران را به صورت رسمی به مجری طرح اعالم نمـوده و رونوشـت آن را بـه واحـد                          

  .آنها اطمينان حاصل آوردمرکزی پژوهش دانشگاه ارسال نمايد وازوصول 
دبيرشـورای پژوهـشی     باشـد، ارائه داده جوابيه در خصوص ايرادات وارد شده به پروپوزال ، در مواردی که مجری  -۴-۲-۶-۱

بـه هرحـال   . واحد پژوهشی موظف است جوابيه را به داور يا داوران قبلی منعکس سازد و نظر نهايي آنها را اخذ نمايد         / مرکز  
   .داور يا داوران انتخابی شورا   می باشدمالک عمل، نظر 

می بايست مـدت زمـان        با توجه به حجم ونوع اصالحات موردنظر،         واحد پژوهشی / مرکز   دبيرشورای پژوهشی    -۴-۲-۶-۲
  .معينی را برای انجام اصالحات، به مجری اعالم نمايد

  .  اين زمان درهرحال نبايد ازيک ماه بيشتر باشد-۴-۲-۶-۳
، موظـف اسـت از انجـام        واحـد پژوهـشی   / مرکـز    از دريافت پروپوزال اصالح شده، دبير شورای پژوهـشی            پس -۴-۲-۶-۴

مجری به موارد نقص، اطمينان حاصل نموده و سپس پروپوزال را در دستورکار اولين جلـسه                 اصالحات و يا پاسخهای مناسب    
  . برای تصويب قرار دهدواحد پژوهشی/ مرکز شورای پژوهش 

 تشخيص دهد که مجری طرح اصالحات الزم را انجـام        واحد پژوهشی / مرکز   صورتيکه دبير شورای پژوهشی       در -۴-۲-۶-۵
  .نداده و يا پاسخ مناسبی به موارد نداده است، می بايست موارد نقص را مجددا به صورت رسمی به مجری اعالم نمايد

ا توان تامين نظرات کارشناسـی دانـشگاه را نـدارد،     در صورتی که دبير تشخيص دهد مجری به هر دليل تمايل و ي   -۴-۲-۶-۶
  . مطرح نمايدواحد پژوهشی/ مرکز می بايست موضوع را با ذکر شواهد و مستندات در اولين شورای پژوهشی 

 می تواند با نظر اکثريت اعضاء، پروپوزال را از دستور کار بررسی خـارج               واحد پژوهشی / مرکز   شورای پژوهشی    -۴-۲-۶-۷
  .نمايد
 در مجموع روند انجام اصالحات توسط مجری و تعيين تکليف پروپوزال نبايد بيش از دو ماه پس از اعـالم نظـر                       -۴-۲-۶-۸

  .کميته اخالق دانشگاه، به طول انجامد
  



می بايست صورتجلـسه       ، دبيرشورا   واحد پژوهشی / مرکز   حداکثريکهفته پس ازتصويب طرح در شورای پژوهشی         -۴-۲-۷
 و همچنـين فـرم هـای داوری       واحد پژوهشی / مرکز  مراه پروپوزال اصالح شده ومورد تائيد شورای پژوهشی         امضاء شده به ه   

امضاء شده توسط داور يا داوران را به دانشگاه ارسال نمايد تا توسط دبيرشورای پژوهشی مرکزی در دستورکار اولين شـورای                     
  .پژوهشی قرارگيرد

  :ای زيربر روی پروپوزال صورت می پذيرد درشورای پژوهشی دانشگاه فرآينده-۴-۲-۸
واحـد  / مرکـز   تائيد طرح و ثبت درصورتجلسه شورای پژوهشی دانـشگاه در مـورد طرحهـای تحقيقـاتی مـصوب                    

  تا سقف مجازپژوهشی

  حاضر اعضاء)نصف بعالوه يک(انتخاب ناظرطرح به پيشنهاد دبيرشورا و تائيد اکثريت نسبی  

  
اه موظف است ظرف مدت يکهفته، صورتجلسه را به امـضای اعـضای جلـسه رسـانده و                   دبيرشورای پژوهش دانشگ   -۴-۲-۹

  .مکاتبات الزم را با مجری وناظر جهت عقد قرارداد پژوهشی انجام دهد و از وصول آنها اطمينان حاصل آورد
 تـسليم    دبير واحدمرکزی پژوهش نيز موظف است گواهی مربوط به داوری ها را جهـت پرداخـت حـق الزحمـه                    -۴-۲-۹-۱

  .معاونت آموزشی و پژوهشی نمايدو واحد آموزشی امورمالی 
 پس ازانجام مکاتبات، دبيرواحدمرکزی پژوهش دانشگاه می بايست پيگيريهای الزم برای عقـد قـرارداد بـا مجـری                    -۴-۲-۱۰

  .وناظر را انجام داده و اين روند را درعرض ده روزپس ازمکاتبه با مجری وناظر عملياتی نمايد
 دبيرواحدمرکزی پژوهش دانشگاه می بايست پس ازعقد قرارداد با مجری نسبت بـه عقـد قـرارداد بـا نـاظرطرح             -۴-۲-۱۰-۱

  .اقدام نمايد
 پس از عقد قرارداد با مجری و ناظر طرح، نظارت بر کليه امور اجرايي طرح شامل ارائه گزارش ها، انجام مکاتبـات    -۴-۲-۱۱

 خواهد  واحد پژوهشی / مرکز  منطبق با جدول گانت مصوب بر عهده        .... توسط مجری و    با ناظر و مجری، اعمال نظرات ناظر        
  .بود
نقد و بررسی گزارش پايانی طرح تحقيقـاتی بـا   / اری جلسه دفاعيهز امکان برگ می بايست واحد پژوهشی / مرکز   -۴-۲-۱۱-۱

  .را فراهم نمايدهماهنگی واحد امور پژوهشی دانشگاه 
، حداکثر دو روز کاری     ۱-۱۱-۲-۴ درجريان اجرای بند      است واحد پژوهشی موظف  / وهشی مرکز پژ  دبيرشورای -۴-۲-۱۱-۲

پس از صدور و دريافت هرگونه مکتوب رسمی در خصوص موضوع طرح، رونوشت مـوارد را بـه مـديريت امـور پژوهـشی                        
  . دانشگاه ارسال نمايد و از وصول آنها اطمينان حاصل نمايد

زمان انجام طرح و تائيد نهايی ناظر، دبير شورای پژوهش دانشگاه، ارائه گزارش نهـايي را در                  پس از اتمام مدت      -۴-۲-۱۱-۳
  .دستورکارشورای پژوهش دانشگاه قرار می دهد

 درصورتی که مجری در اجرای پروژه منطبق بر جدول گانت مصوب تاخير داشته باشد، بر طبق ضـوابط مربـوط       -۴-۲-۱۱-۴
واحـد پژوهـشی موظـف اسـت واحـد امـور            /  دبير شورای پژوهشی مرکـز       .ل خواهد شد  به تاخير در طرحهای پژوهشی عم     

  .پژوهشی دانشگاه را در جريان هرگونه تاخير در اجرای طرحها بگذارد
  



 در نهايت و پس از تائيد گزارش نهايی در شورای پـژوهش دانـشگاه و امـضای صورتجلـسه، دبيـر امورپژوهـشی                        -۴-۲-۱۲
طمينان از انجام تعهدات مجری و اخذ مستندات مربوطه، نسبت به تسويه حساب بـا مجـری بـا                   دانشگاه موظف است پس از ا     

  .  هماهنگی امورمالی معاونت آموزشی و پژوهشی اقدام نمايد
  .واحد پژوهشی به اختصار نشان داده شده است/ در ادامه فرآيند تصويب طرحهای پژوهشی در سطح مرکز



  

  واحد پژوهشی/ مراکز تحقیقاتیر فرآیند تصویب طرح های پژوهشی د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ثبت در واحد مرکزی
پژوهش و ارجاع به 
 کمیته کارشناسی

بررسی در کمیته کارشناسی از نظر متدولوژی و 
  روز 10کمیته اخالق ظرف مدت 

 قبول رد

ارسال نقطه نظرات کمیته کارشناسی برای دبیر شورای   در کمیته اخالقطرح
  هفته1پژوهشی مرکز تحقیقات  ظرف مدت 

 قبول رد

دریافت و ثبت پروپوزال از مجری 
و ارجاع به واحد مرکزی پژوهش 

  روز2ظرف مدت

ارسال نقطه نظرات کمیته 
اخالق به دبیر شورای پژوهشی 
مرکز تحقیقات  جهت اعالم به 

 مجری

طرح در شورای پژوهشی مرکز 
 تحقیقات و انتخاب داوران

 هفته2ارسال برای داوری و اخذ جواب داوری تا

وری و کمیته اخالق و کمیته کارشناسی به ارسال نتایج دا
  ماه 1مجری جهت اصالح ظرف مدت حداکثر 

پس از اصالح، طرح در شورای پژوهشی مرکز 
 و هزینه طرح تحقیقات  و تصویب پروپوزال 

ارسال صورتجلسه و پروپوزال و اصل فرم های داوری به واحدمرکزی 
 هفته1پژوهش جهت تصویب در شورای پژوهشی  مرکزی  ظرف مدت 

تصویب در شورای پژوهشی 
 مرکزی و انتخاب ناظر 

ارسال به دبیر کمیته اخالق جهت 
 تصویب نهایی در کمیته  اخالق

 ارسال گواهی داوری ها به
 امور مالی و اداره آموزش

نامه به مجری و 
ناظر جهت عقد 

 رداد با مجری و ناظر و شروع طرحعقد قرا

 تائید و نظارت مراحل پیشرفت طرح
  ارائه گزارش نهایی

 تائیدیه  ناظر + 

 طرح در شورای مرکزی 

تسویه 
 حساب



   پژوهشی در سطح کميته های پژوهشیتصويب طرحهای روش اجرايي -۳- ۴
ن اطمينـان از تکميـل بـودن         وهمچنـي  کميتـه دفتر  وظيفه دارد پس ازدريافـت و ثبـت طـرح در           کميتههرشورای    دبير -۴-۳-۱

 به صـورت رسـمی بـه        دوروزکاریپروپوزال وانطباق آن با ضوابط دانشگاه علوم پزشکی قم، يک نسخه از آن را ظرف مدت                 
  .ستاد دانشگاه ارسال نمايد

  . اعالم ضوابط تکميل پروپوزال برعهده واحدامورپژوهشی دانشگاه می باشد-۴-۳-۱-۱
 به مديريت امورپژوهشی دانـشگاه  سرپرست کميتهبا طرحهای پژوهشی دانشکده ها، ازطريق        کليه مکاتبات مرتبط     -۴-۳-۱-۲

  .ارسال می گردد
  . دانشگاه می باشدEDC مکاتبات مربوط به کميته پژوهش در آموزش و ارزيابی درونی برعهده سرپرست -۴-۳-۱-۳
و اطمينان از وصـول آنهـا        شگاه، مسئول مکاتبات   ودبير امور پژوهشی درستاد دان     کميته ها  دبيرشورای پژوهشی در   -۴-۳-۱-۴

  . وپيگيری امورپژوهشی می باشند
، بررسی اوليه پروپـوزال و کنتـرل تکميـل بـودن قـسمتهای              کميته يکی از مهمترين وظايف دبير شورای پژوهشی         -۴-۳-۱-۵

ط تکميـل دانـشگاه علـوم       در صورتيکه پروپوزال به صورت ناقص تکميل شده باشد و يـا منطبـق بـر شـراي                 . مختلف آن است  
 موظف است با مجری طرح پيـشنهادی ارتبـاط برقـرار نمـوده و مـوارد نقـص                   کميتهپزشکی قم نباشد، دبير شورای پژوهشی       

  .وداليل عدم پذيرش پروپوزال را اعالم نمايد تا مجری نسبت به اصالح و عودت طرح اقدام نمايد
  . و فرم های مرتبط برعهده واحد مرکزی پژوهش دانشگاه می باشد تهيه و تدوين استاندارد تکميل پروپوزال-۴-۳-۱-۶
 موظـف اسـت بـا همکـاری کميتـه           کميتـه هـا    دبير امور پژوهشی دانشگاه، پس از دريافت نسخه تائيد شده اوليـه از             -۴-۳-۲

  :کارشناسی زيرمجموعه واحد مرکزی پژوهش
  . دانشگاه انطباق دهدیو سياست گذارعنوان را مورد بررسی قرارداده وبا اولويتها) الف
را بـه صـورت     ... روش مطالعه انتخاب شـده و     / ساختارپروپوزال را مورد بررسی قرار داده ومواردی همچون تعداد نمونه           ) ب

  .دقيق کنترل نمايد
نياز پروپوزال به طرح درکميته اخالق را با توجه به فرم پرشده پيوست پروپوزال توسـط مجـری بررسـی نمـوده و اقـدام                         ) ج
  .مايدن
مرکزی پژوهش دانـشگاه      تهيه و تدوين و بازنگری فرم تکميل مالحظات اخالقی پيوست پروپوزال برعهده واحد             -۴-۳-۲-۱

  .می باشد
 دبيرامور پژوهشی دانشگاه موظف است ظرف مدت ده روز از تاريخ ثبت پروپـوزال در واحـد مرکـزی پـژوهش،         -۴-۳-۲-۲

ازطريق ( به صورت رسمی     کميته کارشناسی بررسی نموده و با دبير شورای پژوهشی          موارد الف تا ج فوق را با همکاری کميته        
  .مکاتبه نموده و از وصول آن اطمينان حاصل نمايد) مديريت امورپژوهشی

 بايد نتايج بررسی مربوط به بند ب فوق را ضبط و در زمان مکاتبه بـا مجـری بـه وی           کميته دبير شورای پژوهشی     -۴-۳-۲-۳
  .منعکس نمايد

 درقبال صـحت    کميته ها  بررسی متدولوژی وساختار پروپوزال در واحد مرکزی پژوهش رافع مسئوليتهای شورای             -۴-۳-۲-۴
  .و دقت پروپوزال نبوده و اين شوراها می بايست در بررسيهای خود به تمام جنبه های علمی وفنی پروپوزال توجه نمايند

  



امه رسمی مديريت امور پژوهشی دانشگاه، موظف است حـداقل يکهفتـه             پس ازدريافت ن   کميته دبيرشورای پژوهشی    -۴-۳-۳
 قـرار داده واز     کميتـه  مستندات مربوط به پروپوزال را دراختياراعضای شورای پژوهـشی           کميتهقبل ازتشکيل شورای پژوهشی     

  .وصول مستندات اطمينان حاصل کند
درايـن  .  قراردهـد  کميتـه اراولين شـورای پژوهـشی       موظف است پروپوزال را دردسـتورک      کميته دبيرشورای پژوهشی    -۴-۳-۴

الزم بـه ذکـر     . جلسه پروپوزال از ديدگاه علمی وفنی مورد بررسی قرارگرفته وداوريا داوران بررسی پروپوزال تعيين می شوند               
  .است، شورا می بايست عالوه برداوران اصلی، داوران ذخيره را نيزتعيين نمايد

 موظف است با هماهنگی قبلی واخذ موافقت کتبی افراد، داوريا داوران اصلی وذخيـره               هکميت دبيرشورای پژوهشی    -۴-۳-۴-۱
  .را به شورا پيشنهاد دهد

، صورتجلسه مربوط به آن جلسه را حداکثرتايک        کميته پس از جلسه شورای پژوهشی       کميته دبيرشورای پژوهشی    -۴-۳-۴-۲
 به مـديريت امـور      سرپرست کميته ه و رونوشت آن را از طريق        هفته پس ازجلسه، به امضای کليه اعضاء حاضردرجلسه رساند        

  .پژوهشی ارسال می نمايد
 می بايست پس از جلسه، پروپوزال مربوطه را به صورت رسمی به همراه فـرم داوری،            کميته دبيرشورای پژوهشی    -۴-۳-۴-۳

زاری جلـسه پاسـخهای مربوطـه را اخـذ          برای داور يا داوران تعيين شده ارسال نمايد و حداکثر در مدت دو هفته پس از برگـ                 
الزم به ذکر است در صورتيکه دبير شورا متوجه شود که در زمان تعيين شده امکـان داوری پروپـوزال از سـوی داوران                        . نمايد

اصلی وجود ندارد، موظف است با رعايت چهارچوب زمانی فوق، داوريـا داوران ذخيـره را جـايگزين داوريـا داوران اصـلی                       
   .نمايد
همکاران اصلی طرح از اعـضای شـورای پژوهـشی باشـد الزم اسـت در جلـسه                  /  در صورتی که مجری ياهمکار     -۴-۳-۴-۴

بررسی طرح از نامبرده يا نامبردگان دعوت به عمل نيايد و در صورتی که جلسه از اين طريق به حـد نـصاب تـشکيل نرسـد،                           
  .د بودتصميم گيری در مورد آن طرح به عهده شورای مرکزی پژوهش خواه

 و درصورت نيـاز بـه طـرح درکميتـه اخـالق،        کميته ها  دبيرواحدمرکزی پژوهش دانشگاه، همزمان با روند جاری در          -۴-۳-۵
پروپوزال مربوطه را به همراه فرم کارشناسی تکميل شده در دستورکاراولين کميته اخالق دانشگاه مـی گـذارد وپـس از طـرح                       

 کميتـه يته را به صورت رسمی ازطريق مديريت امورپژوهشی دانشگاه به دبيرشورای  پروپوزال درکميته اخالق، نقطه نظرات کم     
  .اعالم نموده و از وصول آن اطمينان حاصل نمايد

 فرم کارشناسی فوق در واحد امور پژوهشی دانشگاه تنظيم می شود و پس از تصويب کميته اخالق مبنای بررسـی              -۴-۳-۵-۱
  .پروپوزال ها خواهد بود

 موظف است ظرف مدت دو روزپس از اخذ نتايج بررسی پروپوزال درکميته اخالق، ايـن               کميتهشورای پژوهشی    دبير -۴-۳-۶
 درمورد پروپوزال ونقطـه نظـرات داور يـا          کميته، نقطه نظرات شورای     ۲-۳-۴نقطه نظرات را به همراه نتايج مربوط به بند ب           

ت آن را به واحـد مرکـزی پـژوهش دانـشگاه ارسـال نمايـد                داوران را به صورت رسمی به مجری طرح اعالم نموده و رونوش           
  .وازوصول آنها اطمينان حاصل آورد

 با توجه به حجم ونوع اصالحات موردنظر، می بايـست مـدت زمـان معينـی را بـرای                    کميته دبيرشورای پژوهشی    -۴-۳-۶-۱
  .انجام اصالحات، به مجری اعالم نمايد

  . ه بيشتر باشد اين زمان درهرحال نبايد ازيک ما-۴-۳-۶-۲



، موظـف اسـت از انجـام اصـالحات و يـا             کميتـه  پس از دريافت پروپوزال اصالح شده، دبير شـورای پژوهـشی             -۴-۳-۶-۳
مجری به موارد نقص، اطمينان حاصل نموده و سپس پروپوزال را در دستورکار اولين جلسه شورای پژوهش               پاسخهای مناسب 

  . برای تصويب قرار دهدکميته
 تشخيص دهد که مجری طرح اصالحات الزم را انجام نداده و يا پاسـخ               کميته صورتيکه دبير شورای پژوهشی       در -۴-۳-۶-۴

  .مناسبی به موارد نداده است، می بايست موارد نقص را مجددا به صورت رسمی به مجری اعالم نمايد
ـ            کميته در صورتی که دبير    -۴-۳-۶-۵ امين نظـرات کارشناسـی دانـشگاه را         تشخيص دهد مجری به هر دليل تمايل و يا توان ت

  . مطرح نمايدکميتهندارد، می بايست موضوع را با ذکر شواهد و مستندات در اولين شورای پژوهشی 
، پروپـوزال را از دسـتور        حاضـر   اعضاء )نصف بعالوه يک  ( نسبی    می تواند با نظر اکثريت     کميته شورای پژوهشی    -۴-۳-۶-۶

  .کار خارج نمايد
ع روند انجام اصالحات توسط مجری و تعيين تکليف پروپوزال نبايد بيش از دو ماه پس از اعـالم نظـر                      در مجمو  -۴-۳-۶-۷

  .کميته اخالق دانشگاه، به طول انجامد
، دبيرشورا می بايست صورتجلسه امضاء شده به همراه         کميته حداکثريکهفته پس ازتصويب طرح در شورای پژوهشی         -۴-۳-۷

 و همچنين فرم های داوری امضاء شده توسط داور يـا داوران را بـه        کميتهائيد شورای پژوهشی    پروپوزال اصالح شده ومورد ت    
  .دانشگاه ارسال نمايد تا توسط دبيرشورای پژوهشی مرکزی در دستورکار اولين شورای پژوهشی قرارگيرد

  : درشورای پژوهشی دانشگاه فرآيندهای زيربر روی پروپوزال صورت می پذيرد-۴-۳-۸
 بـا سـقف      هـا  کميتهرح و ثبت درصورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه در مورد طرحهای تحقيقاتی مصوب             تائيد ط  

 مجاز

  حاضر اعضاء)نصف بعالوه يک(انتخاب ناظرطرح به پيشنهاد دبيرشورا و تائيد اکثريت نسبی  

  هاکميتهبررسی و تصويب هزينه طرح تحقيقاتی در مورد طرحهای باالتر از سقف مجاز  

  
 دبيرشورای پژوهش دانشگاه موظف است ظرف مدت يکهفته، صورتجلسه را به امـضای اعـضای جلـسه رسـانده و                     -۴-۳-۹

  .مکاتبات الزم را با مجری وناظر جهت عقد قرارداد پژوهشی انجام دهد و از وصول آنها اطمينان حاصل آورد
ا جهـت پرداخـت حـق الزحمـه تـسليم            دبير واحدمرکزی پژوهش نيز موظف است گواهی مربوط به داوری ها ر            -۴-۳-۹-۱

  . معاونت آموزشی و پژوهشی نمايد و واحد آموزشامورمالی
 پس ازانجام مکاتبات، دبيرواحدمرکزی پژوهش دانشگاه می بايست پيگيريهای الزم برای عقـد قـرارداد بـا مجـری                    -۴-۳-۱۰

  .وناظر عملياتی نمايدوناظر را انجام داده و اين روند را درعرض ده روزپس ازمکاتبه با مجری 
 دبيرواحدمرکزی پژوهش دانشگاه می بايست پس ازعقد قرارداد با مجری نسبت بـه عقـد قـرارداد بـا نـاظرطرح             -۴-۳-۱۰-۱

  .اقدام نمايد
 پس از عقد قرارداد با مجری و ناظر طرح، نظارت بر کليه امور اجرايي طرح شامل ارائه گزارش ها، انجام مکاتبـات    -۴-۳-۱۱

منطبق با جدول گانت مصوب بر عهده واحد مرکزی دانشگاه خواهـد            .... و مجری، اعمال نظرات ناظر توسط مجری و         با ناظر   
  .بود



نقد و بررسـی گـزارش پايـانی        / اری جلسه دفاعيه  ز درصورت نياز وتصويب شورای پژوهش دانشگاه امکان برگ        -۴-۳-۱۱-۱
  . ود داردطرح تحقيقاتی با هماهنگی واحد امور پژوهشی دانشگاه وج

 پس از اتمام مدت زمان انجام طرح و تائيد نهايی ناظر، دبيـر شـورای پـژوهش دانـشگاه، گـزارش نهـايي را در                          -۴-۳-۱۱-۲
  .دستورکارشورای پژوهش دانشگاه قرار می دهد

  درصورتی که مجری در اجرای پروژه منطبق بر جدول گانت مصوب تاخير داشته باشد، برطبق ضـوابط مربـوط                   -۴-۳-۱۱-۳
  .به تاخير در طرحهای پژوهشی عمل خواهد شد

 در نهايت و پس از تائيد گزارش نهايی در شورای پـژوهش دانـشگاه و امـضای صورتجلـسه، دبيـر امورپژوهـشی                        -۴-۳-۱۲
دانشگاه موظف است پس از اطمينان از انجام تعهدات مجری و اخذ مستندات مربوطه، نسبت به تسويه حساب بـا مجـری بـا                        

  .رمالی معاونت آموزشی و پژوهشی اقدام نمايدهماهنگی امو
 ضوابط مربوط به اخذ مستندات و تعهدات به پيشنهاد دبير امورپژوهشی و تـصويب شـورای پـژوهش دانـشگاه                     -۴-۳-۱۲-۱

  .عملياتی خواهد شد
  .در ادامه فرآيند تصويب طرحهای پژوهشی در سطح کميته های پژوهشی به اختصار نشان داده شده است

  



  

  کمیته های پژوهشی یند تصویب طرح های پژوهشی در فرآ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ثبت در واحد مرکزی 
  پژوهش

و ارجاع به کمیته

بررسی در کمیته کارشناسی از نظر اولویت  
  روز 10متدولوژی و کمیته اخالق ظرف مدت 

 قبول رد

ارسال نقطه نظرات کمیته کارشناسی برای سرپرست  طرح در کمیته اخالق
  هفته1ظرف مدت کمیته تحقیقات دانشجویی  

 قبول رد

دریافت و ثبت پروپوزال از 
مجری و ارجاع به واحد مرکزی 

  روز2پژوهش ظرف مدت

ارسال نقطه نظرات کمیته 
اخالق به سرپرست کمیته 

تحقیقات دانشجویی  جهت 
 اعالم به مجری

طرح در شورای پژوهشی کمیته 
تحقیقات دانشجویی و انتخاب

 هفته2و اخذ جواب داوری تاارسال برای داوری 

ارسال نتایج داوری و کمیته اخالق و کمیته کارشناسی به 
  ماه 1مجری جهت اصالح ظرف مدت حداکثر  

پس از اصالح طرح در شورای کمیته تحقیقات دانشجویی  و 
  پروپوزال و هزینه طرح تا سقف مجازتصویب

ارسال صورتجلسه و پروپوزال و اصل فرم های داوری به واحد مرکزی 
 هفته1پژوهش جهت تصویب در شورای پژوهشی  مرکزی  ظرف مدت 

 انتخاب تصویب در شورای پژوهشی مرکزی و
 ناظر و تصویب هزینه  طرح  باالتر از سقف مجاز

جهت ارسال به دبیر کمیته اخالق 
 تصویب نهایی در کمیته  اخالق

 ارسال گواهی داوری ها به
 امور مالی و اداره آموزش

نامه به مجری و 
ناظر جهت عقد 

 عقد قرارداد با مجری و ناظر و شروع طرح

 تائید و نظارت مراحل پیشرفت طرح
  ارائه گزارش نهایی

  تائیدیه + 
 طرح در شورای مرکزی 

تسویه 
 حساب



  روند تصويب و اجرای پايان نامه های دانشجويي در رشته پزشکی
  روش اجرایی طرح پیشنهادی پایان نامه دردانشکده پزشکی-4-4

 وهمچنـين   پرسشنامه پژوهـشی پایـان نامـه      بير شورای پژوهشی دانشکده پزشکی وظيفه دارد پس ازدريافت و ثبت             د -۴-۴-۱
اطمينان از تکميل بودن پروپوزال وانطباق آن با ضوابط دانشگاه علوم پزشکی قم، يک نسخه از آن را ظرف مدت دوروزکـاری               

  .به صورت رسمی به ستاد دانشگاه ارسال نمايد
  .عالم ضوابط تکميل پروپوزال برعهده واحدامورپژوهشی دانشگاه می باشد ا-۴-۴-۱-۱
 دانـشکده پزشـکی بـه مـديريت امورپژوهـشی            ریاست ، ازطريق طرح پیشنهادی پایان نامه    کليه مکاتبات مرتبط با      -۴-۴-۱-۲

  .دانشگاه ارسال می گردد
 دانشگاه، مسئول مکاتبات و اطمينان از وصـول          دبيرشورای پژوهشی دانشکده پزشکی ودبير امور پژوهشی درستاد        -۴-۴-۱-۳

  . آنها وپيگيری امورپژوهشی می باشند
 و کنتـرل    طرح پیشنهادی پایان نامه    يکی از مهمترين وظايف دبير شورای پژوهشی دانشکده پزشکی، بررسی اوليه             -۴-۴-۱-۴

ورت نـاقص تکميـل شـده باشـد و يـا             به صـ    طرح پیشنهادی پایان نامه    در صورتيکه . تکميل بودن قسمتهای مختلف آن است     
 نشده باشد، دبير شورای پژوهشی دانشکده پزشکی موظف اسـت        تکمیل منطبق بر شرايط اعالم شده دانشگاه علوم پزشکی قم        

با استاد راهنمای طرح پيشنهادی ارتباط برقرار نموده و موارد نقص وداليل عدم پذيرش آن را اعالم نمايد تا نسبت به اصـالح                       
  . اقدام نمايدرح پیشنهادی پایان نامهطو عودت 

  . تهيه و تدوين استاندارد تکميل پروپوزال و فرم های مرتبط برعهده واحد مرکزی پژوهش دانشگاه می باشد-۴-۴-۱-۵
 دبير امور پژوهشی دانشگاه، پس از دريافت نسخه تائيد شده اوليه از دبير شورای پژوهشی دانشکده پزشکی موظـف                    -۴-۴-۲

  :کاری کميته کارشناسی زيرمجموعه واحد مرکزی پژوهشاست با هم
  .عنوان را مورد بررسی قرارداده وبا اولويتهاو سياست گذاری دانشگاه انطباق دهد) الف
را بـه صـورت     ... روش مطالعه انتخاب شـده و     / ساختارپروپوزال را مورد بررسی قرار داده ومواردی همچون تعداد نمونه           ) ب

  .دقيق کنترل نمايد
  . نياز پروپوزال به طرح درکميته اخالق را بررسی نمايد)ج
  . بازنگری فرم تکميل مالحظات اخالقی پيوست پروپوزال برعهده واحد مرکزی پژوهش دانشگاه می باشد-۴-۴-۲-۱
 دبيرامور پژوهشی دانشگاه موظف است ظرف مدت ده روز از تاريخ ثبت پروپـوزال در واحـد مرکـزی پـژوهش،         -۴-۴-۲-۲

الف تا ج فوق را با همکاری کميته کارشناسی بررسی نموده و با دبير شورای پژوهـشی دانـشکده پزشـکی بـه صـورت                  موارد  
  .مکاتبه نموده و از وصول آن اطمينان حاصل نمايد) ازطريق مديريت امورپژوهشی(رسمی 

ضـبط و در زمـان مکاتبـه بـا      دبير شورای پژوهشی دانشکده پزشکی بايد نتايج بررسی مربوط به بنـد ب فـوق را      -۴-۳-۲-۳
  .مجری به وی منعکس نمايد

پژوهـشی دانـشکده    بررسی متدولوژی وساختار پروپوزال در واحد مرکـزی پـژوهش رافـع مـسئوليتهای شـورای        -۴-۳-۲-۴
پزشکی درقبال صحت و دقت پروپوزال نبوده و اين شوراها می بايست در بررسي های خود به تمام جنبه هـای علمـی وفنـی         

  .ال توجه نمايندپروپوز
  



 دبيرشورای پژوهشی دانشکده پزشکی پس ازدريافت نامه رسمی مـديريت امـور پژوهـشی دانـشگاه، موظـف اسـت             -۴-۳-۳
 را  طـرح پیـشنهادی پایـان نامـه       حداقل يک هفته قبل ازتـشکيل شـورای پژوهـشی دانـشکده پزشـکی مـستندات مربـوط بـه                     

  . داده واز وصول مستندات اطمينان حاصل کنددراختياراعضای شورای پژوهشی دانشکده پزشکی قرار
 را دردستورکاراولين شورای پژوهـشی       طرح پیشنهادی پایان نامه     دبيرشورای پژوهشی دانشکده پزشکی موظف است      -۴-۳-۴

دراين جلسه پروپوزال از ديدگاه علمـی وفنـی مـورد بررسـی قرارگرفتـه وداوريـا داوران بررسـی                    . دانشکده پزشکی قراردهد  
  .الزم به ذکر است، شورا می بايست عالوه برداوران اصلی، داوران ذخيره را نيزتعيين نمايد. ل تعيين می شوندپروپوزا

 دبيرشورای پژوهشی دانشکده پزشکی موظف است با هماهنگی قبلی واخذ موافقـت کتبـی افـراد، داوريـا داوران                    -۴-۳-۴-۱
  .اصلی وذخيره را به شورا پيشنهاد دهد

ای پژوهشی دانشکده پزشکی پـس از جلـسه شـورای پژوهـشی، صورتجلـسه مربـوط بـه آن جلـسه را                        دبيرشور -۴-۳-۴-۲
 دانـشکده   ریاسـت حداکثرتايک هفته پس ازجلسه، به امضای کليه اعضاء حاضردرجلسه رسـانده و رونوشـت آن را از طريـق                    

  .پزشکی به مديريت امور پژوهشی ارسال می نمايد
 مربوطه را بـه صـورت       طرح پیشنهادی پایان نامه   ه پزشکی می بايست پس از جلسه،         دبيرشورای پژوهشی دانشکد   -۴-۳-۴-۳

رسمی به همراه فرم داوری، برای داور يا داوران تعيين شده ارسال نمايد و حداکثر در مدت دو هفته پس از برگـزاری جلـسه                         
 که در زمان تعيـين شـده امکـان داوری           الزم به ذکر است در صورتيکه دبير شورا متوجه شود         . پاسخهای مربوطه را اخذ نمايد    

پروپوزال از سوی داوران اصلی وجود ندارد، موظف است با رعايت چهارچوب زمانی فوق، داوريا داوران ذخيره را جايگزين                   
  . داوريا داوران اصلی نمايد

   .در صورت نیاز در جلسه بررسی پروپوزال از استاد راهنما دعوت به عمل می آید -۴-۳-۴-۴
 دبيرواحدمرکزی پژوهش دانشگاه، همزمان با روند جاری در شورای پژوهشی دانشکده پزشکی و درصورت نياز بـه                  -۴-۳-۵

 درکميته اخالق، پروپوزال مربوطه را به همراه فرم کارشناسی تکميل شده در دسـتورکاراولين کميتـه                 طرح پیشنهادی پایان نامه   
کميته اخالق، نقطه نظرات کميته را به صـورت رسـمی ازطريـق مـديريت       گذارد وپس از طرح پروپوزال در     اخالق دانشگاه می  

  .امورپژوهشی دانشگاه به دبيرشورای دانشکده پزشکی اعالم نموده و از وصول آن اطمينان حاصل نمايد
  . جلسه فوق العاده تشکیل شود ضروری است در این موارد در صورت نیاز– 1 – 5 – 3 – 4
نشکده پزشکی موظف است ظرف مدت دو روزپس از اخذ نتايج بررسی پروپـوزال درکميتـه    دبيرشورای پژوهشی دا  -۴-۳-۶

کارشناسی درمـورد پروپـوزال ونقطـه        کمیته   ، نقطه نظرات  ۲-۴-۴اخالق، اين نقطه نظرات را به همراه نتايج مربوط به بند ب             
 را به واحـد مرکـزی پـژوهش دانـشگاه     نظرات داور يا داوران را به صورت رسمی به مجری طرح اعالم نموده و رونوشت آن               

  .ارسال نمايد وازوصول آنها اطمينان حاصل آورد
 دبيرشورای پژوهشی دانشکده پزشکی با توجه به حجم ونوع اصالحات موردنظر، می بايست مدت زمان معينی را                  -۴-۴-۶-۱

  .برای انجام اصالحات، به استاد راهنما اعالم نمايد
  . بايد ازيک ماه بيشتر باشد اين زمان درهرحال ن-۴-۴-۶-۲
 پس از دريافت پروپوزال اصالح شده، دبير شورای پژوهشی دانشکده پزشکی، موظف است از انجام اصالحات و                  -۴-۴-۶-۳

يا پاسخهای مناسب استاد راهنما به موارد نقص، اطمينان حاصل نموده و سپس پروپوزال را در دستورکار اولين جلسه شورای                    
  .زشکی برای تصويب قرار دهدپژوهشی دانشکده پ



 اصالحات الزم را انجام نـداده   استاد راهنما در صورتيکه دبير شورای پژوهشی دانشکده پزشکی تشخيص دهد که          -۴-۴-۶-۴
  . اعالم نمايدایشانو يا پاسخ مناسبی به موارد نداده است، می بايست موارد نقص را مجددا به صورت رسمی به 

  .نشکده پزشکی می تواند با نظر دو سوم اعضاء حاضر، پروپوزال را از دستور کار خارج نمايد شورای پژوهشی دا-۴-۴-۶-۵
 و تعيين تکليف پروپوزال نبايد بيش از دو ماه پس از اعـالم              استاد راهنما  در مجموع روند انجام اصالحات توسط        -۴-۴-۶-۶

  .نظر کميته اخالق دانشگاه، به طول انجامد
 در شـورای پژوهـشی دانـشکده پزشـکی، دبيرشـورا مـی       طرح پیشنهادی پایان نامـه س ازتصويب    حداکثريک هفته پ   -۴-۴-۷

بايست صورتجلسه امضاء شده به همراه پروپوزال اصالح شده ومورد تائيد شورای پژوهشی دانشکده پزشکی و همچنين فـرم                   
دبيرشورای پژوهشی مرکـزی در دسـتورکار       های داوری امضاء شده توسط داور يا داوران را به دانشگاه ارسال نمايد تا توسط                

  .اولين جلسه شورای پژوهشی قرارگيرد
 دبيرشورای پژوهش دانشگاه موظف است ظرف مدت يک هفته، صورتجلسه را به امضای اعضای جلـسه رسـانده و                    -۴-۴-۸

  . نمایداصلمکاتبات الزم را با استاد راهنما جهت عقد قرارداد پژوهشی انجام دهد و از وصول آنها اطمينان ح
 دبير واحدمرکزی پژوهش نيز موظف است گواهی مربوط به داوری ها را جهـت پرداخـت حـق الزحمـه تـسليم                       -۴-۴-۸-۱

  . معاونت آموزشی و پژوهشی نمايدامورمالی و واحد آموزش
ا وانجام مکاتبـات را      کليه امور اجرايي طرح شامل ارائه گزارش ه        مسئولیت راهنما،    پس از تصویب پایان نامه استاد      -۴-۴-11

  .بر عهده خواهد داشت
 با هماهنگی واحد امور پژوهشی دانشگاه صـورت  نهایی پایان نامه  نقد و بررسی گزارش     /  برگزاری جلسه دفاعيه   -۴-۴-۱۱-۱

  . خواهد گرفت
 گاه قـرار   در دستورکارشـورای پژوهـشی دانـش       تایید پایان نامـه    پس از برگزاری جلسه دفاع و اعمال اصالحات،          -۴-۴-۱۱-۲

  .خواهد گرفت
جدول گانت مصوب تاخير داشته باشد، برطبق ضوابط مربـوط           درصورتی که دانشجو در اجرای پروژه منطبق بر          -۴-۴-۱۱-۳

  . عمل خواهد شدپایان نامهبه تاخير در ارائه 
جلـسه، دبيـر    در شـورای پـژوهش دانـشگاه و امـضای صورت          پایـان نامـه      در نهايت و پس از تائيد گـزارش نهـايی            -۴-۴-۱۲

 و اخذ مستندات مربوطه، نسبت بـه        پایان نامه امورپژوهشی دانشگاه موظف است پس از اطمينان از انجام تعهدات مر بو ط به               
  .تسويه حساب با استاد راهنما با هماهنگی امورمالی معاونت پژوهشی اقدام نمايد

 اعالم وصـول از یـک مجلـه معتبـر           ستاد راهنما اضروری است قبل از برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه،            -۴-۴-۱۲-۱
  .علمی مبنی برارائه یک مقاله منتج از پایان نامه خود را به امور پژوهشی ارائه نماید

  .  می باشدمقاله منتج از پایان نامه دانشجویی  ضروری است در مقاله ارسالی به مجله قید شود که -۴-۴-۱۲-۲
   استاد راهنما می باشدCorresponding Authorدر این نوع مقاالت ِ

  . در سطح  دانشکده پزشکی به اختصار نشان داده شده استطرح پیشنهادی پایان نامهدر ادامه فرآيند تصويب 
  . در این نوع مقاالت استاد راهنما،نویسنده رابط می باشد4-12-3 – 4

  . اختصار نشان داده شده استدر ادامه فرآیند تصویب طرح پیشنهادی پایان نامه در سطح دانشکده پزشکی به



  فرآیند تصویب پایان نامه در دانشکده پزشکی

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

گواهی کارگاه + تحویل فرم پروپوزال تکمیل شده به پژوهش دانشکده پزشکی 
 فی نامه آموزش ثبت آن در دبیرخانه دانشکدهروش تحقیق و معر

دریافت گواهی کارگاه روش تحقیق 
 معرفینامه آموزش + مقدماتی 

ارسال به واحد مرکزی پژوهش جهت ثبت پروپوزال و بررسی عنوان 
 نیاز به کمیته اخالق در کمیته کارشناسی + متدولوژی+ 

 طرح در کمیته اخالق

 قبول در

نیاز به کمیته 
 القاخ

نامه رد پایان نامه به 
 دانشجو و استاد راهنما

عدم نیاز به 
 کمیته
ال

 نامه تصویب پایان نامه به دانشجو و استادراهنما

 فرم مراجعه دانشجو به پژوهش دانشکده پزشکی و تهیه
 فرم هماهنگی جلسه دفاع+ تدوین پایان نامه 

اصل گواهی + اصل  فرم نمرات + یک نسخه از گزارش نهایی صحافی شده  (ارسال  
 به واحد  مرکزی پژوهشی )  معرفینامه آموزش+ کارگاه روش تحقیق 

برگزاری جلسه دفاع و اخذ نمرات از اساتید راهنما و 
 داوران آموزش و پژوهش+ مشاور 

داوران + مشاور + هماهنگی جلسه دفاع با اساتید راهنما
 آموزش و پژوهشی  و تکمیل فرم جلسه دفاع

ارسال گواهی های داوری به امور 
 آموزش کل + مالی معاونت 

ارسال نمره دانشجو به آموزش کل 
 کی توسط دانشکده پزش

+ ارسال گواهی حق التدریس اساتید راهنما 
 مشاور به آموزش کل توسط دانشکده پزشکی 

گواهی پرداخت کمک 
 هزینه به امور مالی 

سه به ارسال صورتجل
 واحد مرکزی پژوهش 

تصویب و ثبت  در اولین صورتجلسه 
 شورای پژوهشی واحد مرکزی  

+ مبلغ کمک هزینه + تصویب عنوان در شورا 
 تعیین داوران آموزشی و پژوهشی پایان نامه

رح در شورای پژوهشی دانشکده ط
 پزشکی 

ارسال برای دبیر کمیته 
اخالق جهت تصویب نهایی 

 در کمیته اخالق

اعالم نقطه نظرات  به 
دانشکده پزشکی جهت 

 اصالح

 قبول رد
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