
 
 
 
 

 تسوَ تعالی

 هشکض تحقیقات تِذاشت تغزیَداًشگاٍ علْم پضشکی لشستاى / 

 فشایٌذ تصْیة طشح تحقیقاتی

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

بزرسی عزح تًسظ کارشىاس پژيَشی اس وظز مغابقت با فًرمت 

 ساماوٍ

اعمال وظزات دايران تًسظ مجزی ي 

 ارسال مجدد بٍ ساماوٍ

بزرسی پزيپًسال در شًرای پژيَشی 

 داوشکدٌ ي در حضًر مجزی

اوجام دايری ي ارسال وتایج دايری بٍ 

 مجزی بزای اعمال وظزات

تعییه دايران تًسظ معاين پژيَشی 

 داوشکدٌ ي ارسال بزای دايری 

بزگشت پزيپًسال بٍ مجزی جُت 

اصالح ي اوجام اصالحات تًسظ 

عدم مغابقت پزيپًسال با فًرمت  

 ساماوٍ 

ثبت وام مجزی در ساماوٍ مدیزت عزح 

 َای پژيَشی

 تديیه پزيپًسال تًسظ مجزی ي ارسال آن اس عزیق ساماوٍ

معايوت تائید تکزاری/عدم تکزاری پزيپًسال تًسظ کارشىاسان 

 تحقیقات داوشگاٌ

ارسال پزيپًسال بٍ داوشکدٌ بُداشت ي تغذیٍ تًسظ کارشىاسان 

 معايوت تحقیقات

 پزيپًسال با فًرمت ساماوٍمغابقت 

 تصًیب بدين ویاس بٍ اصالحات
تصًیب مشزيط بٍ اوجام 

 اصالحات

ویاس بٍ اصالحات اساسی ي 

عزح مجدد در شًرای 
تصًیب با اوجام  عدم تصویب

 اصالحات

بررسی طرح از نظر مطابقت با 

فورمت سامانه توسط کارشناس 

 پژوهشی

 بدين ویاستصًیب 

 اصالحات



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال مصًبات شًرا بٍ مجزی 

 جُت اوجام اصالحات

تًسظ مجزی ي  اوجام اصالحات

 ارسال پزيپًسال اصالحی بٍ ساماوٍ

پزيپًسال تًسظ معاين مجدد بزرسی 

ي ارسال بٍ کمیتٍ مالی  پژيَشی

تصًیب بدين ویاس بٍ 

 اصالحات
تصًیب با اوجام 

 اصالحات

ارسال مصًبات کمیتٍ مالی بٍ 

 مجزی ي اوجام اصالحات تًسظ يی

ویاس بٍ اصالحات 

 ساختاری اساسی
 عدم تصویب

 تائید عزح تًسظ معايوت پژيَشی

 بزرسی عزح در کمیتٍ اخالق

تائید مشزيط بٍ  عدم تائید

 اوجام اصالحات

 تائید عزح

 عقد قرار داد با مجری
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