
 

 شروع

  شتی حوزه معاونت بھداشتھمکاران بھدا
  

  معاونت بهداشت HSRارائه پروپوزال از طریق نامه اداري به کمیته 

 

  خیر

1 

  سالمت یگروه آموزش و ارتقا
  

 HSRدعوت از مجریان طرحهاي پژوهشی و اعضاي کمیته 

 

  

  

  

شده در  آیا طرح تحقیقاتی مطرح

کمیته به تایید اعضاي گروه جهت 

  است؟ اجرا رسیده

  بلی

  خیر

  مجری طرح تحقیقاتی

 مرحله چندین طی ثبت طرح تحقیقاتی در سامانه پژوهشیار دانشگاه

 

  بلی

  رابط  پژوھشیار معاونت بھداشت
  

 شده در سامانه تماس با مجري جهت رفع اشکال طرح تحقیقاتی ثبت

  ١ یادداشت

  گروه آموزش و ارتقا سالمت
  

   کمیتهبا حضور اکثریت اعضاي  HSRتشکیل کمیته 

 

 HSRاعضا کمیتھ 
  

ارتباط با تحقیقات سیستم  توسط اعضاي کمیته از نظر هاي پژوهشیبررسی طرح 

  طرح توسط مجريبرطرف نمودن مشکالت احتمالی  پیشنهاد/ رد/تصویب وسالمت 

 

 معاونت بھداشت رابط پژوھشیار/ گروه آموزش و ارتقا سالمت
  

  ثبت نام در سامانه پژوهشی دانشگاه به مجري طرح توضیح نحوه

  طرح تحقیقاتی ،آیا مجري

حیح را در سامانه پژوهشیار ص 

  ثبت کرده است؟

  مجری طرح تحقیقاتی 
  

 رفع اشکال در سامانه پژوهشیار

 الف

  ٢ یادداشت



  

1 

 ی سوابقبایگان 

 پایان

  طرح در شوراي پژوهشیآیا 

 دانشگاه مصوب گردید؟  

  

عضو از همکاران ستاد معاونت بهداشـت بـه ریاسـت معـاون      15معاونت بهداشت فعالیت خود رابا تعداد  HSRکمیته  : 1 یادداشت

عضـو بـه    13از نمـود و در حـال حاضـر بـا تعـداد      هاي پژوهشـی آغـ   تو با تعیین اهداف و اولوی 31/03/93محترم بهداشت در تاریخ 

  .فعالیت خود ادامه میدهد

  رابط پژوھشیار معاونت بھداشت
  

پژوهشی از طریق سامانه پژوهشیار و ارسال فیزیک پژوهشی و ارسال به معاونت  ي کمیته  تنظیم صورت جلسه

 صورت جلسه پس از گرفتن امضا اعضا به معاونت پژوهشی دانشگاه

  رابط پژوھشیار معاونت بھداشت
  

 ارسال طرح تحقیقاتی ثبت شده به معاونت پژوهشی از طریق سامانه پژوهشیار

  خیر

  انشگاهشورای پژوھشی د
  

 انعقاد قرارداد با مجري جهت اجراي طرح

  مجری طرح
  

 اجراي طرح و ثبت گزارش  نهائی در سامانه در پایان کار

 

  رابط پژوھشیار معاونت بھداشت
  

 تایید گزارش نهائی ثبت شده در سامانه 

 

  مجری طرح
  

 هاي خاتمه یافته در سامانه انتقال طرح به طرح

 
  بلی

 الف

هـا نیـز توسـط مـدیر گـروه آمـوزش سـالمت انجـام          هاي تحقیقاتی دانشجویان و بعضا سایر معاونت مشاوره طرح : 2 یادداشت

     .شود می


