
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 معاونت تحقیقات و فناوری

 "بصورت دو بار در سال   غیر پایان نامه ای پروپوزال طرحهای تحقیقاتی دوره ای فراخوان "

 [از اول مرداد تا آخر دی( ) تابستان و پائیز]   -  ([از اول بهمن تا آخر تیر )زمستان و بهار ] 

 

   ایفلوچارت فراخوان های دوره 

    سایر مراکز تصویب کنندهیا و  مراکز تحقیقاتی به دانشکده ها ، خالصه پروپوزالارسال  ثبت و                                

        (روز 20در مدت )                      (برای مدیر گروه مجریتوسط ارسال ) از طریق سامانه پژوهانطرح تحقیقاتی                                           

 

 (در مدت یک هفته)                      (   "ارسال به دبیر ستاد" بر روی با کلیک توسط مدیر گروه)به معاونت تحقیقات و فناوری خالصه پروپوزالارسال                           

 

 (در مدت یک هفته)                              تخصصی                           واحدهای ارسال خالصه پروپوزالها به                                                  

 )در مدت دو هفته(                                                تخصصی واحدهایدر  خالصه پروپوزال ها بررسی                                                           

 )اعالم به مجری(                    رد           (کامل و درخواست پروپوزال  به مجری تائید خالصه پروپوزال  اعالم ) و انتخاب سه داور تائید  

 (روز 20)در مدت                    (         قبلی""بازگشت به ارجاع دهنده بر روی کلید با کلیک ) مجری توسط ارسال پروپوزال کامل              

                                                                                                                                                                                                                                                         ()در مدت دو ماه     بر اساس لیست پیوست  (و انجام اصالحات الزم توسط مجری پس از داوری) های کامل تائید شدهوپوزالرپ ارسالو  واحدهای تخصصیتوسط  انجام فرایند داوری

     

                                                                                                                )انجام سایر مراحل در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری( ارسال به دبیر ستاد                            پزشکی ارسال به پژوهشکده / دانشکده

                                                                                                                                                 )در مدت یک ماه(                                                                               پزشکیپژوهشکده / دانشکده شورای پژوهشی پوزالها در بررسی پرو 

 

                                                                               به مجری طرح(اعالم )تائید                                 رد         

                                                                                                                (بیست روز)                                                               ( حوزه معاونت تحقیقات و فناوری)انجام سایر مراحل در   ارسال به دبیر ستاد  

 



 واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و دانشکده ها عبارتند از مراکز تحقیقاتی، واحدهای تخصصی -1

تائید و  ی کاملپس از داوری پروپوزالها ، واحد های توسعه تحقیقات بالینی و دانشکده ها مراکز تحقیقاتی -2

 اصالحات منطبق با نظر داوران، پروپوزالها را بصورت زیر ارسال می نمایند:

عوامل محیطی موثر بر سالمت، توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت، مراکز تحقیقاتی پروپوزال های تائید شده در ●

پیشگیری از سوء مصرف مواد، اختالالت خواب، علوم دارویی، بیماری های عفونی، قلب و عروق، بیماری های 

جهت طرح در  رفتاری، مرکز پژوهشهای بین رشته ای معارف اسالمی و همچنین مرکز مرور سیستماتیک و متاآنالیز

 .میگردندارسال و تائید نهایی، به پژوهشکده سالمت پژوهشکده سالمت  پژوهشی شورای

 ("/مرکزارسال به مسئول پژوهش دانشکده/پژوهشکده")با کلیک بر روی

 

مراکز تحقیقاتی بیولوژی پزشکی، باروری و ناباروری، تکنولوژی پزشکی، روغن ها در پروپوزال های تائید شده  ●

جهت طرح در شورای پژوهشی پژوهشکده فناوری سالمت و تائید و چربی ها، طب بازساختی و دارورسانی نانو 

 .می گردندسالمت ارسال فناوری پژوهشکده  نهایی، به

 ("/مرکزدانشکده/پژوهشکدهارسال به مسئول پژوهش "کلیک بر روی)با  

 

جهت طرح در شورای پژوهشی دانشکده  واحدهای توسعه تحقیقات بالینیتمامی پروپوزال های تائید شده در  ●

  .می گردنددانشکده پزشکی ارسال  به پزشکی و تائید نهایی،

 ("/مرکزارسال به مسئول پژوهش دانشکده/پژوهشکده")با کلیک بر روی

 

 بهجهت تائید نهایی،  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیو  دانشکده هاپروپوزال های تائید شده در  ●

 ("ارسال به دبیر ستاد")با کلیک بر روی  .می گردندارسال  دبیر ستاد

 

           


