دستور العمل ترگساری جلسه ارائه گسارش نهایی طرحهای تحقیقاتی
در راستای استفادُ ٍ تِ اضتزاک گذاری ًتایج عزحْای تحقیقاتی ٍ تسظ ٍ گستزش
گفتواى ػلوی ٍ تحقیقاتی در داًطکذُ ّا ٍ هزاکش تحقیقاتی ٍ تز اساس هصَتِ ضَرای
پژٍّطی داًطگاُ هَرخ  ، 88/8/14هغاتق دستَرالؼول سیز ،اًجام اهَر تسَیِ حساب ٍ
اختتام کلیِ عزحْای تحقیقاتی غیزپایاى ًاهِ ای اػن اس عزح ّای تحقیقاتی داًطجَیی
ٍ غیز داًطجَیی هٌَط تِ تزگشاری جلسِ ارائِ گشارش ًْایی عزحْای تحقیقاتی
خَاّذ تَد.
پس اس دریافت فایل  wordگشارش ًْایی (ضاهل گشارش ًْایی عزح ،چکیذُ
اًگلیسی ٍ پیام پژٍّطی) تَسظ پژٍّطکذُ/داًطکذُ/هزکش اس هجزی عزح ،تستِ تِ
ایٌکِ پزٍپَسال عزح هصَب کذام ٍاحذ تَدُ است ،السم است تصَرت سیز اقذام
گزدد:
الف) طرحهای مصوب شده مراکس تحقیقاتی:
هزاکش تحقیقاتی پس اس دریافت گشارش ًْایی اس هجزی ،آى را تِ پژٍّطکذُ
هزتثظ ارسال هی ًوایٌذ .پژٍّطکذُ ،در هذت دٍ ّفتِ پس اس دریافت گشارش
ًْایی عزح ،آى را تزای حذاقل یک ًفز داٍر ارسال ًوَدُ ٍ تزگشاری جلسِ را
ّواٌّگ خَاٌّذ ًوَد.
ترکیة جلسه در پژوهشکده :رئیس پژٍّطکذُ ٍ یا هؼاٍى پژٍّطی  ،حذاقل
یک ًفز داٍر هزتثظ تا هَضَع عزح تحقیقاتی ،حذاقل یک ًفز اس اػضای ضَرای

پژٍّطی هزکش تحقیقات ارسال کٌٌذُ گشارش ًْایی ،یک ًفز اس اػضای ضَرای
پژٍّطی پژٍّطکذُ
 -1در ایي جلسِ ،هجزی عزح ،هغالة را در قالة یک فایل پاٍر پَیٌت ٍ حذاکثز
در  15اسالیذ ٍ در هذت  30دقیقِ ارائِ خَاّذ ًوَد .یک اسالیذ ،صزفا هزتَط
تِ پیام پژٍّطی عزح خَاّذ تَد.
 -2در صَرت تاییذ ،صَرتجلسِ ارائِ گشارش( فزم ضوارُ  ،)1تکویل ٍ تَسظ
اػضای جلسِ اهضا هی ضَد .فزم ضوارُ  1تِ ّوزاُ فایل  wordگشارش ًْایی
(ضاهل گشارش ًْایی عزح ،چکیذُ اًگلیسی ٍ پیام پژٍّطی) ،اس پژٍّطکذُ تِ
هؼاًٍت تحقیقات ٍ فٌاٍری(ارسال اس عزیق سیستن پیام رساى ساهاًِ پژٍّاى
تزای خاًن گیتی سًگٌِ هْز) ارسال خَاّذ ضذ.
 -3درصَرتی کِ گشارش ًْایی ًیاس تِ اصالح داضتِ تاضذ ،اصالحات تِ هجزی
هٌؼکس هی گزدد ٍ هجزی هَظف است ظزف هذت یک ّفتِ ،فایل word
گشارش ًْایی اصالح ضذُ را تِ پژٍّطکذُ ارائِ ًوَدُ تا پس اس تائیذ داٍر ٍ
تکویل فزم ضوارُ  2تَسظ ٍی ،فایل  wordگشارش ًْایی (ضاهل گشارش
ًْایی عزح ،چکیذُ اًگلیسی ٍ پیام پژٍّطی) تِ ّوزاُ فزهْای  2 ٍ 1تِ هؼاًٍت
تحقیقات ٍ فٌاٍری(ارسال اس عزیق سیستن پیام رساى ساهاًِ پژٍّاى تزای خاًن
گیتی سًگٌِ هْز) ارسال گزدد.

ب) طرحهای مصوب شده در دانشکده ها ،واحدهای توسعه تحقیقات
تالینی ،مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی و کمیته تحقیقات
دانشجویی

جلسِ ارائِ گشارش ًْایی عزح ّای تحقیقاتی در داًطکذُ ّا ،هزکش هغالؼات ٍ
تَسؼِ آهَسش پشضکیٍ ،احذّای تَسؼِ تحقیقات تالیٌی تیوارستاًْا ٍ کویتِ
تحقیقات داًطجَیی ًیش تزگشار هی گزدد .فزایٌذ تزگشاری جلسِ ارائِ گشارش
ًْایی در هزاکش هذکَر ،هطاتِ فزایٌذ اجزایی درپژٍّطکذُ ّا خَاّذ تَد ٍ صزفا
تزکیة اػضای جلسِ هتفاٍت هیثاضذ.
 -1ترکیة جلسه در دانشکده ها :رئیس داًطکذُ یا هذیز پژٍّص داًطکذُ،
حذاقل یک ًفز داٍر ،حذاقل یک ًفز اس اػضای ضَرای پژٍّطی داًطکذُ،
حذاقل یک ًفز اساػضای گزٍُ.
 -2ترکیة جلسه در مرکسمطالعات :رئیس هزکش یا هؼاٍى هزکشهغالؼات یا
رئیس کارگزٍُ پژٍّص در آهَسش ،حذاقل یک ًفز داٍر ،یک ًفز اس اػضای
ضَرای پژٍّطی ٍ آهَسضی هزکش هغالؼات
 -3ترکیة جلسه در واحدهای توسعه تحقیقات تالینی :رئیس ٍاحذ ٍ یا
هؼاٍى پژٍّطی تیوارستاى ،حذاقل یک ًفز داٍر ،یک ًفز اس اػضای ضَرای
پژٍّطی ٍاحذ
 -4ترکیة جلسه در کمیته تحقیقات دانشجویی:
سزپزست کویتِ تحقیقات داًطجَیی داًطگاُ ،سزپزست کویتِ داًطکذُ،
حذاقل یک ًفز داٍر ،یک ًفز اس اػضای ضَرای پژٍّطی کویتِ هزکشی ٍ یک
ًفز اس اػضای کویتِ داًطکذُ
تثصره :1تِ هٌظَر فزاّن کزدى اهکاى حضَر ػالقوٌذاى در جلسِ ارائِ گشارش
ًْایی عزحْای تحقیقاتی ،السم است پژٍّطکذُ ّا ،داًطکذُ ّا ٍ سایز هزاکش ٍ
ٍاحذّای تزگشار کٌٌذُ جلسِ ،ضوي اعالع رساًی هٌاسة اس عزیق ٍب سایت
خَد ،تزًاهِ هٌسجن جلسات را ًیش در پَرتال قزاردٌّذ.

تثصره :2اػضای ّیات ػلوی پژٍّطی هزاکش تحقیقاتی ٍ پژٍّطکذُ ّا تزای
تزفیغ سالیاًِ هیثایست حذاقل در  5جلسِ ارائِ گشارش ًْایی ضزکت ًوایٌذ .لذا
ضزٍریست ،رٍسای هحتزم پژٍّطکذُ ّا ،لیست اػضای ّیات ػلوی پژٍّطی ضزکت
کٌٌذُ در ّز جلسِ را تِ ایي هؼاًٍت اػالم ًوایٌذ.
تثصرهّ :3ز کذام اس جلسات ارائِ گشارش ًْایی ،تا حضَر افزاد هطخص ضذُ در
تزکیة جلسات رسویت خَاّذ داضت ٍ در صَرت ػذم حضَر حتی یک ًفز ،جلسِ
رسویت خَد را اس دست خَاّذ داد.
حسي اجزای فزایٌذ تزگشاری جلسِ ٍ ارسال فایل ّا تز ػْذُ هزکش تزگشارکٌٌذُ
جلسِ(پژٍّطکذُ /داًطکذُ ٍ /احذ تَسؼِ تحقیقات تالیٌی  /هزکش هغالؼات ٍ تَسؼِ
آهَسش پشضکی/کویتِ تحقیقات داًطجَیی) هی تاضذ.

