
 

 « ساب ادمین –در موقعیت کارشناسی  طرح های تحقیقاتی تفویض اختیار شدهبررسی فرایند »  
 

 ثبت طرحهای تحقیقاتی توسط مجری در سیستم پژوهشیار

 

 

 دریافت و بررسی نواقص احتمالی طرحهای تحقیقاتی توسط ساب ادمین

                      
 

 تدولوژی و هزینهـارسال طرحها به داوران علمی، م

 

 پیگیری و مکاتبه با مجری و داوران فوق تا حصول تائید نهائی

 
 

 از اعضای شورا( %70وهشی دانشکده / مرکز )با حضور حداقل ژتشکیل شورای پ

 
 

 ( از اعضای شورا %70و ارسال به معاونت )با تائید حضور  در سیستم پژوهشیار تنظیم صورتجلسه
 

                                                  

  غربالگری اخالق تفویض شده (ماژول ارسال به غربالگری اخالق )

 

 داوری تخصصی اخالق                                         بالمانع                                      

 

 تائید اخالق ارسال به داور اخالق و پیگیری و مکاتبه تا حصول                                اخالقمشاهده کد                         

 

 جمله:با ذکر به غربالگری اخال ق تفویض اختیار شده  "مجدد  ارسال                                                                       
                                                                                                                                                    "با توجه به تائید داور اخالق لطفا جهت ارسال به سامانه ملی اخالق ارسال گردد "                                                      

                                                                           

 بالمانع                                                                                                                                     

                                                                              

       انتقال به مرحله بعد )آماده به قرارداد (                                                                                                  
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  »  فرایند بررسی طرح های تفویض اختیار شده در موقعیت قرارداد «
 

به شرط )تصویب شورا و تائیدیه های داوران علمی ، متدولوژی، هزینه ( و ) در خصوص طرح های کارآزمائی بالینی مشروط بر 
 توسط مجریان یا همکاران ( GCPو گواهی شرکت در کارگاه    IRCTاعالم کد 

 

 ارسال طرحها به موقعیت قرارداد

 

 پاسخ به سواالت قرارداد توسط مجری

 

 تنظــــیم قــــرارداد

 

 تنظیم فرم پرداخت مرحله اول

 

ارسال قرارداد ، فرم پرداخت و فرم تعهد اخالق )پس از امضای مجری و پاراف معاون پژوهشی دانشکده / مرکز یا رئیس مرکز 
ادمین( به معاونت تحقیقات و فناوریتحقیقات و امضای ساب   

 

 ارسال به موقعیت در حال اجرا توسط معاونت تحقیقات و فناوری)پس از پرداخت مرحله اول(
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 « در موقعیت اجرافرایند بررسی طرح های تحقیقاتی تفویض اختیار شده »  

 

 ارسال گزارش مراحل قرارداد توسط مجری(

 

 بررسی گزارش و مستندات مورد نیاز )در صورت نواقص مکاتبه با مجری تا رفع نواقص(
 

 تعیین ناظر

 

 ارسال به ناظر

 

 اخذ نظر ناظر

 

  اعالم نظر ناظر و مکاتبه با مجری در صورت نیاز به اصالحات در گزارش تا حصول تائید نهائی توسط ناظر

 

 صدور فرم دستور پرداخت مرحله مربوطه

 

 ارسال فرم پرداخت بانضمام کپی قرارداد )موجود در ماژول فایل مستندات ( به معاونت 

 

 ارسال طرح به موقعیت خاتمه یافته توسط معاونت پس از پرداخت مبلغ گزارش نهائی

 

 وصول مقاله چاپ شده توسط ساب ادمین )طبق بازه زمانی ذکر شده در قرارداد (                

 طرح با عنوانتطبیق مقاله  ▪
 اخذ تائید ناظر ▪

 

 مقالهپرداخت مرحله 
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