
 نحوه ی ارسال و پیگیری طرح های تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

 شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 : تعریف

 شورای طرف از شده تفويض اختیارات محدوده در که دانشگاه پژوهشی شورای نظارت تحت است شورايی کمیته، پژوهشی شورای

 .دارد عهده به را دانشجويی تحقیقات های طرح پايش و تصويب بررسی، به مربوط امور دانشگاه، پژوهشی

 برخی اخالقی بررسی برای دانشگاه پژوهش در اخالق کمیته خدمات از بايست می الزم هماهنگی با نیاز و ضرورت حسب بر شورا:  تبصره

 .شود مند بهره ها، طرح از

 : پژوهشی شورای اعضا

 سرپرست و دبیر مرکزی )رئیس شورا( .1

 کمیته مرکزی)دبیر شورا( یپژوهش معاونت .2

 تمامی سرپرستان کمیته تحقیقات دانشجويی دانشکده ها .3

 سه تن از دانشجويان به انتخاب شورای مرکزی .4

 مسئول پژوهشی هر انجمن .5

 .شود می صادر دانشگاه پژوهشی معاون توسط شورا اعضای احکام:  1تبصره 

: سرپرستان دانشکده ها در جلساتی شرکت می نمايند که طرح تحقیقاتی دانشجوی آن دانشکده در شورای پژوهشی  2تبصره 

 مطرح شده باشد.

پژوهش به کمیته دانشکده ها و پس اعالم اسامی بهمراه  معاونتدانشجويی پس ازاعالم فراخوان توسط مسئول  ی: اعضا 3تبصره 

ی پس از بررسی شرايط)عضو سامانه کمیته و رزومه پژوهشی( افراد جهت رای گیری به شورای مرکز یپژوهش معاونترزومه ها به 

 تخابات صورت پذيرد.نمرکزی معرفی می گردند تا ا

را نیز به  نفر توسط دبیر( 1نفر توسط سرپرست و  1)مرکزی می توانند دو نفر ديگردبیر و سرپرست : بنا بر حسب نیاز  4تبصره 

 درصد از اعضا شورای مرکزی برسند. 50که بايد اين افراد به تايید  شورای پژوهشی اضافه نمايند

پژوهش مرکزی از افراد داوطلب کمیته دانشکده ها  معاونت: جهت آموزش به دانشجويان عضو کمیته تحقیقات دانشجويی  5تبصره 

 برای شرکت بصورت ناظر در يک جلسه شورای پژوهشی اقدام نمايد.

مسئول پژوهشی هر انجمن در جلساتی شرکت می نمايند که طرح تحقیقاتی دانشجوی آن انجمن در شورای پژوهشی  : 6تبصره 

 مطرح شده باشد.

 .ابدي عالوه يک اعضا رسمیت میجلسات شورا با نصف به :  7تبصره 



 فصل اول تعاریف:

 باشد. عضو کمیته تحقیقات دانشجويی دانشگاه اصلی طرح تحقیقاتی می باشد که بايد دانشجو ثبت کننده و مالک : مجری اول

 ده اصلی در کنار مجری اول فعالیت می کند.نبعنوان کمک کن : مجری دوم

 همکاران طرح برای مشاور علمی و آماری، جمع آوری داده، نمونه گیری و ... به انجام طرح کمک می کنند. همکاران طرح:

ت علمی يا ئ: دانشجو برای ثبت اولین طرح تحقیقاتی بايد فردی را که بعنوان مجری دوم معرفی نمايد بايد يکی از اعضا هی 1 تبصره

 نشجويی که طرح مصوب پايان يافته و مقاله چاپ شده داشته باشد استفاده نمايد.مربیان دانشگاه باشد همچنین می تواند از دا

 .باشد اول مجری تحقیقاتی طرح 3 در حداکثر بصورت همزمان تواند می دانشجو:  2تبصره 

 باشند.کمیته تحقیقات دانشجويی دانشگاه عادی يا فعال نیز بايد عضو  همکار و مجری دوم : ساير دانشجويان 3تبصره 

 مراجعه نمايند. www.src.kums.ac.irدانشجويان جهت عضوت می توانند به پورتال کمیته تحقیقات دانشجويی دانشگاه به آدرس 

 : نحوه تصویب طرح تحقیقاتی ل دومفص

 پیشگفتار: 

طرح تحقیقاتی، تصويب منتورشیب، دريافت پاداش مقاله چاپی و ارائه در کنگره و جهت انجام هر گونه ثبت کار تحقیقاتی اعم از تصويب 

 بايد پژوهشگر عضو سامانه پژوهشی دانشگاه باشد. و ... همايش ها

 طريق زير افدام نمايد :  4يکی از پژوهشگر می تواند جهت عضويت به 

 http://5.63.15.58وارد کردن ادرس به صورت مقابل  .1

 مراجعه به صفحه اول سايت دانشگاه و انتخاب گزينه سامانه مديريت اطالعات تحقیقاتی .2

 مراجعه به پورتال معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و انتخاب گزينه سامانه مديريت اطالعات تحقیقاتی .3

 دانشگاه و انتخاب گزينه سامانه مديريت اطالعات تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجويیمراجعه به پورتال  .4

ه نمايند همچنین دهای آموزشی در صفحه نخست سامانه استفاپژوهشگران برای آشنايی با نحوه کار با سامانه می توانند از فايل 

 دانشجويان هسته مرکزی کمیته تحقیقات دانشجويی دانشکده ها آماده آموزش به دانشجويان می باشند.

 

 نحوه تصویب :

 جديد العاتی و آپلود کردن طرح در قسمت پروژهورود به سامانه ی اط (1

و در صورت وجود پرسشنامه يا چک لیست طرح وارد  دانشگاه را کمیته تحقیقات امدر مرحله ی آپلود کردن طرح مجری بايد ن

 .نمايد پیوست اخود را حتم

 دانشکده مربوطه) عنوان در سامانه : مدير گروه(کمیته تحقیقات دانشجويی  سرپرستورود طرح تحقیقاتی به کارتابل  (2

http://www.src.kums.ac.ir/
http://5.63.15.58/


) عنوان در سامانه : توسط سرپرست دانشکده دانشگاهارسال طرح تحقیقاتی به کارتابل سرپرست کمیته تحقیقات دانشجويی  (3

 مسئول پژوهش دانشکده(

دبیر کمیته تحقیقات دانشجويی دانشگاه جهت بررسی رعايت قوانین  به توسط سرپرست کل جهت داوری اولیهارسال طرح  (4

مه ها، رعايت يان و همکاران، کامل بودن فرم ها و پرسشنا)تکراری بودن، رعايت شرايط مجر جاری کمیته تحقیقات دانشجويی

 قوانین جاری بودجه و ...(

 اولبه مجری ارجاع ت الحاجهت انجام اص 4در صورت عدم رعايت بند  (5

 /مرکز(دانشکده پژوهش مسئولکل)عنوان در سامانه: ارجاع اصالحات توسط مجری اول به سرپرست  (6

 کارشناس مرکزبه توسط سرپرست ارسال طرح  (7

 و واحد پژوهش دانشکده مربوطه( مرکز مرکز ) با مشاوره معاونت پژوهشکارشناس  علمی توسط برای داورطرح ها  ارسال (8

 توسط کارشناس مرکز و معاونت پژوهشی اصالح ع نظرات داوری به مجری جهت انجامارجا (9

 توسط مجری اول مجدد طرح پس از اصالح به کارشناس مرکز ارسال (10

 سپس بررسی تکمیل بودن اطالعات) فايل داوری و پیوست ها( و معاونت پژوهشی مرکزکارشناس و تطبیق اصالحات توسط  (11

شورا پژوهشی کمیته به  توسط کارشناس مرکز و سپس ارسال آن ز جمله طرح داوری و تايیديهابررسی تکمیل بودن اطالعات  (12

 تحقیقات دانشجويی

 توسط کارشناس مرکز و معاونت پژوهشی ارسال نظرات شورای پژوهشی به مجری جهت اصالحات (13

 پژوهش معاونتکارشناس و تطبیق اصالحات انجام شده توسط  (14

 و دبیر کلتوسط سرپرست  تايیدتوسط کارشناس و  برای ارسال به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه نوشتن نامه ی تصويب (15

 

 طرح های منتورشیپ :فصل سوم تصویب 

 

 پذيرد.نیز انجام می  اينجام در بررسی طرح های تحقیقاتی نیز در مراحل اول تا پنج (1

 طرح در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجويی دانشگاه (2

 ارسال به معاونت تحقیقات و فناوری  توسط کارشناس مرکز (3


