
دستورالعملل بررسي و تصويب طرح هاي ارايه شده به مركز

طرح هاي پژوهشي ارايه شده به مركز پس از ثبت در سیستم پژوهشیار و بعد از بررسی های اولیه توسط
كارشناسان اعضای شورای پژوهشی در محیط كاربری ايشان به عنوان كارشناس، توسط شوراي پژوهشي

 دوره معاونت پژوهشی( بررسي و تصويبDead lineطي جلسات مکفی زير نظر دبیر شورا )براساس چهار 
مي شود. زمان دريافت طرح های پژوهشی در سیستم پژوهشیار و ارائه آن به بخش دانشجويی شورا حداقل

 معاونت پژوهشی  می باشد. Dead lineسه هفته قبل از 

شوراي پژوهشي: 
 شوراي پژوهشي شورايي است كه عهده دار بررسي و تايید طرحهاي پژوهشي مي باشد. تعريف:- ۱
 بخش اشخاص حقوقي، دانشجويي و هیات علمي مي باشد. 3شوراي پژوهشي متشکل از ساختار: - ۲

 اشخاص حقوقي شوراي پژوهشي مشتمل بر افراد زير است: :۱بند 
ج ـ معاونین پژوهشي دانشکده هايي كه مركز در آنها واحد  فعالالف ـ سرپرست مركز

دارد.
د ـ دو نفر آگاه به امور پژوهشي و مركز، به انتخاب سرپرست ب ـ دبیر مركز

ــوراي موارد ب و د  با پیشنهاد سرپرست مركز و حکم معاون پژوهشي دانشگاه به مدت يکسال به عضويت ش
پژوهشي مركز منصوب مي شوند. موارد الف و ج تا زمان تصدي پستهاي مذكور با حکم معاون پژوهشــي

دانشگاه به عضو شوراي پژوهشي مركز محسوب مي شوند. 
ــیروی7-11 بخش دانشجويي شوراي پژوهشي متشکل از :۲بند  ــه تناســب ن ــه ب  نفر از اعضاي مركز بوده ك

فعال هر دانشکده براي يك دوره يك ساله توسط سرپرســت مركــز انتخــاب مي شــوند. بخش دانشــجويي
ــه عضــويت شوراي پژوهشي به تايید سرپرست و با حکم معاون پژوهشي دانشگاه به مــدت يــک ســال ب

شوراي پژوهشي منصوب مي شوند. 
ــا7 بخش هیات علمي شوراي پژوهشي مشتمل بر :۳بند  ــه ب  نفر از اعضاي هیات علمي دانشگاه هســتند ك

مقوله پژوهش دانشجويي آشنايي كافي داشته باشند. اعضــاي هیــات علمي شــوراي پژوهشــي بــه تايیــد
ــز منصــوب2سرپرست و با حکم معاون پژوهشي دانشگاه به مدت   سال به عضويت شوراي پژوهشي مرك

مي شوند. 

 ترجیحًا اعضای هیات علمی از گروههاي آموزشي مختلف باشند و يك نفر متخصــص اپیــدمیولوژي:۱تبصره 
در بین آنها حضور داشته باشد. 



 هیئت ژوری متشکل از كارشناس طرح، يک نفر فرد آگاه به پژوهش ، سخنگوی شورا و سرپرست:۲تبصره 
ــیری مركز می باشد. در مواردی كه طرح رد می شود، در صورت اعتراض، هیات ژوری مسؤول تصــمیم گ

نهايی در مورد آن طرح خواهد بود. 

- وظايف و اختيارات: ۳
 بررسي و تصويب طرحهاي ارائه شده از سوي اعضاي مركز ل۱
 مديريت و نظارت بر نحوه ی تشخیص بودجه به طرحهای داخلی مركز به گونه ای كه بخشی از اعتبـــاراتل۲

پژوهشی برای حمايت از طرح هايی كه توسط پیش انجمن ها ارائه می شود، تخصیص يابد. 

جلسات شوراي پژوهشي مركز بر سه نوع است- انواع جلسات: ۴
الف( جلسات بخش دانشجويي كه به صورت جداگانه، مستقل و پیش از جلسات مشترك جهت بررسي و رفع
نقايص طرح هاي تحقیقاتي  و آماده سازي آنها جهت طرح در جلسه مشترك با اساتید، برگزار مي شود و اداره

آن بر عهده سخنگوي شورا است.
ب( جلسات مشترك كه در آن اعضاي بخش دانشجويي و اعضاي هیئت علمـي و اشخاص حقوقي حضور دارند،
رياست اين جلسات بر عهده سرپرست مركز مي باشد. تصويب طرح هاي مركز و رتبه بندی آنها در اين جلسه

صورت مي گیرد. 
ج( جلسات هیات ژوری در صورتی كه اعتراضی به رد طرحی وجود داشته باشد تشکیل می گرددـ. 

-نحوه تشكيل جلسات:۵
كلیه طرح هاي تحقیقاتي در جلسه مربوط به هر دوره رتبه بندی مطرح و ارزيابي مي شوند و تاريخ تشکیل

جلسات شوراي پژوهشي در هر دوره با توجه به تاريخ هاي مشخص شده معاونت پژوهشي دانشگاه جهت
ارسال طرح تحقیقاتي به معاونت، مشخص خواهد شد. در صورت نیاز تعداد جلسات دانشجويي بیش از يك

جلسه خواهد شد. 

روند تصويب طرح هاي تحقيقاتي

- تسلیم پروپوزال به كارشناس پژوهشي مركز پژوهش هاي علمي دانشجويان ۱
- ثبت طرح و تخصیص شماره در سیستم پژوهشیار۲
 شده، توسط كارشناسSubmit- اطالع رسانی به سخنگوي شوراي پژوهشي در مورد طرح های ۳

پژوهشی مركز
-  توزيع طرح هاي تحقیقاتي بین اعضاء بخش دانشجويي شورا )به عنوان كارشناس( و يک نفر از افراد۴

آگاه به پژوهش توسط سخنگو) يک هفته قبل از تشکیل جلسه شورای دانشجويی(.



- بررسي طرح ها توسط اعضاي شورا به عنوان كارشناس متدولوژی و طرح سوال كارشناسي و مکاتبه با۵
مجري طرح در صورت لزوم از طريق سیستم پژوهشیار) هشت روز قبل از شورای مشترک(. 

  معاونت پژوهشی( Dead line- تشکیل شورای دانشجويی ) دو هفته قبل از ۶
ب( مصوب     ج (پس از بررسی توسط شورا طرح ها سه حالت پیدا می كنند:   الف( رد طرح 

مصوب مشروط
در حالت بند الف، با تشکیل هیات ژوری تصمیم گیری صورت می گیرد كه ممکن است تصمیم گیری

منجر به رد طرح شود و يا مصوب مشروط گردد. 
در صورت حالت ج روند به صورت زير ادامه می يابد

پاسخ مجری طرح به سواالت كارشناسی· 
بررسی پاسخ مجری توسط كارشناس اولیه كه منجر به دو حالت زير می شود:· 

الف ( پاسخ قانع كننده است، كه در اين صورت طرح در جلسه شورای مشترک ارائه خواهد شد.
ب( پاسخ قانع كننده نیست كه در اين صورت بعد از تشکیل جلسه هیات ژوری، تصمیم گیری

خواهد شد. 
تبصره : در صورت درخواست مجری برای انجام مشاوره يا معرفی مشاور جهت رفع نقايص موجود ،

شورا موظف است در كمترين زمان ممکن مشاور مورد نظر را به مجری معرفی كند.
- ارسال تمامی طرح های تحقیقاتی پذيرفته شده توسط شورای دانشجويی برای اعضای شورای۷

پژوهشی مشترک)سه روز قبل از تشکیل جلسه مشترک(
- تشکیل جلسه مشترک شورای پژوهشی ۸

بعد از بررسي توسط شورای مشترک، طرح ها سه حالت پیدا می كنند:  
ج ( مصوب مشروطب( مصوب  الف( رد طرح 

           كه در صورت حالت ج  روند به صورت زير ادامه مي يابد:
- پاسخ مجری طرح در صورت لزوم ۹

- بررسی پاسخ مجری به سوال كارشناسی توسط كارشناس اولیه كه منجر به دو حالت زير می شود:۱۰
الف ( پاسخ قانع كننده است، كه در اين صورت طرح به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال می گردد.

ب( پاسخ قانع كننده نیست، طرح رد خواهد شد. 
- تنظیم صورتجلسه جهت طرح های مصوب در سیستم پژوهشیار و ارسال طرح های مصوب به۱۱

 مركز پژوهش های علمی دانشجويان Sub adminمعاونت پژوهشی توسط 


