
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
معاونت تحقیقات و فناوري دانشکده پزشکی

ایرادات کلی

باشد.یمحداقل شش ماه ییتا دفاع نهادر کمیته اخالق  پروپزالتصویب نیفا صله ب

)یقاتیطرح تحقپیشنهاد موضوع (1تکمیل فرم شماره 

کتابخانه دانشگاهتوسط تحقیقاتی بررسی تکراري نبودن موضوع طرح 

)مجري طرحpasswordو user nameارسال پروپزال از طریق پژوهشیار (با استفاده از 

براي تعیین تاریخ دفاع از پروپزالکارشناس پژوهشیکمیتهبامجري طرح هماهنگی 

طرح تحقیقاتیزالوپروپمراحل تصویب 

پروپزال و فایل مربوط به مقاالت ارائه شده در بررسی متون را به همراه داشته باشدword، فایل جلسه دفاع از پروپزالاست درموظف مجري

عقد قرارداد با مجري طرح تحقیقاتی و پرداخت مرحله اي هزینه هاي مالی

.متعهد به انجام اصالحات حداکثر تا دو هفته می باشدمجري

و تکمیل و امضاء فرم صورتجلسهزال وپروپتشکیل جلسه دفاع از 
کارشناس پژوهشی در پژوهشیارو درج صورتجلسه توسط 

پژوهشیاراز طریقو ارسال آن مجري طرح زال توسط وانجام اصالحات پروپ

زال توسط معاونت پژوهشی دانشکده پزشکیوتائید اصالحات پروپ

زشکیزال به کمیته اخالق و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پوپروپارسال

بررسی طرح در کمیته اخالق و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی

طرح مجدد پروپزال

عدم تائید

اطالع به مجري طرح
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دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
معاونت تحقیقات و فناوري دانشکده پزشکی

حل فوق، به منزله انصراف مجري از طرح بوده و موظف به تسویه عدم گذراندن هر یک از مراتذکر : 
حساب مالی با دانشگاه می باشد.

شامل :دانشکده پزشکیکارشناس پژوهشی نهایی طرح توسط مجري به گزارش ارائه فایل 
  عنوان، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت موضوع، اهداف، فرضیات
مروري بر مطالعات گذشته
 ،روش پژوهش شامل : نوع، جامعه، نمونه، مشخصات واحدهاي مورد پژوهش، روش نمونه گیري و تعداد، محیط پژوهش

ابزار گردآوري داده ها، تعیین اعتبار و پایایی ابزار ، روش گردآوري داده ها، روش تجزیه و تحلیل داده ها   
) و یا نمودارهاي آماري)،جداول یافته هاي پژوهش
سی یافته ها، نتیجه گیري نهایی، محدودیتها، مالحظات اخالقی، پیشنهادات براي پژوهش هاي بعديبحث و برر

طرح تحقیقاتیاز نهاییدفاعمراحل 

طرح تحقیقاتیاز نهایی دفاعجلسه خیتارنییتع

دانشگاه یکارشناس پژوهشارائه فاکتورهاي هزینه شده و مقاله مستخرج توسط مجري به 

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکیمجري طرح با مالی تسویه حساب 

داورطبق نظر اساتیدمجريتوسط گزارش نهایی انجام اصالحات 

دانشکدهیکارشناس پژوهشبه شده)شیرای(وگزارش نهایینسخه کیارائه 
مقاله مربوطه (در صورت وجود)لیفا+ Wordلیفابه انضمام 

طرح تحقیقاتینهایی گزارش تشکیل جلسه دفاع از 
:)نتیدر نرم افزار پاورپو(مجري طرح توسط دفاع 
قهیدق30الی20یط
 دیاسال50حداکثر -دیاسال20حداقل

مجريبه سواالت مطرح شده داوران جلسه توسط ییپاسخگو

به معاونت پژوهشی دانشگاه  از طرف دانشکده(مبنی بر اتمام طرح تحقیقاتی) ال نامه اي ارس


