فرآیندهای امور پژوهش
مدیریت تحقیقات وفنآوری دانشکده علوم
پژشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان

فزآیٌذ پذیزش ٍتػَیة طزح ّای ّای تحقیقاتی داًطکذُ علَم پشضکی آتاداى

ارسال به مرحله داوری

آیاطرح مورد تأیید داوران قرارگرفته است؟

خیر

تلِ
پذیرش طرح /پذیرش طرح به شرط انجام اصالحات

عدم پذیرش طرح وارسال به
آرشیو طرح های بایگانی شده

ارسال طرح به شورای پژوهش

آیاطرح مورد تأیید شورای پژوهش قرارگرفته است؟
خیر

بله
پذیرش طرح /پذیرش طرح به شرط انجام اصالحات

عدم پذیرش طرح وارسال به
آرشیو طرح های بایگانی
شده

ارسال طرح به مرحلۀ بعداز تصویب) ارسال طرح به کمیتۀ مالی(

آیاطرح در کمیتۀ مالی مورد تأیید قرارگرفته است؟
خیر
بله
عدم پذیرش طرح وارسال به آرشیو طرح
های بایگانی شده

پذیرش طرح /پذیرش طرح به شرط انجام اصالحات

1

2

ارسال طرح به کمیتۀ اخالق

آیاطرح در کمیتۀ اخالق مورد تأیید قرارگرفته است؟

بله

دریافت کد اخالق

خیر

عدم پذیرش طرح وارسال به آرشیو طرح
های بایگانی شده

ارسال طرح به مرحله آماده به قرارداد جهت پرداخت  %70هزینه کل طرح به مجری اصلی

ارسال طرح به مرحله درحال به اجرا

بله

دریافت گزارش نهاایی-ارائه
مقاله مستخرج ازطرح

آیاطرح به مرحله پایان می رسد؟

خیر

عدم دریافت مقاله وبازگشت  %70هزینه کل طرح توسط مجری
اصلی

عدم پذیرش طرح وارسال به آرشیو
طرح های بایگانی شده

هذت سهاى ایي فزآیٌذتستگی تِ ّوت هجزیاى ٍ هذت سهاى هطخع ضذُ تزای اًجام طزح دارد کِ اس یک سال
تاچٌذسال هتغیزاست

فزآیٌذ تْیۀ خثز درهاصٍل اخثار تزگشیذُ هعاًٍت تحقیقات ٍسارت تْذاضت در سایت هذیزیت تحقیقات ٍفٌاٍری
داًطکذُ علَم پشضکی آتاداى(ضوارُ )1

پزیٌت ًاهِ جْت ًػة در تزد

اهَر پضٍّص
تْیِ خثزتَسط کارضٌاط اهَر پضٍّص
ارسال خثز تِ هذیز تحقیقات ٍفٌآٍری جْت تأییذ

آیاخثز هَرد تأییذ هذیز تحقیقات ٍفٌآٍری قزار گزفتِ است ؟
خیر

بله

ارسال خثز تِ ٍاحذ اطالع رساًی تَسط کارضٌاط اهَر پضٍّص

پی گیری خبر جهت ارسال درسایت
مدیریت تحقیقات وفناوری توسط
کارشناس امور پژوهش

فعالیت ّای هزتَطِ تِ کارضٌاط اهَر پضٍّص یکساعتِ اًجام ٍلی فعالیت ّای هزتَطِ تِ سزپزست اطالع
رساًی تستگی تِ دستزسی ایطاى تِ سایت ٍحجن کار رٍساًِ اش دارد کِ هعوَالً دٍ رٍسُ اًجام هی ضَد.

فزآیٌذ تْیۀ خثز درهاصٍل اخثار تزگشیذُ هعاًٍت تحقیقات ٍسارت تْذاضت در سایت هذیزیت تحقیقات ٍفٌاٍری
داًطکذُ علَم پشضکی آتاداى(ضوارُ )2

ارسال فایل خثز تَسط کارضٌاط اهَر پضٍّص تِ هذیز تحقیقات ٍفٌآٍری جْت تأییذ

آیا فایل خثز هَرد تأییذ هذیز تحقیقات ٍفٌآٍری قزار
گزفتِ است ؟

بله

خیر

ارسال فایل خثز تِ کارضٌاط اهَر پضٍّص

بایگانی فایل خبر تأیید نشده
توسط مدیر تحقیقات وفنآوری

ارسال فایل خثز تَسط کارضٌاط اهَر پضٍّص تِ سزپزست اطالع رساًی

پی گیزی جْت ارسال خثز اسسایت اطالع رساًی تِ ساب پزٍتال هذیزیت تحقیقات ٍفٌاٍری

فعالیت ّای هزتَطِ تِ کارضٌاط اهَر پضٍّص یکساعتِ اًجام ٍلی فعالیت ّای هزتَطِ تِ سزپزست اطالع
رساًی تستگی تِ دستزسی ایطاى تِ سایت ٍحجن کار رٍساًِ اش دارد کِ هعوَالً دٍ رٍسُ اًجام هی ضَد.

فزآیٌذ تْیۀ خثز درهاصٍل اخثار داخلی در سایت هذیزیت تحقیقات ٍفٌاٍری داًطکذُ علَم پشضکی آتاداى

ارسال خثز تِ هذیز تحقیقات ٍفٌآٍری جْت تأییذ

آیاخثز هَرد تأییذ هذیز تحقیقات ٍفٌآٍری قزار گزفتِ
است؟
خیر

بله

ارسال خثز تِ سزپزست رٍاتط عوَهی

پی گیزی جْت ارسال خثز اسرٍاتط عوَهی تِ سایت هذیزیت تحقیقات ٍفٌاٍری

فعالیت ّای هزتَطِ تِ کارضٌاط اهَر پضٍّص یکساعتِ اًجام ٍلی فعالیت ّای هزتَطِ تِ سزپزست
رٍاتط عوَهی تستگی تِ دستزسی ایطاى تِ سایت ٍحجن کار رٍساًِ اش دارد کِ هعوَالً دٍ رٍسُ اًجام هی ضَد

فزآیٌذ ٍرٍدهجزی طزح تِ ساهاًِ پضٍّطیارٍارسال طزح تِ ساهاًِ پضٍّطیار داًطکذُ علَم پشضکی آتاداى

انتخاب ساب پرتال مدیریت تحقیقات وفناوری درزیر منوی معاونت آموزشی ،پژوهشی ودانشجویی

کلیک بروی لینک پذیرش وتصویب طرح های تحقیقاتی )سامانه پژوهشیار(
انتخاب گزینه ثبت نام عضوجدید
ورود به صفحه تکمیل مشخصات فردی

تکمیل مشخصات فردی جهت دریافت نام کاربری وکلمه عبور از طریق پست الکترونیکی کاربر

ورود مجددبه سامانه پژوهشیارازطریق نام کاربری وکلمه عبور جهت انجام کلیه مراحل ارسالی طرح

آیا کلیه مراحل الزم جهت ارسال طرح انجام شده است؟
بله

هذت سهاى ایي فزآیٌذتستگی تِ حجن طزح ّ ،وت هجزی ارسال کٌٌذُ طزح ،ساهاًِ پضٍّطیار ٍپزتال
داًطکذُ علَ پشضکی آتاداى دارد کِ اگز هطکلی ًثاضذ دٍساعتِ اهکاى پذیزاست.

خیر

فزآیٌذ ٍرٍد داٍر طزح ٍاًجام داٍری درساهاًِ پضٍّطیارداًطکذُ علَم پشضکی آتاداى
ٍرٍدتِ پزتال داًطگاُ علَم پشضکی آتاداى

کلیک بروی لینک پذیرش وتصویب طرح های تحقیقاتی (سامانه پژوهشیار)

انتخاب گزینه ثبت نام عضوجدید

ورود به صفحه تکمیل مشخصات فردی

تکمیل مشخصات فردی جهت دریافت نام کاربری وکلمه عبور از طریق پست الکترونیکی کاربر
الکترونیکی کاربر
ورود مجددبه سامانه پژوهشیارازطریق نام کاربری وکلمه عبور

ورود به محیط مشترک مجری /داور جهت انتخاب محیط داوری

ٍرٍد تِ غفحِ جْت تأییذ  /رد داٍری

آیا داٍرطزح ارسالی را هی پذیزد؟
بله

انجام داوری طرح جهت ارسال به

خیر
رد داوری

سامانه پژوهشیار

هذت سهاى ایي فزآیٌذتستگی تِ ًَع ٍحجن طزح  ،ساهاًِ پضٍّطیار ٍپزتال داًطکذُ علَ پشضکی آتاداى دارد
اگز هطکلی ًثاضذ ٍداٍر ،هٌاسة داٍری طزح تاضذ ،در غَرتی کِ جْت اًجام ایي کار سهاى اختػاظ دّذ
چٌذساعتِ اهکاى پذیزاست

فزآیٌذ تاسیاتی کلوِ عثَر(هجزی یا داٍر)در ساهاًِ پضٍّطیارداًطکذُ علَم پشضکی آتاداى

کلیک تزٍی لیٌک پذیزش ٍتػَیة طزح ّای تحقیقاتی (ساهاًِ پضٍّطیار)

اًتخاب گشیٌِ کلوِ عثَرم رافزاهَش کزدُ ام
وورد به صفحه ارسال کلمه عبور

آیا غفحِ ارسال کلوِ عثَر تکویل هیطَد؟
خبر

بله

دریافت کلمه عبور از طریق پست

عدم دریافت کلمه عبور از طریق
پست الکترونیکی کاربر

الکترونیکی کاربر

هذت سهاى ایي فزآیٌذتستگی تِ ساهاًِ پضٍّطیار ٍپزتال داًطکذُ علَ پشضکی آتاداى دارد کِ اگز هطکلی
ًثاضذًْایت ًین ساعتِ اهکاى پذیزاست

فزآیٌذ پزداخت ّشیٌۀ داٍری /غذٍرگَاّی داٍری تِ داٍراى

تأییذ لیست داٍراى جْت پزداخت ّشیٌۀ داٍری ٍغذٍرگَاّی داٍری تَسط هذیز تحقیقات ٍفٌآٍری
ارسال به معاون آموزشی ،پژوهشی ودانشجویی جهت تأیید

آیا لیست ارسالی مورد تأیید معاون آموزشی،
پژوهشی ودانشجویی قرار می گیرد؟
خیر

بله

ارسال لیست ارسالی داٍراى تِ اهَرهالی جْت تٌظین
سٌذهالی

پی گیری سند مالی از امورمالی جهت
پرداخت هزینۀ داوری به داوران

بایگانی نسخه ای ازسنذ مالی توسط

ارسال به کارشناس امور
پژوهش
ارسال لیست ارسالی داوران جهت
صدورگواهی داوری به امور اداری

پی گیری گواهی های داوران از امور
اداری توسط کارشناش امور پژوهش

تحوبل گواهی داوران (داخلی) /ارسال گواهی
داوران (خارجی) توسط کارشناس امور پژوهش

کارشناس امور پژوهش حهت هرگونه
پاسخگویی

فعالیت ّای هزتَطِ تِ کارضٌاط پضٍّص ًْایت 4رٍسُ ٍلی فعالیت ّای هزتَطِ تِ اهَر هالی تستگی تِ تَدجِ
ٍکار پزاس داضتِ کِ هعوَالً 12رٍسُ اًجام هیطَد.

فزآیٌذ دریافت ّشیٌۀ ضزکت درکٌگزُ ّای داخلی/خارجی اعضای ّیـأت علوی داًطکذُ علَم پشضکی آتاداى

ارسال تِ هذیز تحقیقات ٍفٌآٍری جْت تأییذ هعاٍى آهَسضی ،پضٍّطی ٍداًطجَیی

آیا درخَاست هَرد تاییذ هعاٍى آهَسضی ،پضٍّطی
ٍداًطجَیی قزار هی گیزد؟

بله
ارجاع ابالغ درخواست کنندگان به امور اداری

خیر
ارسال به کارشناس امور پژوهش
جهت بایگانی

پیگیزی اتالغ درخَاست کٌٌذگاى تِ اهَر اداری ٍ هطارکت تا اهَر اداری در تحَیل اتالغ ّای

غادر ضذُ تَسط کارضٌاط اهَر پضٍّص
ارائِ ًاهِ ای اس ضزکت کٌٌذگاى درکٌگزُ ّای داخلی/خارجی اعضای ّیـأت علوی تِ ّوزاُ تلیط ٍ فاکتَر
ّشیٌۀ ثثت ًاهِ تِ هعاٍى آهَسضی ،پضٍّطی ٍداًطجَیی

ارجاع تِ اهَر هالی جْت تٌظین سٌذهالی تَسط کارضٌاط اهَر پضٍّص

فعالیت ّای هزتَطِ تِ کارضٌاط پضٍّص ًْایت 4رٍسُ ٍلی فعالیت ّای هزتَطِ تِ اهَر هالی تستگی تِ تَدجِ
ٍکار پزاس داضتِ کِ هعوَالً 15رٍسُ اًجام هیطَد.

