
 بسمه تعالي

 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران

 معاونت پژوهشي دانشكده

 

 دستور العمل تصويب پروپوزال در كميته پژوهشي گروه هاي آموزشي

 دفاع نيست.پروپوزال قابل استاد راهنما حضور استاد راهنما و دانشجو در جلسه تصويب پروپوزال ضروري است و در صورت عدم حضور  -1

 ارائه نمايند. 40اساليد با فونت نازنين و سايز  30دقيقه در قالب  25به مدت پروپوزال را دانشجو  -2

 صالحيت علمي دانشجو، استاد راهنما در پايان نظرات خود را دركميته اعالم نمايد.صحيح ارزيابي  به منظوردر جريان دفاع ضروري است  -3

 نقطه نظرات اعضاء را با نظارت استاد راهنما اعمال نمايد.دانشجو مكلف است تمام  -4

حضور داشتته باشتند رستميت و نماينده معاون پژوهشي يك از اعضاء  به اضافهنصف تعداد تصميمات كميته پژوهشي گروه ها در صورتيكه  -5

 پيدا مي كند.

 را رعايت نمايند. زمان داوران اين مدتضروري است هفته است لذا  2مدت داوري طرح هاي پايان نامه ايي به مدت  -6

 

 دستور العمل تصويب پروپوزال در شوراي پژوهشي دانشكده

يا نماينده ايشتان  بررستي پروپتوزال بته جلسته حضور مدير گروه در جلسه تصويب پروپوزال ضروري است و در صورت عدم حضور ايشان ) -1

 ديگري موكول مي شود.

يتك هفتته ذيتل ريال  الزم است متوارد  000/000/60ريال و دكتراي  000/000/20براي بررسي پروپوزال هاي تا سقف )كارشناسي ارشد  -2

 قبل از تاريخ شوراي پژوهشي به  دفتر معاونت پژوهشي تحويل گردد.

 امضاء استاد راهنما و مدير گروه مربوطه  باخالصه پروپوزال بر اساس فرمت موجود روي سايت )پيوست   -

 فايل الكترونيكي پروپوزال -

 صورت جلسه تصويب پروپوزال در گروه -

 رضايت نامه آگاهانه  -

 گردد.به دفتر معاونت پژوهشي تحويل  ذيل يك هفته قبل از تاريخ شورابراي بررسي پروپوزال هاي باالتر از سقف الزم است موارد  -3

 مضاء استاد راهنما و مدير گروه ابا پروپوزال كامل  -

 فايل الكترونيكي پروپوزال -

 صورت جلسه تصويب پروپوزال درگروه -

 رضايت نامه آگاهانه  -



 

 پاياننامه ها و طرح هاي پايان نامه ايي اخالقمدارك الزم براي دريافت تائيديه كميته 

 بالمانع بودن ارائه طرح به كميته اخالق را اعالم نمايد امضاء استاد راهنما ضروري است و مدير گروه نيز  )يك نسخه از پروپوزال تائيد شده  -1

 ضروري است مجري نيز و امضاء  شده باشد و به زبان ساده تهيهرضايت نامه بايد با دقت آگاهانه )رضايت نامه  -2

 

 مدارك الزم براي عقد قرار داد پژوهشي

 كميته اخالقتصوير تائيديه  -1

 يك نسخه پروپوزال امضاء شده  -2

 

 مدارك الزم براي تسويه حساب قرار داد پژوهشي

 

 تائيد استاد راهنما طي نامه كتبي -1

 تصوير صورت جلسه دفاع نهايي پايان نامه  -2


