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 ایهای توسعههای ارسال شده به واحد طرحروند کار رسیدگی به طرح
 

 گیرد. صورت می دریافت طرح از مجری از طریق پست الکترونیک  :دریافت طرح توسط مدیر واحد .1

 بررسی اولیه طرح توسط مدیر واحد: )ظرف دو روز( .2

a.  در این صورت در اولین فرصت مراتب به اطالع مجری طرح  شرایط برای ورود به پروسه داوری:احراز رد سریع طرح در صورت عدم

 شرایط الزم برای ورود به داوری شامل موارد زیر است:رسد. می

 (مرتبط به حوزه آموزش یکی از رده های فراگیران علوم پزشکی یا اعضای هیات علمی باشد.1

بدون انجام  ماهیت نظریه پردازی و ارائه پیشنهاد "هایی که صرفالذا طرح زش شده باشد،( در عمل منجر به بهبود کیفییت آمو2

 ماهیت تولید علم دارند و همراه با اقدام اصالحی نیستند قابل بررسی نخواهند بود.  "یا صرفا مداخله دارند

b.  ای در های توسعهطرح ،گرانت احراز دریافت شرایطمطرح نمودن طرح در اولین جلسه شورا در صورت وجود ابهام از نظر انطباق با

 دانشگاه 

c.  تعیین دو داور توسط مدیر واحد 

آوری خواهد شد. در صورت تاخیر به داور یادآوری و در ظرف دو هفته نظر داوران جمع: ارسال طرح برای داوران و انجام داوری توسط ایشان .3

 .صورت لزوم داور عوض خواهد شد

 توسط مدیر واحد: ظرف یک هفتهبندی نظر داوران جمع .4

a.  شود. های توسعه ارسال میگیری نهایی به شورای طرحبرای تصمیم، هر دو داور توسطتایید طرح در صورت 

b.  شود.رد طرح توسط هر دو داور، طرح مذکور رد شده و به مجری اطالع داده میدر صورت 

c. شود. در این موارد تصمیمواحد طرح برای داور سوم ارسال می نظر بین نظر داوران، بر حسب صالح دید مدیردر صورت اختالف-

 گیرد.صورت می داوردو داور از سه  جمع بندی نظراتگیری بر اساس 

d. گردد که ظرف دو هفته شود. )از مجریان درخواست میدر صورت نیاز به اصالحات بیشتر، طرح برای مجری طرح ارسال می

 ند.(اصالحیه خود را به واحد ارسال نمای

 شود. می 5، پس از اعمال اصالحات توسط مجری، طرح وارد مرحله d.4تبصره: در صورت تحقق بند 

 شود. می مطرحشورا  درگیری نهایی طرح پس از تایید طرح توسط حداقل دو داور، برای تصمیم .5

 توسعه آموزش دانشگاه:های طرحدر صورت تصویب طرح در شورای  .6

a. شود تا پروپوزال طرح را در سامانه پژوهشیار ثبت نماید. از مجری طرح خواسته می 

b.  شود. دانشگاه به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارسال میطرح برای کارشناسی هزینه و طرح در شورای 

 شود.در صورت عدم تصویب طرح در شورا، نتیجه به صورت مکتوب و به امضای مدیر مرکز برای مجری طرح ارسال می .7

 



 

 بررسی اولیه طرح توسط مدیر واحد

 تعیین دو داور توسط مدیر واحد 

عالم نظر داوران و جمع بندی پاسخ داوران ا

 توسط مدیر واحد

 
 

 واحد طرح های توسعه در آموز ش های توسعه در آموزش روند تصویب طرح

 توسعه آموزش دانشگاه مرکز مطالعات و

 

 

 ای از طریق پست الکترونیک نویس طرح توسعهارائه پیش

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احراز شرایط برای رد سریع در صورت عدم 

 ورود به پروسه داور ی

مطرح نمودن طرح در اولین جلسه شورا در 

 صورت وجود ابهام 

اختالف نظر بین دو 

 داور

ارسال به داور 

 سوم

در صورت نیاز به 

  رحاصالحات بیشتر ط
ارسال به 

 مجری

اصالح توسط 

 مجری

ط
ح توس

 تایید طر

 دو داور

   

 شورای طرح های توسعه در آموزش

ورود اطالعات به محیط پژوهشیار در صورت تصویب طرح در شورا 

 توسط مجری

 ارسال نامه همراه کد پژوهشیار به معاونت تحقیقات و فناوری 

 دانشگاه  HSRطرح برای کارشناسی هزینه و طرح در شورای 

در صورت رد طرح در شورا مراتب با بیان دلیل به مجری اطالع 

 داده میشود.
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