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کمیته تحقیقات دانشجویی در نظر دارد با طراحی و اعمال سیاست های کاربردی ، روند تصویب طرح های 

از جمله مراحلی که پیش روی تصویب یک طرح تحقیقاتی وجود دارد ، . تحقیقاتی را تسهیل و تسریع ببخشد 

های انجام شده توسط گروه پژوهش این با بررسی . فرآیند داوری و بررسی پیش نویس طرح تحقیقاتی است 

کمیته ، مشخص شد که دلیل اصلی ارجاعات متعدد پیش نویس طرح تحقیقاتی به مجریان ، کامل نبودن پیش 

جلسه شورای مرکزی لذا پس از بررسی این موضوع در . نویس ثبت شده در سامانه پژوهش این کمیته می باشد 

، الزم است موارد ذیل در تمامی طرح و پیرو مصوبات همان جلسه  96.12.05کمیته تحقیقات دانشجویی مورخ 

های تحقیقاتی ثبت شده در سامانه پژوهشی کمیته تحقیقات رعایت شوند ؛ در غیر این صورت طرح در دستور 

 .کار شورای پژوهشی کمیته قرار نگرفته و طبق دستورالعمل ذیل نسبت به آن اقدام می شود 

 :می شوند ( Very Fast Reject)سریع طرح  مواردی که منجر به رد

هرگونه تکرار و تشابه کامل عنوان طرح با طرح هایی که پیش از آن در سامانه پژوهش کمیته تحقیقات ثبت  -

 .یا در شورای پژوهشی همان کمیته تصویب شده اند 

گروه . علوم پزشکی باشد  هرگونه عناوینی که به تشخیص گروه پژوهش کمیته ، غیرقابل اجرا و غیرمرتبط با -

 .پژوهش می تواند بصورت مستقل یا با طرح موضوع در شورای پژوهشی نسبت به این بند اقدام کند 

ادبی در متون پیش نویس طرح تحقیقاتی که به تایید سرپرست  –تشخیص هرگونه کپی برداری و دزدی علمی  -

 .گروه پژوهش کمیته تحقیقات برسد 

گیری طرح در دستورجلسه شورای پژوهشی شده و منجر به ارجاع طرح به مجری می موارد ذیل مانع قرار

لذا مجریان طرح در هر زمان با تکمیل و اصالح موارد ذکر شده ، می توانند نسبت به ثبت مجدد طرح . شوند 

 .خود اقدام نمایند 

اعم از فرم کار با حیوانات هرگونه خالی بودن قسمت های مشخص شده و مرتبط در پیش نویس طرح تحقیقاتی  -

 .درصورت مرتبط بودن موضوع و تمامی فیلدها و جدول های درج شده در فایل پیش نویس طرح تحقیقاتی 

 .عدم تطابق عنوان فارسی با عنوان انگلیسی درج شده در پیش نویس طرح تحقیقاتی  -

 .عدد باشد 3در صورتی که تعداد بررسی متون ها کمتر از   -

در صورتی که مرکز مورد نظر از مراکز غیر وابسته به دانشگاه )ین دقیق محل انجام طرح تحقیقاتی عدم تعی -

 ( .علوم پزشکی اراک باشد ، الزامی است که نام آن مرکز بصورت کامل ذکر شود



 .با عنوان طرح تحقیقاتی ( 2-5بند )هرگونه عدم هماهنگی کلمات کلیدی تعریف شده  -

تکمیل فیلدهای محل بررسی طرح، نوع طرح، نوع مطالعه، روش جمع آوری اطالعات، هرگونه اشتباه در  -

جدول متغیرها، جدول هزینه ها، جدول زمان الزم برای اجرای طرح، فرم رضایت آگاهانه و سایر فیلدهای 

 .مرتبط 

مرتبط و وجود عدم پیوست ضمائم مرتبط با طرح تحقیقاتی مانند پرسشنامه ، امضای مجریان و سایر موارد  -

هرگونه نقص در اطالعات ارائه شده در رابطه با این ضمائم مانند نحوه نمره دهی و تجزیه و تحلیل پرسشنامه 

 .و سایر موارد مرتبط 

هرگونه عدم رفرنس دهی یا اشتباه در رفرنس دهی به مطالب علمی بکار برده شده در پیش نویس طرح  -

الزم به ذکر است که تمامی . رفرنس های جابجا و غیرمرتبط و غیره تحقیقاتی اعم از رفرنس دهی کاذب ، 

رفرنس های نوشته شده در انتهای طرح تحقیقاتی اعم از مقاله ، کتاب ، سایت ، نشریه آنالین و غیره حتما باید 

 .به سبک ونکوور و به روش صحیح نوشته شده باشند 

 

ای مرکزی و تایید سرپرست کمیته تحقیقات رسیده و از الزم به ذکر است که این دستورالعمل به تصویب شور

 .الزم االجراست  97.02.01تاریخ 

 


