
 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 معاونت آموزشی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 کمیته پژوهش در آموزش

 فلوچارت فعالیت در کمیته پژوهش در آموزش

 :شرح گزارش کار طرح های پژوهش در آموزش از ارائه تا تامین اعتبار نیازسنجی جهت طرح پژوهش در آموزش

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 معاونت آموزشی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 ارسال اولویت های پژوهش در آموزش 

ابالغیه 

اعضای 

 کمیته

کارگاه در 

خصوص 

طرح 

 نوآورانه

 

 اولویت 

داوری 

 طرح های 

مشاوره جهت 

تدوین طرح 

 های اساتید

 ( نامه )توسط متقاضی تفاهمطرح پژهش در آموزش از طریق سامانه پژوهانه حوزه معاونت آموزشی طبق ارسال 

 ( 99 تا پایان ) کمیتهمدیریت مرکزتوسعه به عنوان مسئول پژوهش در آموزش ازطریق اتوماسیون برای  مستقیم طرحدریافت 

 طرح نوآروانه  و حضور در مرکز توسعه جهت دریافت مشاوره به منظور نوشتن طرح پژوهش در آموزش

 جهت موضوع یا نگارششاوره حضوری/غیرحضوری دریافت م

 اولویت های گروه آموزشی / ایجاد عناوین از بین اولویت های کمیته ها

 کمیته پژوهش در آموزش  کارشناس رابطدریافت طرح های مذکور توسط مدیر مرکز و 

 اتوماسیون اولیه توسط مدیر مرکز / مسئول کمیته

 و معرفی مشاوره )دریافت نظرات و داوری /دریافت طرح اصالح شده(طرح تنظیم  /برگشت جهت مشاوره 

 دریافت نقطه نظرات داوری اولیه توسط مدیر مرکز

 ارسال توسط نویسنده طرح

 برگزاری جلسات مشاوره

 دریافت مجدد طرح

 طرح در کمیته آماده شدن طرح جهت

 تشکیل جلسه با حضور اعضا

 تصویب طرح

 تصویب به شرط رفع اشکال

 عدم اولویت

جلسه بعدی به شرط  بررسی در موکول به

 رفع اشکال

 رد طرح

 تهیه صورتجلسه براساس تصمیمات کمیته و ارسال جهت مجری طرح

 جهت معاونت پژوهشی از نظر تامین اعتبار سال مصوبهار

 (دربازه زمانی تخصیص گرنتارسال طرح به مرکز نصر جهت دریافت گرنت )



 

 

 

 

 

 

 به مجریتصویب اعالم 

 ارسال به کمیته اخالق 

 ارسال کد اخالق به مجری

 پیگیری مجری جهت اجرا 

 صورت برخورد به مشکلارسال گزارش در

 ارسال گزارش نهایی 

 بودجه توسط مجری نیمی ازدریافت 

 ارسال مقاله

 دریافت تشویقی مقاله

 افت بقیه بودجه توسط مجریدری


