
 

 

چند مرکزی داخلی نامه  پایان  یا طرح تحقیقاتی فرآیند                                    چند مرکزی داخلینامه پایان  یا یطرح تحقیقات فرآیند        

     ها( )متقاضی سایر دستگاه                                                                                     )متقاضی دانشگاه علوم پزشکی کردستان(                  
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تحقیقاتی   طرح تصویب

در   نامهپایان یا

مربوطه  شوراهای  

 شروع

 پایان پایان

 خیر  بله

 خیر بله 

 درخواست مجری طرح 

 

 عودت نامه عدم موافقت به محقق

 

ذکر  ،  مرکز دو اسم وآدرس کامل هر نامه )معرفی

سهم  و  هزینه طرح ،کاملطوره ب طرحعنوان 

دانشگاه و اسامی    معنویو   مادیمشارکت 

دانشگاه  فرم تفاهم نامهتکمیل  و( استادان راهنما

یید در مقصد أعلوم پزشکی کردستان جهت ت  

 )موجود در لینک زیر( 

http://research.muk.ac.ir/_Pages/Regulati

ons/Default.aspx 

 

یید مستندات توسط کارشناس پژوهش ابررسی و ت  

( 8254داخلی )  

  

عقد قرارداد و  معرفی محقق به محیط پژوهش توسط  

مربوطه کارشناس   

 

 

تحقیقات و معاونت یا   از طرف معاونت آموزشی موافقتنامه 

 با ذکر موارد ذیل:  (نامهپایانطرح تحقیقاتی یا ) فناوری 

 : مشخصات کامل محقق که شامل ✓

 ( خانوادگی، کدملی، شماره تلفننام و نام )

 مرکز دو اسم وآدرس کامل هر   ✓

 نامه پایان یا تحقیقاتی طرح عنوان کامل ✓

 نامه پایان یا تحقیقاتی طرحمصوب هزینه  ✓

 دانشگاههر دو  مادی و معنوی  کتراسهم مش ✓

 محیط پژوهش اسم  ✓

 (تحقیقات و فناوری مرکز درخواست کنندهآموزشی یا  با امضای معاونت)

 

 عودت نامه عدم موافقت به محقق

 

پزشکی  نشگاه علوم اد فرم تفاهم نامهتکمیل 

 دانشگاه متقاضی یا   )موجود در لینک زیر( کردستان
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کارشناس پژوهش یید مستندات توسط ابررسی و ت  

( 8254)داخلی   

  

 
عقد قرارداد و  معرفی محقق به محیط پژوهش توسط 
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تحقیقاتی   طرحتصویب 

در  نامه پایان یا

 شوراهای مربوطه 
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 :ضروری استذیل  رعایت موارد نامهانیپا ای یقاتیطرح تحقو شروع  قرارداد جهت عقد

 پروپوزال  علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان درتیئنام یکی از اعضای ه ذکرکردستان  ی دانشگاه علوم پزشک ی پژوهش یمطابق مصوّبه شورا .1

در ساااامااناه م ااونات تحقیقاار و رنااوری دانشاااگااه علوم پزشاااکی کردساااتاان   ات ناام    نااماهانیاپاا  ایا  ی قااتیطرح تحق  کنناهه درمشاااارکات تماام ارراد .2

 (http://research.muk.ac.ir/_Pages/Regulations/Default.aspxنماینه.)

 کردستان ی دانشگاه علوم پزشک یو رناور قاریدر سامانه م اونت تحقمستنهار توسط محقق  رایل پروپوزال وسایر آپلود .3

 کردستان ی علوم پزشک لزوم تأییهیه کمیته اخالق دانشگاه .4

 ی نیبال یهایی درکارآزماینی ایران  بال یی مرکز   ت کارآزما از IRCTکه   ارتیدر .5

 اداری  جهت انجام امورکردستان  ی دانشگاه علوم پزشکهنگام مراج ه به  ی )کارر ملی(همراه داشتن کارر شناسای .6
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