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تسویه حساب طرح های تحقیقاتی برای برونداد و اتگزارش ارسالدستورالعمل   

( 1400شهریور ماه )  

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 معاونت تحقیقات و فن آوری 

 

تسویه  پیشرفت، گزارش نهایی، برونداد و  مختلف ارائه گزارشات    مراحل  یکپارچه سازی  حاضر،  دستورالعملتدوین    هدف از  مقدمه:

دانشگاه علوم پزشکی گلستان    تحقیقاتیواحدهای    توسط مجریان و(  غیرپایان نامه ای  یاای    نامه  پایان  از  اعم)تحقیقاتی  های  رح  حساب ط

   ( می باشد.، کمیته تحقیقات دانشجوییHSRهسته های )شامل مراکز تحقیقاتی، دانشکده ها،  

می باشد که    "تسویه حساب موقت "بطور کلی تسویه حساب طرح های تحقیقاتی در دو مرحله انجام می شود. مرحله اول تحت عنوان  

ارائه برون که با    "تسویه حساب نهایی"انجام می شود و مرحله دوم تحت عنوان    ترجمان دانشفرم  و    ارائه گزارش نهاییبا  

 انجام می شود.  داد

این طرح ها  و    نیستسهم دانشگاه علوم پزشکی گلستان(، نیازی به ارائه برون داد  بودجه  در مورد طرح های با بودجه صفر )  -1تبصره  

 د.نمی شو "تسویه حساب نهایی"ان دانش، صرفا با ارائه گزارش نهایی و فرم ترجم

  

ارائه می  بخش اصلی به شرح ذیل    ارچه شامل  در ادامه فرآیندهای مربوط به ارائه گزارش و برون داد طرح های تحقیقاتی  

 :شود
 بودجه )متناسب با درصد پیشرفت(  طرح و درخواست  شرفتیپ  یها گزارش  ارسال  ند یفرآ  -1 ماده

 و یا قرارداد طرح پژوهشی  اصالح پروپوزالدرخواست    -2ماده  

 )تسویه حساب موقت طرح(  یقاتیتحقطرح های    یینها گزارش  ارسال ندیفرآ  - 3  ماده

 طرح(   نهایی)تسویه حساب   یقاتی تحق  ی ها  طرح برونداد  ارسال  ند یفرآ  -4 ماده

 

 طرح   شرفتیپ  یها گزارش ارائه ندیفرآ -1 ماده 
، طرح مورد نظر را جستجو و پیدا نماید و در مورد هر  می تواند در لیست طرح های خود در سامانه پژوهشیارمجری طرف قرارداد  -1 بند

ماژول،  طرح طریق  گزارشات"  از  مختلف  ،  "ارسال  نهایی(گزارش  ارسالمراحل  گزارش  و  پیشرفت  )گزارش  ارسال    ات  تاریخ  و 

برای هر مرحله را مشاهده فرماید. بطور معمول، طبق قرارداد، دو مرحله برای ارائه گزارش پیشرفت طرح تعیین شده است. این    اتگزارش

   قابل رویت می باشد.  "ارسال گزارشات "لیست مربوط به ماژول در  "مرحله دوم"و  "مرحله اول "مراحل تحت عنوان  

  ارسالطرح    یدرصد از مراحل اجرای  25از اتمام    بعدمرحله اول    پیشرفت  گزارشقراداد طرح های تحقیقاتی،  مطابق فرمت جدید    -2بند  

در زمان ارسال گزارش پیشرفت، باید   می شود.  ارسال  طرح  یاجرای مراحل  درصد از    65مرحله دوم بعد از اتمام    پیشرفت  شده و گزارش

 شود.   مناسب )مرحله اول یا مرحله دوم( انتخاب، مرحله "انتخاب مرحله قرارداد "در آیتم  

    را ارسال نماید.   پیشرفت   )مرحله اول یا دوم(، بیش از یک گزارش   مراحل  از   در صورت نیاز، مجری محترم می تواند در هر یک   - 1تبصره  
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 نامگذاری شود.مرحله گزارش و محتوای فایل با هریک از فایل های گزارش پیشرفت باید متناسب  - 2تبصره 

باید  )مرحله دوم( می باشد و این گزارش  الزامی مرحله دومالزامی نبوده و فقط برای  "مرحله اول"ارائه گزارش پیشرفت برای  -3 بند

تعیین شده )طبق تاریخ ذکر شده در جدول(   توسط مجری    "درخواست/ فرم گزارش پیشرفت "استاندارد  مطابق فرمت  در مهلت 

در قسمت اطالع    "درخواست /فرم گزارش پیشرفت". نمونه  در سامانه پژوهشیار ارسال شود  ("ارسال گزارشات "از طریق ماژول  )محترم  

 .رسانی سامانه پژوهشیار در دسترس می باشد

 . ثبت شود فرمحتما باید در ارائه گزارش   تاریخ - 1تبصره 

دوم  -4  بند مرحله  گزارش  ارسال  زمان  در  محترم  مجری  صورتیکه  بودجهرخواست  د،  در  بعدی  این   قسط  باید  دارد،  را  طرح 

 اعالم نماید. طرح پیشرفت درخواست را در متن گزارش

گزارش )مرکز تحقیقات، دانشووکده، ...(، تعیین شووده باشوود، ادمین واحد پژوهشووی   ناظردر صووورتیکه مطابق قرارداد برای طرح   -5 بند

برای این    .نموده و تاییدیه ناظر را دریافت می نمایدبرای ناظر طرح ارسووال   "به ناظرگزارشووات  ارسووال  "از طریق ماژول پیشوورفت طرح را 

انتخاب    مورد نظر پیشورفت (، گزارش)  "انتخاب ناظر"با کلیک بر روی گزینه  لیسوت جسوتجو شوود و سوپ    طرح درمنظور، باید ناظر 

 .  شده و برای ناظر ارسال شود

برای  جهت تایید  "ارسووال گزارشووات به ناظر"از طریق ماژول   باید  گزارش پیشوورفت طرح ،صووورتیکه طرح ناظر نداشووته باشووددر   -6 بند

 .شودارسال  واحد   پژوهشیرئیس یا معاون  

یکه بنا به تشوخی  رئی  واحد، عالوه بر تایید ناظر، در صوورتبررسوی گزارش در شوورای پژوهشوی واحد الزامی نمی باشود. ولی  -1تبصوره  

بارگذاری   "آپلود مسوتندات"در قسومت  ی پژوهشوی واحدباید صوورتجلسوه شووراباشود،  نیز واحد شوورای پژوهشوی  نیاز به تایید گزارش در 

 شود.

بوه (  مرحلوه گزارش و  کود طرح)بوا ذکر   "مکااتااات اداد"پ  از تواییود گزارش، ادمین واحود پژوهشوووی، این موضووووع را از طریق    -7بنود 

طرح نااید به مرحله بعد ارسااال )، موقعیت طرح پژوهشوووی نباید ترییر کند  حالتکارشوووناس رابط معاونت اطالع می دهد. در این  

  (.شود

 

 و یا قرارداد طرح پژوهشی  درخواست اصالح پروپوزال -2ماده 

قرارداد طرح )مثال اصالح بودجه، اصالح  پروپوزال و یا  ، درخواست اصالح  بعد اد عقد قرارداددر صورتیکه مجری محترم    -1بند  

باید   باشد،  داشته  را   ).... طرح،  اجرای  پیشرفت "مهلت  گزارش  و  "درخواست  /فرم  نموده  تکمیل  طریق   را  ارسال "ماژول    از 
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نماید.در    "گزارشات ارسال  پژوهشیار  پیشرفت/درخواست"نمونه    سامانه  گزارش  در    "فرم  پژوهشیار  سامانه  رسانی  اطالع  قسمت  در 

 .در فرم گزارش الزامی می باشد(  ثات تاریخدسترس می باشد )

در    گزارش/درخواست را ارسال نماید.  بیش از یک،  مرحله )مرحله اول یا دوم(در صورت نیاز، مجری محترم می تواند در هر    -1تبصره  

 شود.  ، مرحله مناسب )مرحله اول یا مرحله دوم( انتخاب"انتخاب مرحله قرارداد "تم ، باید در آیدرخواست /زمان ارسال گزارش پیشرفت

  طرح   ستی ل  به   مراجعه  با  ، درخواست اصالح پروپوزال را داشته باشد، بایدقال اد عقد قرارداددر صورتیکه مجری محترم    -2تبصره  

  کی کل(  )   "قفل   کونیآ"، بر روی  "درخواست ویرایش"  ستونطرح مذکور را جستجو کرده و در    ار، ی پژوهش  سامانه  در  خود  یها

ویرایش   یبرا  را  طرح  که  کند  درخواست)کارشناس مرکز/دانشکده(    واحد پژوهشی  نی ادم  از  علت درخواست ویرایش،  ذکر  با  و  نموده

 .)لیست ادمین های واحدهای پژوهشی در قسمت اطالع رسانی پژوهشیار در دسترس می باشد( دینما باز

می تواند )بنا به در صوورتیکه مطابق قرارداد برای طرح ناظر تعیین شوده باشود، ادمین واحد پژوهشوی )مرکز تحقیقات، دانشوکده، ...(    -2 بند

  .نماید برای ناظر طرح ارسوال ، جهت تایید  "ارسوال گزارشوات به ناظر  "را از طریق ماژول   درخواسوتگزارش/  ،صوالحدید رئی  مرکز(

مورد   درخواسوت/(، گزارش) "انتخاب ناظر"با کلیک بر روی گزینه  در لیسوت جسوتجو شوود و سوپ     طرحظر نابرای این منظور، باید  

 .  شده و برای ناظر ارسال شودانتخاب   نظر

در   واحد هشویومعاون پژ/تایید رئی  نمی باشود و   الزامی  "درخواسوت اصوالح پروپوزال یا قرارداد"برای  ناظر  دریافت تاییدیه  -1تبصوره  

رئی /معاون  برای  "ارسوووال گزارشوووات به ناظر  "از طریق ماژول   باید  درخواسوووتگزارش/برای این منظور   کافی اسوووت.این خصوووو   

 .شودپژوهشی واحد ارسال 

جهت تایید برای ( "ناظر  به  گزارشوات ارسوال  " ماژول قیطر از)در مورد طرح هایی که ناظر ندارند، گزارش/درخواسوت حتما باید   -3بند 

 .واحد ارسال شود یپژوهش  معاون/  ی رئ

یکه بنا به تشخی  رئی  واحد پژوهشی، در صورتدر شورای پژوهشی واحد الزامی نمی باشد. ولی   درخواستگزارش/بررسی  -1تبصره  

آپلود "در قسوومت  ی پژوهشووی واحدباید صووورتجلسووه شوووراباشوود، نیز  واحد شووورای پژوهشووی در    آنعالوه بر تایید ناظر، نیاز به تایید  

 بارگذاری شود.  "مستندات

موضوووع   و کد طرح)با ذکر   "ادادمکاتاات  "، ادمین واحد پژوهشووی این موضوووع را از طریق درخواسووتگزارش/پ  از تایید   -4 بند

طرح نااید به مرحله )به کارشوناس رابط معاونت اطالع می دهد. در این شورایط، موقعیت طرح پژوهشوی نباید ترییر کند  (  درخواسوت

 .(بعد ارسال شود
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 ی )تسویه حساب موقت طرح(قاتیتحقطرح های   یینها گزارش ارائه ندیفرآ -3 ماده 

را مطابق فرمت استاندارد    فرم ترجمان دانش  و  گزارش نهاییاتمام قرارداد طرح،    تاریخمجری محترم باید قبل از سررسید    -1  بند

پژوهشیار    در ماژول  سامانه  طریق  گزارشات"از  نماید  "ارسال  سامانه    محترممجری    .ارسال  در  خود  های  لیست طرح  در  تواند  می 

.  نمایدرا مشاهده  نهایی طرح  سال گزارش  ، تاریخ ار "ارسال گزارشات "ماژول  از طریق    طرح مورد نظر را جستجو و پیدا نماید و  پژوهشیار،

 باشد.نمونه فرم گزارش نهایی و فرم ترجمان دانش در بخش اطالع رسانی سامانه پژوهشیار در دسترس می 

،  Scopusدر بانک های اطالعاتی  ( چاپ شده در مجالت ایندک  شده  Originalدر مورد طرح هایی که یک مقاله اصیل )  -1تبصره  

PubMed/Medline     و یاISI    مجری مجری طرف قرارداد طرح بعنوان نویسنده اول یا مسول مقاله باشداز نتایج طرح استخراج شده و ،

ارسال نماید. البته در این    "ارسال گزارشات"فایل مقاله چاپ شده را به عنوان جایگزین گزارش نهایی از طریق ماژول  محترم می تواند  

 ماده در این موارد، اطالعات مقاله چاپ شده باید مطابق فرآیند    موارد ارائه فرم ترجمان دانش نیز به همراه مقاله چاپ شده الزامی می باشد.

 نیز ثبت شود. در سامانه پژوهشیار ر قسمت برونداد پروپوزال این دستورالعمل، د  4

  ، البته در این مواردمی تواند بعنوان جایگزین گزارش نهایی ارائه شود.  دفاع شده  پایان نامه  فایل  در مورد طرح های پایان نامه ای،    -2تبصره  

 د.الزامی می باش دفاع شده پایان نامهنیز به همراه  ش ارائه فرم ترجمان دان

، مرحله مناسب  "انتخاب مرحله قرارداد "، باید در آیتم  "مقاله چاپ شده/پایان نامه دفاع شده/گزارش نهایی"در زمان ارسال    -3تبصره  

 شود.  ( انتخابسوم/گزارش نهایی)مرحله 

طرح  "در زمان تعیین شووده، طرح مذکور بعنوان    "شووده/پایان نامه دفاع شوودهمقاله چاپ  /گزارش نهایی"در صووورت عدم ارسووال    -2 بند

اجازه ارسووال   ،تا زمان تعیین تکلیف طرح معوقهمحسوووب شووده و طبق آیین نامه اعتبار پژوهشووی، مجریانی که طرح معوقه دارند،    "معوقه

 طرح جدید را نخواهند داشت.

در مهلت تعیین شوده نباشود، باید   "مقاله چاپ شوده/پایان نامه دفاع شوده/گزارش نهایی"صوورتیکه مجری محترم قادر به ارائه  در   -1تبصوره  

اتمام تاریخ  نموده و   را اجرای طرح، دلیل تاخیر را توضوی  داده و تقاضوای تمدید مهلت  "درخواسوت/پیشورفتگزارش  " ضومن تکمیل فرم

 ارسوال این دسوتورالعمل، در سوامانه پژوهشویار 2 مادهاز  1بند با  مطابقرا  تکمیل شوده  مجری محترم باید فرم  نماید.اعالم  در فرم را   طرح

به کارشوناس    "مکاتبات آزاد"موضووع را از طریق  ل،  این دسوتورالعم 2از ماده  4  تا 2  هایبا بندمطابق  واحد پژوهشوی  ادمین   سوپ  .  نماید

 رابط معاونت اطالع می دهد. 
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  ناظر مطابق قرارداد برای طرح   در صوورتیکهتوسوط مجری،   "دفاع شودهمقاله چاپ شوده/پایان نامه /گزارش نهایی"پ  از ارسوال   -3 بند

را از طریق   "مقاله چاپ شوده/پایان نامه دفاع شوده/گزارش نهایی"تعیین شوده باشود، ادمین واحد پژوهشوی )مرکز تحقیقات، دانشوکده، ...(، 

 .نموده و تاییدیه ناظر را دریافت می نمایدبرای ناظر طرح ارسال   "ارسال گزارشات به ناظر  "ماژول 

از طریق را   "مقاله چاپ شوده/پایان نامه دفاع شوده/گزارش نهایی"باید  ادمین واحد پژوهشوی    باشود،صوورتیکه طرح ناظر نداشوته  در   -4بند 

 .ارسال کندواحد    معاون پژوهشی/رئیسبرای   جهت تایید "ارسال گزارشات به ناظر"ماژول 

به   در صوورتیکه بنا  در شوورای پژوهشوی واحد الزامی نمی باشود. ولی  "گزارش نهایی/مقاله چاپ شوده/پایان نامه دفاع شوده"بررسوی   -5بند 

آپلود "در شووورای پژوهشووی واحد باشوود، باید صووورتجلسووه شووورای پژوهشووی واحد در قسوومت   آنتشووخی  رئی  واحد، نیاز به تایید  

 بارگذاری شود.  "مستندات

طرح را برای تساویه حسااب به  ادمین واحد پژوهشای،  "مقاله چاپ شووده/پایان نامه دفاع شووده/گزارش نهایی" تاییدپ  از    -6بند 

 .( ارسال می کند"دریافت گزارش توسط معاونت"مرحله بعد ) مرحله 

 

 طرح( نهایی)تسویه حساب  یقاتیتحق  یها طرح برونداد ارسال ندیفرآ -4 ماده 
برونداد مورد نیاز برای تسویه حساب نهایی    ،سال پ  از ارائه گزارش نهایی  3  حداکثر تا  باید  در هر طرح تحقیقاتی، مجری محترم    -1بند  

محاسبه شده و در متن قرارداد   "آیین نامه محاسبه و تعیین برونداد"که مطابق  )در قالب برونداد حاصل از طرح یا برونداد جایگزین( طرح

 نماید. ارسالطرح ذکر شده است را از طریق سامانه پژوهشیار 

سال پ  از ارائه گزارش نهایی نتواند برونداد مناسب برای    3تا  حداکثر  مطابق با آیین نامه اعتبار پژوهشی، اگر مجری محترم    -1تبصره  

مجری وارد شده و بودجه این طرح از    "تسویه حساب نشده "لیست طرح های    در  تسویه حساب نهایی طرح را ارائه دهد، طرح مذکور

 سقف اعتبار پژوهشی مجری کسر خواهد شد.

طرح مذکور   ار،ی پژوهش  سامانه  در  خود  ی ها  طرح  ستی ل  به  مراجعه  باباید  مجری محترم    در سامانه پژوهشیار،  ارسال بروندادبرای    -2بند  

  دانشگاه  ن یادم  بهپیام  و با ارسال    نموده  کی کل(  )   "قفل   کونیآ"، بر روی  "درخواست ویرایش "  و در ستون  و پیدا کندرا جستجو  

)نام کارشناس رابط هریک شود    باز  برونداد  ارسال  یبرا  طرح  که  کند  یم   درخواست)کارشناس رابط مرکز/دانشکده ارسال کننده طرح(،  

 . در قسمت اطالع رسانی پژوهشیار در دسترس می باشد(" لیست ادمین های واحدهای پژوهشی"از مراکز/دانشکده ها در فایل 

در صورتیکه مجری محترم قصد دارد بیش از یک برونداد )مثال یک مقاله بعنوان برونداد حاصل از طرح و یک مقاله بعنوان    -1تبصره  

 به تعداد برونداد اشاره نماید. ،برونداد جایگزین( را ارسال نماید، باید در پیام خود به ادمین 



 بسمه تعالی 

 

 

تسویه حساب طرح های تحقیقاتی برای برونداد و اتگزارش ارسالدستورالعمل   

( 1400شهریور ماه )  

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 معاونت تحقیقات و فن آوری 

  ی م  باز  یمجر  یبرا  را  پروپودال  میضما  و )اول، دوم ویا سوم(    ده   برون  قسمت   ،متناسب با درخواست مجری  دانشگاه   نی ادم   -3بند  

 . نماید

داد )پی دی اف  برون  فایل های /لیفا  و  نموده  لی تکم  "برون ده  فرم"  در  را   نداد هابروهر یک از    به  مربوط  اطالعات  محترم  یمجر  -4بند  

 . دینما یم یبارگذار پروپوزال ضمائم قسمت در  راکامل، ...( مقاله 

وارد شد،   "برون ده اول"فایل پی دی اف مقاله باید متناسب با فرم برون ده نامگذاری شود. مثال اگر اطالعات یک مقاله در فرم    -1تبصره  

 نامگذاری شود. "برون ده اول"فایل پی دی اف مقاله نیز بصورت 

، طرح جهت تسویه حساب  "ارسال"و اپلود فایل آن در قسمت ضمائم، با کلیک بر روی گزینه    "فرم برون ده"پ  از تکمیل    -5بند  

 نهایی به معاونت ارسال می شود. 

)مطابق فرآیند   شده باشد( ارسال  "ارسال گزارشات "اگر مقاله حاصل از طرح بعنوان جایگزین گزارش نهایی آن )از طریق ماژول    -6بند  

و فایل پی دی شده    ثبتپروپوزال نیز    "فرم برون ده"در اطالعات این مقاله  ،  )ارسال برونداد(  4ماده    از  5تا    1باید مطابق با بندهای  (،  3ماده  

و طرح   آن طرح انجام نخواهد شد  "تسویه حساب نهایی". در غیر اینصورت فرآیند  در ضمائم پروپوزال بارگذاری شودباید  ز  نی اف آن  

 باقی خواهد ماند. "تسویه حساب موقت "در مرحله 


