روند اخذ و تصویب پایان نامه تحقیقاتی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
اًتخاب اعتاد راٌّوا تَعط داًؾجَ ٍ تعییي هَضَع پظ اس گذراًذى کارگاُ رٍػ تحقیق ٍ اًتخاب رعالِ 1

تزرعی هَضَع اًتخاتی تَعط کارؽٌاط پضٍّؾی تِ هٌظَر تاییذ تکزاری ًثَدى
جذیذ
تکزاری تِ غیز اس هطالعات

تکویل پزٍپَسال تَعط داًؾجَ تا کوک اعتاد راٌّوا ٍ هؾاٍر

اپیذهیَلَصیک پظ اس  5عال

طزح در ؽَرای گزٍُ هزتَطِ
غیز قاتل قثَل
عذم پذیزػ طزح

پذیزػ طزح

ٍرٍد اطالعات طزح در عاهاًِ هذیزیت اطالعات پضٍّؾی ٍ دریافت کذ
ارعال تِ ٍاحذ پضٍّؾی داًؾکذُ جْت ارعال تِ حذاقل  2داٍر تزای اًجام داٍری
 Peresentداًؾجَ در ؽَرای پضٍّؾی داًؾکذُ /داًؾگاُ تاتَجِ تِ ّشیٌِ طزح
عذم پذیزػ طزح

ارائِ اصالحات تِ اعتاد راٌّوا هثٌی تز پذیزػ طزح

اًجام اصالحات تحت ًظز اعتاد راٌّوا ٍ ارعال تِ ؽَرای پضٍّؾی داًؾکذُ جْت تصَیة
ًٌٌْْایی
طزح در کویتِ اخالق در پضٍّؼ د داًؾگاُ
تاییذیِ کویتِ اخالق تِ ٍاحذ پضٍّؾی داًؾکذُ اس طزیق عاهاًِ
ثثت هطالعات  clinical trialدر عایت کارآسهایی تالیٌی )(www.irct.ir
ّشیٌِ پیؾٌْادی
تیؼ اس  08هیلیَى ریال
طزح در ؽَرای پضٍّؾی داًؾگاُ
اًجام اصالحات هَردًظز ؽَرا

کوتز اس  08هیلیَى ریال
ارعال پزٍپَسال ّوزاُ عایز هغتٌذات تِ حَسُ تحقیقات ٍ فٌاٍری داًؾگاُ جْت طزح در کویتِ تَدجِ تٌذی

طزح در کویتِ تَدجِ تٌذی
ارعال ریش ّشیٌِ ّا ٍ هغتٌذات هزتَطِ تِ ٍاحذ پضٍّؾی داًؾکذُ

عقذ قزارداد ٍ تکویل اطالعات در عاهاًِ تَعط کارؽٌاط پضٍّؾی

ارعال ًاهِ پزداخت  48درصذ تَعط هعاًٍت تحقیقات ٍ فٌاٍری داًؾگاُ جْت تخصیص تَدجِ

پزداخت پیؼ پزداخت تِ هجزی طزح ( 48درصذ طزح)

ؽزٍع اًجام طزح تَعط هجزی

ارائِ گشارػ ًْایی ٍ تاییذ تَعط ؽَرای پضٍّؾی ٍ ارعال ًاهِ  38درصذ جْت تخصیص تَدجِ

عذم ارائِ هقالِ یکغال ٍ ًین
پظ اس گشارػ ًْایی ٍ قطعی ؽذى عٌذ

ارائِ هقالِ حاصل اس طزح ،تاییذ تَعط هعاًٍت
تحقیقات ٍ فٌاٍری داًؾگاُ ٍ ارعال ًاهِ %38
تخصیص تَدجِ

قطعی ؽذى عٌذ ّشیٌِ

