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•

ایده های پژوهشی مرتبط با کووید  ( 19هر نوع مطالعه) پس از تحویل به مدیریت پژوهش دانشگاه ظرف  72ساعت در کارگروه و
کمیته های علمی – تخصصی و همچنین در کمیته اخالق دانشگاه بررسی و تعیین تکلیف خواهند شد.

•

•

ایده ها مورد تایید و تصویب به دو شکل هدایت و تعیین تکلیف خواهند شد:
o

طرح های پژوهشی زود بازده جهت اجرایی شدن به بیمارستان ارسال و حمایت و نظارت خواهد شد.

o

ایده های با ماهیت محصول محوری جهت حمایت به معاونت تحقیقات صنعتی سپاه ارسال خواهد شد.

در خصوص کارآزمایی های بالینی عالوه بر ارزیابی های علمی و بررسی متدولوژی دقیق مطالعه  ،امکان اجرایی شدن کارآزمایی
بررسی خواهد شد.

•

پس از تصویب طرح در کمیته علمی – اخالق دانشگاه ،سرپرست بایستی ظرف مدت  72ساعت پروپوزال اولیه خود را بر اساس
دستورالعمل در سامانه پژوهان بارگذاری نماید.

•

صدور کد اخالق منوط به بارگذاری پروپوزال درخواست شده در سامانه پژوهان می باشد.

•

هر عضو هیات علمی تنها میتواند  2طرح تحقیقاتی به عنوان سرپرست اول در حوزه کارآزمایی بالینی قرار بگیرد.

•

هر عضو هیات علمی تنها میتواند یک پروژه در حوزه تحقیقاتی صنعتی راهبری نماید.

•

سرپرست طرح مصوب می بایست از دانشجویان در تیم تحقیق استفاده کند و در مقاالت مستخرج ،آدرس کمیته تحقیقات
دانشجویی را درج نماید.

•

تمرکز فعلی معاونت در کنترل و نظارت طرح ها موقتی است و پس از عادی شدن روال تحقیقات کلیه طرح ها در مرکز مرتبط
کنترل و پایش خواهند شد.
o

نحوه بارگذاری در سامانه پژوهان:

o

انتخاب مرکز:
▪

درکلیه طرح ها ،مرکز معاونت تحقیقات به عنوان مرکز موثر انتخاب شود .همچنین مرکز اصلی سرپرست نیز
به عنوان مرکز همکار لحاظ شود .در صورتیکه طرح مصوب به عنوان پایان نامه می باشد ،دانشکده مربوطه نیز
به عنوان مرکز همکار انتخاب گردد.

▪

در صورتی که طرح بالینی است و یا نیاز به جمع آوری داده در سطح بیمارستان بقیه ا( ..عج) است،
بیمارستان به عنوان مرکز همکار انتخاب گردد.

▪
o

در صورتیکه دانشجویی در تیم تحقیق حضور دارد ،مرکز تحقیقات دانشجویی مرکز همکار خواهد بود.

درج پروپوزال:
▪

عنوان فارسی و انگلیسی طرح بصورت کامل درج شود ( عنوان کووید  19بصورت فارسی و انگلیسی در عنوان
قرار گیرد و از واژه های دیگر اکیدا پرهیز گردد).

▪

نوع مطالعه ،مختصر بیان مسئله ،سوابق طرح ،سواالت و فرضیات
•

متدولوژی مختصر و شفاف

•

در مورد کارآزمایی های بالینی :معیارهای ورود خروج به صورت دقیق وارد شود .چگونگی انتخاب
گروه کنترل مشخص شود .مداخله صورت گرفته به صورت دقیق وارد شود .پیامدها بالینی و پایش
مداخله بصورت دقیق درج شود ( آزمایشات :مانند درصد اشباع اکسیژن  ESR ،CRP ،و / ...عالئم
بالینی :تب ،سرفه و  / ...پیامد های مورد ارزیابی :ترخیص ،بهبودی ،فوت و )...

•

تیم تحقیق بصورت کامل درج شود.

