
 روند تصويب پايان نامه های دانشجويی

 password و username دريافت و  http://research.tums.ac.ir پژوهشيار سامانه در عضويت  -1

 .دارد قرار سايت پژوهشی فعاليتهای بخش در نياز مورد اطالعات و راهنمائيها کليه * 

 .نمائيد استفاده" پژوهشيار در نامه پايان اطالعات ثبت راهنمای " از توانيد می نام ثبت صحيح نحوه از اطالع جهت *

 پژوهشيار سامانه رسانی اطالع بخش در موجود اطالعات به password و username دريافت در مشکل بروز صورت در *

 .نمائيد مراجعه

 "پيراپزشکی   دانشکده " عنوان با موضوع ثبت و راهنما استاد کمك به قسمتها کليه تکميل و پژوهشيار سامانه به ورود  -2

 ترتيب به مشکل هرگونه بروز يا و پژوهشيار سيستم در نامه پايان مختلف بخشهای ثبت نحوه چگونگی از اطالع عدم صورت در *

 : کنيد عمل ذيل

 پژوهشيار در نامه پايان اطالعات راهنمای ثبت مطالعه و مراجعه )الف

     66954235دانشکده پژوهشی امور با تماس يا مراجعه مشکل، نشدن رفع صورت در  )ب

 رفع جهت adivanbeigi@farabi.tums.ac.ir الکترونيکی پست آدرس به آمده بوجود مشکل ارسال نهايت در  )ج

 دانشگاه طرف از مشکل

 استاد (ها نامه- پايان" بخش از و شده خود کاربری محيط وارد بايد نامه پايان تاييد برای اول راهنمای استاد بعد مرحله در -3

 روی سپس و زده تيك را "استاد تاييد" ستون باکس مربوطه قسمت در و نموده پيدا را نظر مورد نامه پايان  ")هستيد راهنما

 . شد خواهد درج "استاد تاييد" ستون در "شده تاييد" عبارت ، صحيح ثبت صورت در .نمايد کليك صفحه پايين در تاييد آيکون

 سامانه طريق از دانشگاه اخالق کميته به ارسال قابليت پروپوزال نکند، تأييد را پروپوزال اول راهنمای استاد زمانيکه تا : مهم تذکر

 .کند نمی پيدا را پژوهشيار

  دانشکده پژوهشی امور به آن تحويل و دانشجو توسط نامه پايان موضوع ثبت درخواست فرم تکميل  -4

 دانشگاه اخالق کميته به آن ارسال و دانشکده پژوهشی امور توسط پژوهشيار سامانه از شده دريافت پروپوزال اوليه بررسی  -5

 پژوهشی قرارداد عقد و تصويب مجوز صدور تأييد، جهت

http://research.tums.ac.ir/


 ارجاع دانشگاه اخالق کميته به اخالق مجوز کسب جهت ابتدا سامانه در ثبت از بعد پروپوزالها کليه اينکه به توجه با : مهم تذکر

 حجم به توجه با و نمايد تصويب را پروپوزال تواند می دانشکده پژوهشی شورای کميته، اين مجوز صدور از بعد و شوند می داده

 انتخاب از پس وقت اسرع در دانشجويان ضروريست دانشگاه، دانشجويان کل طرف از کميته اين به ارسالی پروپوزالهای باالی

 مجوز و گرفته قرار کميته اين بررسی دهی نوبت در تا نمايند اقدام پژوهشيار در خود پروپوزال ثبت به نسبت ، نامه پايان واحد

 کند می بررسی را کميته اين طرف از شده تائيد پروپوزالهای صرفاً دانشکده پژوهشی شورای و گردد ارسال دانشکده به آن تصويب

 .)بکشد طول ماه چند يا يك کميته اين طرف از مجوز صدور است ممکن بعضاً(

 سامانه در دانشگاه- طرف از تصويب لينك شدن باز تأييد، صورت در و دانشکده به دانشگاه توسط اخالق کميته نتيجه ارسال  -6

 .)نمايد اقدام شده خواسته موارد اصالح و نواقص تکميل به نسبت وقت اسرع در بايد دانشجو تأييد، عدم صورت در( پژوهشيار

 تصويب، عدم صورت در(تصويب جهت دانشکده پژوهشی شورای به دانشگاه اخالق کميته طرف از شده تأييد پروپوزال ارجاع  -7

 .)نمايد اقدام شده خواسته اصالح موارد و نواقص تکميل به نسبت وقت اسرع در بايد دانشجو

 پژوهشيار سامانه طريق از راهنما استاد و دانشجو به پروپوزال تصويب اعالم  -8

 شده تعيين مبلغ با نامه پايان پژوهشی قرارداد عقد  -9

 پژوهشی قرارداد در مندرج تعهدات انجام  -10

 


