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 روند ثبت موضوع پايان نامه

 
 موجود در سایت معاونت پژوهشی دانشکده طبق فرآیند و دستورالعملبه طور کامل  پژوهشیارسایت وزال در ثبت پروپ

 

 

 
 

 



 به شوراي پژوهشی گروه آموزشی مربوطه  پرینت پژوهشیارارایه 

 
 شنهادي و کسب تایید نهاییو در صورت نیاز به اصالح،  انجام اصالحات پیطرح پیشنهادي )پروپوزال پایان نامه(  اخذ نتیجه بررسی  

   علمی و متدولوژي از شوراي پژوهشی گروه 

 

 و قراردادن اسکن آن در ضمائم پژوهشیار تکمیل فرم داوري پروپوزال توسط داور/داوران تعیین شده

 
آن در  تکمیل و مهر و امضاء صورتجلسه دفاع پروپوزال ) موجود در سایت معاونت پژوهشی دانشکده( و قرار دادن اسکن

 ضمائم پژوهشیار
 

 اپلود صفحه اول آخرین مقاله استاد راهنما در مجالت معتبر و در سه سال اخیر، در ضمائم پژوهشیار

 
 اپلود گواهی کارگاه روش تحقیق در ضمائم پژوهشیار 

 د (تماس بگیری 55520888) براي گذراندن کارگاه به سامانه نوید مراجعه کنید و در این خصوص با شماره 
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 ایشان استاد راهنماي اول از محیط پژوهشیارتوسط و ارسال به مرحله بعد  تایید نهایی
 

 ( و اطالع به کارشناس مربوطه جهت شروع گردش کار55520082تماس با واحد پایان نامه ها ) 
 

 پروپوزال به کمیته اخالق توسط معاونت پژوهشی دانشکده جهت تایید نهایی و شروع انجام کار ارسال

 ) فرآیند انجام مراحل کارشناسی اخالق در قسمت فرآیندهاي پژوهشی موجود است (

 کارشناس اخالق پاسخ دهددستیار موظف است تا تایید نهایی و اخذ کد اخالق مرتب با مکاتبات پژوهشیار در ارتباط بوده و به سواالت 
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 تذكرات مهم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 الزامی است.  2به  1ه ساله قبل از معرفی به آزمون ارتقاء ثبت پروپوزال ) اخذ کد اخالق ( برای دستیاران تخصص دوره های س -       

 الزامی است.  3به  2ثبت پروپوزال ) اخذ کد اخالق ( برای دستیاران تخصص دوره های چهار و پنج ساله قبل از معرفی به آزمون ارتقاء  -       

 است. دوره تحصیلی اجباری در شش ماهه اول فوق تخصصی هایرشتهدستیارانثبت پروپوزال برای        

معهاون   اعضهای شهورای پژوهشهی و     متودولوژيست مربوطهه ،  راهنما، مشاور، تیدصورتجلسه دفاع پروپوزال بايد به مهر و امضای استاد/ اسا  -2 

 رسیده و اسکن آن در قسمت ضمائم پژوهشیار آپلود شود.مربوطه پژوهشی گروه  

  که توسط داوری تايید ومهر وامضاء شده است.فرم داوری پروپوزال پايان نامه  -3 

 از تکراری نبودن موضوع اطمینان حاصل نمايند. سامانه پژوهشیارتوصیه می شود دانشجويان و دستیاران قبل از تدوين پروپوزال با مراجعه به   -4

  

 
  

 
 

 

 

 

 
 

 تغییر يا حذف عنوان پروپوزال سه تا شش ماه پس از ثبت امکان پذير است . 

موجود است كه پس از تايید به ) قسمت فرم ها (فرم تغییر يا حذف پروپوزال در سايت معاونت پژوهشی 

پیوست نامه مدير گروه مربوطه جهت بررسی  به اين معاونت ارسال می شود و در صورت تايید ويرايش محیط 

 پژوهشیار برای جايگزينی پروپوزال جديد باز می شود. 



                                                                                              

 

 و صحافی و تحويل پايان نامه دفاعمراحل پس از ثبت موضوع تا 

                             

 تأيید شده نهايی()منطبق با پروپوزال پس از تايید كمیته اخالق و گرفتن كد  شاجرای پژوه -

 

 
 

 پیگیری مداوم امور پايان نامه تايید جهت در (2و 1)تهیه وتکمیل فرم گزارش پیشرفت پايان نامه  -

 نیم نمره( به همراه داشتن گزارش پیشرفت پايان نامه  در روز دفاع از پايان نامه جهت اخذ نمره ) هر كدام

   ) زمان ارائه اولین گزارش بايد پروپوزال در كمیته اخالق تايید شده باشد(

 

 
  

 معاونت پژوهشی دانشکده)راهنمای تدوين ( در سايت موجودپايان نامه براساس الگوی تدوين  -

 

 
  دريافت فرم مجوز دفاع  از سايت معاونت پژوهشی

 
 



 فرم امضاءمهر و تکمیل گروه و لوژيست ز لحاظ علمی و متدولوژی توسط متدواطابقت پايان نامه  و پروپوزال م -

 ( معاون پژوهشی گروه -داورهای جلسه  –مشاور  -اساتید راهنما   -) متدولوژيست 

 

 
 و مهر و امضاء ايشان در برگه مجوز دفاع  توسط معاون پژوهشی گروه جلسه دفاع پايا ن نامه  عیین اساتید داورت -

 تید راهنما و مشاور نمی توانند داور باشند() اسا
 
 

  هفته قبل از دفاع( 2)حداقل  جلسه دفاع پايان نامه داوران و ه پايان نامه و كپی پروپوزال به استاد راهنما، مشاورارائ -

 

 
 

 )زمان ومکان( وقت تعیینپايان نامه(   برای  دفاع نهايی  )اساتید راهنما، مشاورو داوران نهماهنگی با اعضای هیأت داورا -

 و ارائه دعوت نامه پرينت شده از سايت معاونت پژوهشی دانشکده به اساتید داور دفاع

 
 

 ساعت اداری قبل از تاريخ دفاع 84 دانشکده به معاونت پژوهشی فرم مجوز دفاع ) مهر و امضاء شده(تحويل   -

 دفاع جلسه ايشان درحضور جهت  نماينده دانشکده پزشکی هماهنگی با و 

 
 
 

  از حوزه معاونت پژوهشی  فقط نمره های  اخذ فرم -

 
 

  با رعايت موارد فوق الذكر برگزاری جلسه دفاع -
 

 هیات داوران و معاون پژوهشی گروهاساتید راهنما و مشاور، ی جلسه دفاع  توسط  تکمیل فرمها -
 

حوزه معاونت به ( مقاله ubmitS+ نمره ) ريز نمرات اساتید + فرم اصلی نمره  های فرم تحويل -

 ) تا يک ماه بعد از تاريخ برگزاری دفاع ( پژوهشی
  

  معاونت آموزش تخصص و فوق تخصصاعالم نمره به  -
 
 

 

 

 



ارسال صفحه اول مقاله پذيرش شده دستیاران همراه با فرم مربوطه ) موجود در سايت معاونت پژوهشی  -

 گروه به اين معاونت  مدير از اتوماسیون اداری دانشکده( 

 
 

 معاونت آموزش تخصص و فوق تخصصبه اعالم تايید مقاله  -

 
 و راهنمای تهیه طبق راهنمای تدوين پايان نامه   CD و يک نسخه  شده فیپايان نامه صحاجلد  يک تهیه -            

 معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی موجود در سايت سی دی                 

 
 

تايید و مهر و امضاء استاد راهنما در صفحه تايید صحافی در انتهای پايان نامه مجلد و سپس پاراف پايان نامه توسط اين  -

 معاونت و تحويل به كتابخانه مركزی جهت انجام تسويه حساب

 
 

 شرايط مقاله ارائه شده: 
 : ( با افیلیشن صحیح  ) انگلیسی يا فارسی ت علمی پژوهشیدر يکی از مجال پذيرش يا انتشار يک مقاله مرتبط با پايان نامه -

 فارسی : دانشگاه علوم پزشکی ايران، دانشکده پزشکی، گروه...

 Department of …, School of medicine, Iran University of Medical Sciencesانگلیسی: 

و مرتبط با  )دانشکده پزشکی( دانشگاهدر صورتی كه در طی دوره دستیاری مقاله ای توسط دستیار با وابستگی  -

 میتواند چايگزين بند فوق باشد. چاپ شده باشدرشته تخصصی در مجله علمی پژوهشی ) فارسی يا انگلیسی( 

 يادآوری مهم

كه فرم تايید مقاله همراه با الزامی است  ،باالتر می باشد در زمان تحويل نمره به اين حوزه 14چنانچه نمره لحاظ شده از 

 تندات از اتوماسیون اداری مدير گروه ارسال شده باشدمس



 جهت صحافی و ارائه نهايی پايان نامه ذکرات مهمت
 

و فوق تخصص دو  يكسالدوره هاي تخصصي  حداقل زمان مجاز بين ثبت پروپوزال و دفاع از پايان نامه -1

 ) تاريخ ثبت بعد از اخذ کد اخالق حساب مي شود( .ماه است 

 ، داوران جلسه دفاعيه بايد به مهر و امضاي اساتيدراهنما، مشاور ي جلسه دفاعفرم مجوز برگزار -2

 و معاون پژوهشي گروه مربوطه برسد. ،مشاورمتدولوژي

 ( بايد در انتهاي پايان نامه صحافي شود4کپي فرم شماره ) -3

 دمهر و امضاء شده توسط استاد راهنما در انتهاي پايان نامه صحافي شو فرم تاييديه صحافي -4

براي )قبل از فرم نمره(  در انتهاي پايان نامه صحافي شده و انگليسي  نمونه روي جلدو  چكيدهوجود  -5

 .الزامي است مقاطع  کليه 

تمام پايان نامه ها و ذکر روي جلد براي  روزو سال تحصیلیِ  مقطع تحصیلی،  آرمزرکوب نمودن   -6

  الزامي است. براي پايان نامه هاي دستياري تخصصي و فوق تخصصي رشته

 و سال تحصيلي ِ ارائه (  کد رهگيري پژوهشيار)زرکوب نمودن شماره ثبت پروپوزال پايان نامه  -7

 روي جلد پايان نامه 

 تخصص و فوق تخصص به شكل ذيل متفاوت است: -نامه براي مقاطع کارورزيرنگ جلد پايان -8

 سبز يشميفوق تخصص:         سورمه ايتخصص: 

طبق راهنماي تهيه  CD يک نسخهبه همراه  با رعايت شرايط فوق ن نامه صحافي شده پايا يک جلد ارائه -9

پايان نامه مجلد ) به کتابخانه مرکزي جهت فارغ التحصيلي الزامي مي باشد. سي دي موجود در سايت،

 امور پايان نامه ها پاراف شود(استاد راهنماي اول و قبل از تحويل به کتابخانه توسط 

حتما بايد نام و نام خانوادگي استاد يا اساتيد  و استاد راهنماي دوم ن استاد مشاوردر صورت داشت -11

 روي جلد زرکوب و داخل آن در برگه عنوان قيد گردد.  و دوم مشاور

پايان نامه هايي که به زبان انگليسي چاپ شده اند، بايد از سمت راست داراي نمونه روي جلد  -11

باشند. ) نيازي به زرکوب فارسي روي جلدِ سمت راست  چكيده فارسي -فهرست فارسي -فارسي

 نيست(
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