
 

 چک لیست جزئیات مورد توجه برای اخذ کد اخالق پایان نامه

 

 خیر بلی پایان نامه دانشکده محیط ادمین ردیف

   آیا پایان نامه توسط دانشجو در سیستم پژوهشیار با انتخاب دانشکده مربوطه ثبت شده است؟ 1

   آیا پایان نامه ثبت شده توسط دانشجو ارسال نهایی شده است ؟ 2

بدنه  پایان نامه ثبت شده  از جمله روش اجرا ، اهداف، چکیده، و فرم رضایت نامه بررسی شده است؟ آیا 3    

 آیا مستندات مورد نیازبه شرح ذیل تکمیل شده است؟ 4

توسط  ، تائیدیه مقاالت استاد راهنما-تائیدیه مدیر گروه  -فرم های داوری، -صورتجلسه دفاع از پروپوزال،  -

....پژوهشی و یا معاون تحصیالت تکمیلی .....معاون   

  

است؟ شدهآیا پایان نامه به مرحله ی بررسی اخالقی ارسال  5    

؟شده است،  مشاهده رویت نظرات انجام شدهآیا نظر کارشناس اخالق در ماژول  6    

   اخذ کد اخالق است؟اجرای پایان نامه بالمانع و منتظر  آیا 7

   آیا نیاز به داوری تخصصی دارد؟  8

   آیا نام داور ذکر شده است؟  9

؟ه استآیا ارسال به داور اخالق انجام شد 10    

است؟ شده مشاهده رویت نظراتآیا نظر داور اخالق در ماژول  11    

؟شده استمکاتبه و پیگیری انجام  ،انجام اصالحات آیا با دانشجو مبنی بر اعالم نظر داور به دانشجو جهت 12    

؟ه استآیا پاسخ و اصالحات  انجام شده به داور اخالق ارسال شد 13    

؟ه استآیا تایید داور اخالق حاصل شد 14    

 آیا پیام به ادمین اخالق پایان نامه، با این توضیح ذیل ارسال شده است؟ 15

  "با توجه به تائید داور اخالق لطفا ارسال به سامانه ملی جهت اخذ کد اخالق اقدام گردد "
  

آیا پایان نامه پس از مشاهده کد اخالق در ذیل عنوان پایان نامه در سامانه پژوهشیار به مرحله بعد) مرحله  16

 پایان نامه دارای کد اخالق( ارسال شده است؟

  

 

بلکه از طریق انتقال به  ،کارشناس اخالق ارسال نمی گردد هاز طریق ماژول ارسال بپایان نامه در سیستم پژوهشیار،  توجه به اینکه***با 

د، لذا امکان اطالع کارشناس اخالق از حصول پایان نامه را دریافت می کنمستقیم کارشناس اخالق ، توسط ساب ادمین سیستممرحله بعد 

 تایید داور فقط از طریق ارسال پیام  مقدور است.

 

 

 

http://research.iums.ac.ir/module_activator.phtml?xyz=Z3JvdXBfaWQ9MTQzJmdyb3VwX25hbWU92KfYr9mF24zZhiDZvtin24zYp9mGINmG2KfZhdmHINmH2Kc-TVRFeE9UWTRORGd6T1RBJTNE
http://research.iums.ac.ir/module_activator.phtml?xyz=Z3JvdXBfaWQ9MTQzJmdyb3VwX25hbWU92KfYr9mF24zZhiDZvtin24zYp9mGINmG2KfZhdmHINmH2Kc-TVRFeE9UWTRORGd6T1RBJTNE

