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 ثبت پایان نامه توسط دانشجو در سیستم پژوهشیار

 

 ارسال نهایی پایان نامه ثبت شده توسط دانشجو

در محیط استاد  ، پایان نامه ثبت شده نهایی ارسال عدمدر صورت  توسط دانشجوپس از ثبت پایان نامه  توجه فرمایید که *

  مشاهده نمی شود.راهنما و دانشکده 

 

 استاد راهنمای اول توسط مشاهده پایان نامه در محیط

 

 تائید استاد راهنما و اتمام کار توسط استاد راهنما 

 

 .تحصیل انتخاب شده استپایان نامه در دانشکده مربوطه که توسط دانشجو بر حسب محل دریافت مشاهده و 

 

ارائه صورتجلسه دفاع از پروپوزال، فرم های داوری، تائیدیه مدیر گروه،  از قبیل بررسی و رفع نواقص طبق مستندات مورد نیاز 

 مقاالت استاد راهنما به معاون پژوهشی و یا معاون تحصیالت تکمیلی جهت اخذ تائیدیه

 

 به مرحله ی بررسی اخالقی پایان نامه  ارسال

 

پایان نامه  که در ذیل هر رویت نظرات انجام شدهجهت پی گیری از روند بررسی پایان نامه ادمین پایان نامه باید با استفاده از ماژول 

 نظر کارشناس اخالق را مشاهده نموده و بر حسب دو حالت ذیل اقدام مقتضی نماید.می باشد، 

زیر دو طریق  اخذ کد اخالق ، به که در این صورت جهتتوسط کارشناس اخالق پایان نامه  اجرای  بالمانع بودنمشاهده نظر الف( 

 .خواهد شد  اقدام

جهت صدور کد اخالق و منتظر صدور کد اخالق از سامانه ملی اخالق قرار ارسال به سامانه ملی اخالق توسط کارشناس اخالق  .1

 می گیرد.

 .، در صورت داشتن طرح یا پایان نامه مشابه که دارای کد اخالق باشدتوسط کارشناس اخالق صدور کد اخالق بصورت دستی   .2

مشاهده نظر ید صرفا با باید پایان نامه را به مرحله بعد منتقل نما مشاهده کد اخالق: ادمین پایان نامه فقط در صورت کته مهمن

مایند. زیرا در اینصورت امکان صدور کد اخالق از کارشناس ن مرحله بعد ل بهدر لیست نظریه ها اقدام به انتقا کارشناس اخالق

 د شد.اخالق گرفته خواه
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و ادمین پایان  که نام داور مذکور توسط کارشناس اخالق ذکر می شود دارد داوری تخصصی و بیشتر ب( پایان نامه نیاز به بررسی

 :نامه باید اقدامات ذیل را انجام دهند 

 . ارسال به داور اخالق 1 

 رویت نظرات انجام شدهنظرات ثبت شده در ماژول . دریافت نظر داور اخالق و مشاهده 2 

 . مکاتبه با دانشجو جهت اعالم نظر داور اخالق3 

 و اصالحات دانشجو  به داور اخالق)تا حصول تائید داور اخالق(  . ارسال پاسخ 4  

 رویت نظرات انجام شدهماژول  . پس از دریافت و مشاهده ی تائیدیه داور در5

با توجه به تائید داور اخالق "ارسال پیامک طبق تصویر پیام با این توضیح که  –از طریق ارسال مکاتبه از منوی اطالع رسانی . 6

   "ارسال به سامانه ملی جهت اخذ کد اخالق اقدام گردد

 

 

 .جهت اخذ کد اخالقبه سامانه ملی اخالق کشوری وزارت متبوع  ارسالجهت  کارشناس اخالق در دانشگاه اقدام 

 

سپس انتقال به مرحله بعد که همان پایان و ادمین پایان نامه  مشاهده کد اخالق اخذ شده برای پایان نامه در محیط دانشجو

 نامه دارای کد اخالق است.

 مهم : تانک

اخالق  باید پایان نامه را به مرحله بعد منتقل نمایید صرفا با توضیحات مندرج  ادمین پایان نامه فقط در صورت  مشاهده کد -1

 د. زیرا در اینصورت امکان صدور کد اخالق از کارشناس اخالق گرفته خواهد شد.یننما لدر لیست نظریه ها اقدام به انتقا

الزم  ،شود پایان نامه خود نما مجبور به تغییر چنانچه دانشجویی پس از اخذ کد اخالق، بنا به درخواست خود و یا اساتید راه -2

درخواست بایگانی پایان نامه دارای کد اخالق را  به همراه وطه طی مکاتبه اتوماسیونی، مربمعاونت پژوهشی دانشکده از است 

ن طریق فناوری ارسال نمایند تا بدی به معاونت تحقیقات و ،و اعالم عنوان دفاع شده جدید تایید شورای تحصیالت تکمیلی

 پایان نامه مذکور بایگانی و کد اخالق اخذ شده نامعتبر شود و امکان ثبت مجدد پایان نامه جدید فراهم گردد.

در صورتیکه پایان نامه هنوز در موقعیت بررسی اخالق است و هنوز برای اخذ کد اخالق اقدامی صورت نگرفته است و نیاز به  -3

طی مکاتبه ای درخواست توقف بررسی اخالقی و  انتقال پایان نامه به موقعیت د می توان دانشجو تغییرات فوق الذکر می باشد

 د تا پس از تغییرات مورد نظر مجددا به بررسی اخالقی ارسال گردد.قبل را داشته باش

 **در صورت نیاز امکان تبدیل پایان نامه به طرح تحقیقاتی در محیط استاد راهنمای اول نیز مهیا می باشد ه : توج**
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