
  بسمه تعالي

 راهنماي روند تصويب پايان نامه

0T پيگيري كليه امور ثبت و نسبت به هرچه سريعتر   1دانشجويان بايد بعد از انتخاب واحد پايان نامه
 :اقدام نمايند به شرح ذيل تصويب پروپوزال خود

 مربوطه جهت بررسي اوليه گروه آموزشيارسال پروپوزال توسط استاد راهنما و دانشجو به  -1

*دانشجويان پرديس بين الملل از فرم درج شده در سايت دانشكده، بخش پژوهشي، قسمت فرمهاي 
 مي باشد؛ استفاده نمايند. نيز مورد نياز كه حاوي برگ ثبت موضوع پايان نامه

(دانشجو بايد كدهبررسي اوليه پروپوزال توسط گروه آموزشي و اعالم نتيجه آن به استاد راهنما و دانش -2
تاييديه نسخه امضاء شده پروپوزال و از طريق استاد راهنما و گروه آموزشي مربوطه پيگيري نمايد و 

 كتبي گروه را به امور پژوهشي دانشكده داروسازي پرديس بين الملل تحويل دهد).

0T3- 0T  مراجعه دانشجو به سامانه پژوهشيار جهت عضويت در آن و دريافتusername  وpassword 
 )2و  1 هاي بند(همزمان با انجام 

  0Tاروسازي پرديس بين الملل به آدرسجهت ورود به سامانه پژوهشيار مي توانيد به سايت دانشكده د *
http://gsia.tums.ac.ir/ic_pharmacy_school  0Tنمائيد مراجعه  "فعاليتهاي پژوهشي " قسمت .

 در بخش فعاليتهاي پژوهشي سايت مذكور قرار دارد.  ها و اطالعات مورد نيازكليه راهنما  ضمناً

اطالع   بخش در موجود اطالعات به  passwordو  usernameدر صورت بروز مشكل در دريافت  *
 .نمائيد مراجعه پژوهشيار سامانه  رساني

پرديس "  ه نامستاد راهنما و ثبت موضوع بورود به سامانه پژوهشيار و تكميل كليه قسمتها به كمك ا -4
 "داروسازي دانشكده –بين الملل 

در صورت عدم اطالع از چگونگي نحوه ثبت بخشهاي مختلف پايان نامه در سيستم پژوهشيار و يا بروز  *
 هرگونه مشكل به ترتيب ذيل عمل كنيد :



راهنماي مراجعه به سايت دانشكده داروسازي پرديس بين الملل، بخش فعاليتهاي پژوهشي و مطالعه  الف)

 ثبت اطالعات پايان نامه در پژوهشيار

در صورت رفع نشدن مشكل، مراجعه يا تماس با امور پژوهشي دانشكده و يا مكاتبه با پست  ب)
 0Ty-seifalizadeh@farabi.tums.ac.ir             الكترونيكي

 021- 55890472:  تماس تلفن  

 جهت  0Tresearch@tums.ac.ir0Tدر نهايت ارسال مشكل بوجود آمده به آدرس پست الكترونيكي  ج)
 دانشگاه طرف از مشكل رفع

در مرحله بعد استاد راهنماي اول براي تاييد پايان نامه بايد وارد محيط كاربري خود شده و از بخش  -5
پايان نامه مورد نظر را پيدا نموده و در قسمت مربوطه باكس ستون  "پايان نامه ها( استاد راهنما هستيد)"
يك نمايد. در صورت ثبت صحيح كل صفحه پايين در   آيكون تاييدو سپس روي  تيك زدهرا  "تاييد استاد"

 .شد خواهد درج "استاد تاييد" ستون در "شده تاييد"   ، عبارت 

 ارسال به دريافت و تا زمانيكه استاد راهنماي اول پروپوزال را تأييد نكند، پروپوزال قابليت تذكر مهم :

(دانشجو موظف است .كميته اخالق دانشگاه از طريق سامانه پژوهشيار را پيدا نمي كند شوراي پژوهشي و

  از تاييد پروپوزال خود توسط استاد راهنماي اول در سامانه پژوهشيار مطمئن شود). ،ضمن پيگيري

با توجه به اينكه پايان نامه هاي دانشجويان پرديس بين الملل همانند دانشجويان دانشكده مادر در يك شورا  -6

بررسي مي شود، دانشجويان بايد هرچه سريعتر مدارك خود را به امور پژوهشي دانشكده تحويل دهند تا در 

 نوبت بررسي جلسه شورا قرار گيرد.مهمترين مدارك عبارتند از : 

 نسخه دستي پروپوزال ارائه شده به گروه به همراه تاييديه گروه  الف)

 درج اطالعات پروپوزال در سامانه پژوهشيار و تاييد آن توسط استاد راهنما  ب)

 برگ ثبت موضوع پايان نامه  ج)

 حضور دانشجو هنگام تحويل مدارك  د)



هشي دانشكده گردد تا در نوبت همان مدارك فوق بايد يك هفته قبل از تاريخ هر جلسه تحويل امور پژو*

 جلسه قرار داده شود. مدارك تحويلي بعد از آن به جلسه بعدي ارجاع داده مي شود.

امور توسط  ،به شوراي پژوهشي دانشكده واستاد راهنما ارسال پروپوزال تائيد شده از طرف گروه -7    

 دانشكده پژوهشي

ارسال پروپوزال تأييد و  استاد راهنما از طريق سامانه پژوهشياراعالم تصويب پروپوزال به دانشجو و  -8

توسط امور پژوهشي  دارويي به كميته اخالق مركز تحقيقات علوم دانشكده  شده از طرف شوراي پژوهشي

 دانشكده

ارسال شده از طرف كميته دانشجويان بايد دراسرع وقت نسبت به پاسخگويي به سواالت  :تذكر مهم
اقدام نمايند درغيراينصورت پرونده دانشجو توسط سامانه پژوهشيار و ارائه مدارك الزم اخالق در

كميته اخالق بايگاني و لينك تصويب نهايي پروپوزال در سامانه پژوهشيار توسط كميته اخالق باز 
  نخواهد شد.

لينك تصويب از  ،در صورت تأييدو دانشجو ارسال نتيجه كميته اخالق توسط دانشگاه به دانشكده و  -9
(در صورت عدم تأييد، دانشجو بايد در اسرع وقت نسبت  باز خواهد شد. طرف دانشگاه در سامانه پژوهشيار

 به تكميل نواقص و اصالح موارد خواسته شده اقدام نمايد).

 سامانه پژوهشياردرپروپوزال  نهايي تصويب -10

 توسط دانشجو و تحويل آن به امور پژوهشي دانشكده فرم درخواست ثبت موضوع پايان نامهتكميل  -11
 .(براي دانشجوياني كه تا اين مرحله اين فرم را تحويل امور پژوهشي دانشكده نداده اند)

فرمهاي " فرم مذكور در سايت دانشكده داروسازي پرديس بين الملل، بخش فعاليتهاي پژوهشي، قسمت  *
 د.مي باش دريافتموجود و قابل  "مورد نياز

 عقد قرارداد پژوهشي پايان نامه با مبلغ تعيين شده -12

 انجام تعهدات مندرج در قرارداد پژوهشي -13



(حتي در بعضي از پروپوزالها قبل از  1اخذ واحد پايان نامه دانشجو موظف است از ابتداي كار يعني  -14
نسبت به پيگيري و انجام كليه امور مربوطه  پژوهشي عقد قراداديعني ) تا انتهاي كار 1پايان نامه واحد اخذ 

طبق موارد فوق اقدام الزم و به موقع انجام دهد تا در ساير مراحل كار و دفاع از پايان نامه دچار مشكل 
 بديهي است هرگونه سهل انگاري در هر مرحله تبعاتي به دنبال دارد كه متوجه دانشجو خواهد شد.  نشود. 

 هرچه سريعتر در پروپوزال تصويب شده و تحول دانشجو موظف است درصورت ايجاد هرگونه تغيير -15
 .تا در مرحله دفاع دچار مشكل نشود طبق قوانين و مقررات اقدام نمايد نسبت به اصالح آن

بت و واحد قابل ث 140بعد از گذراندن  )1(قوانين و مقررات دانشگاه، واحد پايان نامه بر اساس  -16   
واحد مي باشد از برداشتن  140تصويب مي باشد.لذا دانشجوياني كه تعداد واحدهاي گذرانده شده آنها كمتر از 

 د.خودداري نماين )1(واحد پايان نامه 

را اخذ نمايند. لذا توصيه مي شود  )1(برخي از دانشجويان با شرايط خاص مي توانند واحد پايان نامه نكته : 
را دارد، جهت مشاوره به امور پژوهشي دانشكده مراجعه نمايد  )1(هر دانشجويي كه قصد اخذ واحد پايان نامه 

 تا بررسي هاي الزم در اين خصوص انجام گردد و دانشجو در آينده دچار مشكل نشود.

 به نسبت  حذف اضطرارياند بايد تا قبل از  دانشجوياني كه واحد پايان نامه يك را اخذ نموده -17
 پايان تصويبثبت به موقع پروپوزال،  در توجه عدم صورت در.نمايند اقدام خود پروپوزال تصويب

 و بوده دانشجو عهده به امر مسئوليت ،عدم دريافت تائيديه كميته اخالق پژوهشي و شوراي در نامه
  .باشد مي خارج دانشكده عهده از آن از ناشي تبعات

كليه دانشجويان موظف به تكميل پرونده پژوهشي خود بعد از تصويب پايان نامه در شوراي پژوهشي  و   -19

قبل از دفاع مي باشند. مسئوليت عدم توجه به موارد درخواستي بعهده دانشجو بوده و از عهده دانشكده خارج 

او مي باشد. مهمترين مواردي كه دانشجو بايد در مي باشد. دفاع دانشجو منوط به تكميل بودن پرونده پژوهشي 

 اسرع وقت بعد از تصويب پروپوزال، پيگيري و تكميل نمايد به شرح ذيل مي باشد:

 الف) اخذ كد اخالق پايان نامه از كميته اخالق دانشگاه

 تكميل برگ ثبت موضوع پايان نامه و تحويل آن به امور پژوهشي دانشكده ) ب

 خواسته شده  از طرف شوراي پژوهشي   تكميل نواقص و اصالحات ) ج

 د) عقد قرارداد پژوهشي مرتبط به پايان نامه و طرح تحقيقاتي          



دانشجويان مي توانند جهت مشاوره در موارد مختلف مربوط به پايان نامه و طرحهاي تحقيقاتي به امور  -20
. همچنين در صورت نياز به برگزاري كارگاهي در خصوص كليات پايان نامه  پژوهشي دانشكده مراجعه نمايند.

 ها و طرحهاي تحقيقاتي با امور پژوهشي دانشكده هماهنگي الزم توسط نماينده كالس انجام گردد.

  

 و پايان نامه ها پژوهشي اموركارشناس  –يوسف سيفعلي زاده 

 0Ty-seifalizadeh@farabi.tums.ac.ir پست الكترونيك :

 021- 55890472تلفن تماس : 


