
كرده باشند،  تأييدخود را  مشاركتپروپوزال پايان نامه بايد توسط دانشجو در پژوهان ثبت شده و همه اساتيد راهنما، مشاور و همكاران 
.شده باشد پيوستو ساير ضمائم،  فرم رضايت آگاهانهو  پرسشنامه هاهمچنين كليه 

 ،تصويب دانشكدهتأييد 
تصوير صورتجلسه تصويب دانشكده در سامانه پژوهان ثبت شده و پايان نامه توسط دانشكده :  الزامات

.مربوطه تأييد گردد

آيا پايان نامه نياز به حمايت مالي دارد؟
در صورت نياز به حمايت مالي بايد در سامانه پژوهان فيلد مربوط به بودجه تكميل و )

.(جدول هزينه  نيز در پروپوزال با جزئيات كامل درج شده باشد

دفاع در شوراي پژوهشي دانشگاه يا 
مراكز تحقيقاتي با حضور استاد 
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بازگشت به مجري جهت 
اصالح
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اصالح
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دارد؟ IRCTآيا نياز به اخذ كد 

تصويب و ابالغ كد اخالق

بله
و ارائه آن به معاونت تحقيقات و فناوي IRCTاخذ كد 

خير

نياز به حمايت مالي داشته است؟

خير

اخذ تعهد در خصوص اجراي صحيح پايان نامه 

ارائه معرفي نامه به دانشجو جهت انجام پايان نامه

صورتجلسه گزارش نهايي پايان نامه و همچنين  PDFارائه فايل ورود و 
دفاع پايان نامه در دانشكده

بله پايان نامه به كميته كارشناسي  -ارجاع طرح
بودجه معاونت تحقيقات و فناوري

در صورت نياز اصالح و
در نهايت تأييد بودجه  عقد قرارداد پژوهشي با استاد راهنما  

ارائه معرفي نامه به دانشجو جهت انجام پايان نامه

پايان نامه-اعالم شروع طرح 

پايان نامه به استاد راهنما بر حسب -پرداخت مبلغ هزينه هاي طرح
بر اساس مندرجات قرارداد منعقده  ارسال گزارش پيشرفت

توسط دانشجو و تأييد آن توسط استاد راهنما

تحويل وسايل غير مصرفي به انبار در اتمام كار و 
دريافت رسيد از انبار دار

گزارش نهايي پايان نامه و همچنين  PDFارائه فايل ورود و 
صورتجلسه دفاع پايان نامه در دانشكدهو  ترجمان دانش
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.يين ميزان مشاركت مالي و تكميل فرمهاي مربوطه مورد نياز مي باشددر پايان نامه هايي كه با مشاركت ساير دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي انجام مي شود موافقت كتبي شوراي پژوهشي آن دانشگاه همراه با تع: نكته



 
  هاي مصوب دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  مراحل ثبت پايان نامه

 
 در سامانه پژوهان شامل: ثبت پايان نامه توسط دانشجوقبل از مورد نياز  الزامات

i .  پرسشنامه هايو  نمونه هاي پژوهشي از فرم رضايت آگانهتأييد شده استاد راهنما به همراه  پروپوزالفايل در دسترس بودن 
 مورد استفاده در پايان نامه

ii . كد اخالق خواهد شد) (عدم ثبت منجر به عدم كسب كليه اساتيد راهنما و مشاور در سامانه پژوهان مي بايست ثبت نام شده باشند. 
 

 و نكاتي كه هنگام ثبت پايان نامه مي بايست در هر مرحله در نظر داشته باشيد.تصويري مراحل  - 2

a . پس از ورود به سامانه پژوهان 

i . در داشبورد  پايان نامه جديدآيكن  انتخاب

 
 

b . :در اين مرحله عنوان مصوب پايان نامه خود را ثبت فرماييد مرحله ثبت عنوان. 

 
c.  انتخاب مركزمرحله: 

i .  خود را جهت ارسال پايان نامه انتخاب فرماييد. دانشكدهدر اين مرحله 

داري فرماييد كه در اينصورت دانشكده مربوطه شما قادر به بررسي و تأييد پايان نامه شما نمي شاخه ها خوداز انتخاب ساير  :توجه . 1
 باشد.

  
  
  
  



  
 

 مرحله ثبت اطالعات كلي: - 3

a .  را  نوع در خواست خود از ثبت پايان نامهطبقه بندي مي شود خواهشمند است  نوع درخواستاز آنجايي كه پايان نامه شما با توجه به فيلد
 مشخص فرماييد.

i .  شوراي را وارد نموده و صفر مبلغ  بودجه پايان نامهدر فيلد  ،نداريدپايان نامه خود نياز به حمايت مالي دانشگاه در صورتيكه براي انجام
 انتخاب نماييد. شوراي پژوهشي دانشگاهرا  انتخابي

 

ii .  پايان نامه –طرح از اين پس پايان نامه شما با شناسه  ،پايان نامه خود نياز به حمايت مالي دانشگاه داريددر صورتيكه براي انجام 
هزينه  بدون در نظر گرفتنو  جداول بودجه منطقيداراي بايستي پايان نامه  -پروپوزال هاي طرحتأكيد مي گردد  .شناخته مي شود

 .باشد اورپرسنلي براي دانشجو و يا اساتيد راهنما و مش
پايان  -بررسي طرح شوراي انتخابيهماهنگي استاد راهنماي خود درخواستي را وارد نموده و با كل مبلغ  بودجه پايان نامهدر فيلد  

 بايست صورت گيرد)مركز و سقف تفويض اختيار مالي آن مركز مي scopeانتخاب شورا بر حسب ( نامه خود را انتخاب نماييد.

 

 
  

  توجه:
 تو با چه مبلغي پيشنهاد شده است مي تواند متفاو (ارتباط محتوايي با مراكز تحقيقاتي) پايان نامه شما در چه زمينه -انتخاب شوراها بسته به اينكه طرح

  باشد.
  به شرح زير مي باشد.در شوراها ها پايان نامه -طرح براي بيتصو قابل نهيهز مبلغ سـقف  

   ـالير ونيليم 15 تا سقف ها دانشكدهيي دانشـجو قاتيتحق هاي تهيكمشوراي پژوهشي  -1
  الير ونيليم 50 تا سقف سـالمت در يو اجتماع علوم رفتاري قاتيتحق مركز از ريغ يقاتيتحق مراكزساير شوراي پژوهشي  -2
 الير ونيليم 50 تا سقفو بهار (ع) نيحسـ امام مارسـتانيب ينيبال قاتيتحق واحدشوراي پژوهشي  -3

 از موارد فوق شتريب مبالغ با ييها طرح براي را سالمت در يو اجتماع اريترف علوم قاتيتحق مركز اي و دانشگاهي پژوهشـ شوراي -4
 .دينمائ انتخاب ديتوانيالذكر، م

  هاي مقاطع مختلف به شرح زير مي باشد:پايان نامه حداكثر حمايت مالي :نكته
 ميليون ريال 50اي دكتري حرفه   
  ميليون ريال  250كارشناسي ارشد  
 ) دكتري تخصيPh.D.(400 ميليون ريال  
  ميليون ريال 100دستياري تخصصي پزشكي.  

   



 :ثبت اطالعات تفضيلي - 4
a . خود را وارد نماييد.ي فقط روش اجراي پايان نامه  با زدن دكمه درج طبق تصوير  

  

  

  
  

 اب و وارد نماييد.ثبت همكاران پايان نامه با زدن دكمه درج يك به يك اسامي اساتيد راهنما و مشاور خود را كه قبال در سامانه ثبت نام كرده اند را انتخ - 5

  



  
  
 مطمئن شويد. ارسال جهت تأييد همكاران پايان نامهو  تأييد مشاركت در پايان نامهو  نامهتعهدنامه پايان پس از تكميل مراحل فوق از زدن دكمه هاي   - 6

7 -  
 ارجاع خواهد شد. دانشكدهكارشناس پايان نامه بصورت اتومات به  پايان نامه ،بعد از اعالم تأييد مشاركت همه همكاران - 8

 روند تصويب به كارشناس معاونت تحقيقات و فناوري ارجاع خواهد شد.كارشناس پايان نامه دانشكده پايان نامه جهت تكميل پس از تأييد  - 9

  
 مي باشد. فاطمه سلطانيانم خو  آزاده پيامكارشناسان مربوطه در معاونت تحقيقات و فناوري جهت پاسخگويي خانم 

  




