
دریافت پایان نامه مصوب شورای تحصیالت تکمیلی 

بررسی اخالای  رر توسس  ارششاا  اررررو اخالل 
در پژرهش

غربالگری اخالای توسس در ننر اا ااعا  اررررو 
اخالل در پژرهش جهت  رر در اررررو

پایان نامه نیاا به 
بررسی تخصصی در 

 اررررو اخالل 
پژرهش دارد؟

باررذاری ا الاات در سامانه ملی اخالل 
در پژرهش های ایست پزشکی 

تخصیص  د اخالل ر ارساا تاییدیه اا 
سامانه ملی اخالل به اسساد راهشمای ارا 

پایان نامه ، مجری  رف ارارداد 

ارساا به 
 ارششاا  میسه 
مالی جهت اقد 

ارارداد

بررسی پایان نامه در  اررررو اخالل در پژرهش دانشگاو 

نیاا به دارری مجددتایید مشررط تایید 
ادم تایید به جهت مغایرت با 

اصوا اخالل در پژرهش

باررذاری ا الاات در سامانه 
ملی اخالل در پژرهش های 

ایست پزشکی 

تخصیص  د اخالل ر ارساا 
تاییدیه اا سامانه ملی اخالل به 
اسساد راهشمای ارا پایان نامه ، 

مجری  رف ارارداد 

ارساا به  ارششاا 
 میسه مالی جهت اقد 

ارارداد

ااالم به مجری جهت رفف 
نوااص 

باررذاری ا الاات در سامانه ملی 
اخالل در پژرهش های ایست 
پزشکی در صورت رفف نوااص 

توسس مجری  

تخصیص  د اخالل ر ارساا تاییدیه 
اا سامانه ملی اخالل به اسساد 

راهشمای ارا پایان نامه ، مجری  رف 
ارارداد 

بررسی رفف نوااص خواسسه شدو 
توسس  ارششاا  اررررو اخالل در 

پژرهش 

نوااص توسس مجری 
بر رف شدو است؟ 

ارساا به  ارششاا 
 میسه مالی جهت اقد 

ارارداد

ارساا به دارران  اررررو اخالل 
در پژرهش

انجام دارری مجدد پررپوااا 
توسس دارر  اررررو اخالل در 

پژرهش 

ارساا پاسخ  دارر ر اصالاات 
پیششهادی  به مجری پایان نامه 

نوااص ر پیششهادات 
توسس مجری انجام شدو 

است؟ 

باررذاری ا الاات در سامانه 
ملی اخالل در پژرهش های 

ایست پزشکی 

تخصیص  د اخالل ر ارساا تاییدیه 
اا سامانه ملی اخالل به اسساد 

راهشمای ارا پایان نامه ، مجری  رف 
ارارداد 

ارساا به  ارششاا 
 میسه مالی جهت اقد 

ارارداد

ااالم به اسساد  ارا راهشمای پایان 
نامه ، مجری  رف  ارارداد

ثبت مردرد بودن پایان نامه در 
سامانه ملی اخالل در پزرهش 

های ایست پزشکی 

مخسومه  ردن پایان 
نامه در سامانه 

پژرهشیار

خیر 

بله

بله

بله

خیر

خیر
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