
کمیته اخالق دانشگاه:

فرآیند ارسال طرح های تفویض اختیار شده از دانشکده/مرکز:

تنظیم صورتجلسه توسط ساب ادمین دانشکده/مرکز .۱
ارسال به مرحله بررسی اخالقی در دانشکده/مرکز .۲

ارسال به غربالگر اخالق طرح های تفویض اختیار شده خانم دکتر هاشمی)در مرحله ی بررسی اخالقی توسط ساب  .۳
ادمین دانشکده/مرکز              

که شامل طرح های پژوهشی تفویض اختیار شده به دانشکده / مراکز، طرح های رجیستری، طرح های پسادکترا، طرح های 
ارتباط با صنعت، طرح های فناورانه می باشد.

فرآیند بررسی اخالقی طرح های تفویض اختیار شده (تابع رنکینگ ساالنه دانشگاه نیستند)

دریافت طرح جدید در منوی غربالگر اخالق تفویض اختیار شده .۱
بررسی و غربالگری طرح ها .۲

الف)در صورت بالمانع بودن طرح جهت اخذ کد اخالق:  ثبت نظر بالمانع بودن ۲توسط غربالگر اخالق و بالفاصله ارسال به سامانه ملی 
اخالق توسط ایشان

یادآوری: غربالگر اخالق با استفاده از ماژول طرح های مشابه نسبت به یافتن پایان نامه مشابه اقدام نموده و از طریق ماژول صدور کد 
اخالق به صورت دستی جهت صدور کد اخالق اقدام نماید.

ب)در صورتی که طرح نیاز به داوری تخصصی اخالق دارد: ۱. ثبت اعالم نظر مبنی بر نیاز به داوری تخصصی دارد و تعیین نام 
داور اخالق  یا علمی ۲. دریافت نظر غربالگر اخالق تفویض اختیار شده توسط ساب ادمین ۳. ارسال به داور تعیین شده توسط 
ساب ادمین ۴. اعالم نظر داور به مجری و بالعکس تا حصول تائید داور اخالق توسط ساب ادمین ۵. ارسال مجدد توسط ساب 
ادمین به غربالگر اخالق تفویض اختیار شده با این توضیح که " با توجه به تائید داور اخالق جهت ارسال به سامانه ملی اخالق 

اقدام گردد". ۶. اعالم بالمانع بودن و ... انجام مراحل ذکر شده در بند الف.



کمیته اخالق دانشگاه:

فرآیند ارسال طرح های تفویض اختیار نشده:

تنظیم صورتجلسه توسط ساب ادمین دانشکده/مرکز .۱
ارسال به مرحله بعد در دانشکده/مرکز که مرحله ی جدید معاونت می باشد .۲

دریافت طرح در معاونت پژوهشی دانشگاه  .۳
توزیع و ارسال طرح ها به کارشناسان ستادی و ارسال به مرحله شورای پژوهشی دانشگاه .۴

ارسال طرح ها توسط کارشناسان ستادی به داوران هزینه و متدولوژی و علمی(داوری علمی به شرط شورا) .۵
اخذ مصوبه شورا و تاییدیه داوری علمی(به شرط شورا)، شروط شورا،درصورت تاکید شورا به بررسی دقیق متدولوژی اخذ  .۶

تاییدیه داور متدولوژی
ارسال به غربالگر اخالق تفویض اختیار نشده(خانم دکتر هاشمی) .۷

فرآیند بررسی اخالقی طرح های تفویض اختیار نشده (تابع رنکینگ ساالنه دانشگاه هستند)

دریافت طرح جدید(طرح های پژوهشی باالی سقف، گرنت، طرح های دانشجویی، HSR) در منوی غربالگر اخالق تفویض  .۱
اختیار نشده

بررسی و غربالگری طرح ها .۲

الف)در صورت بالمانع بودن طرح جهت اخذ کد اخالق:  ثبت نظر بالمانع بودن ۲توسط غربالگر اخالق و بالفاصله ارسال به سامانه 
ملی اخالق توسط ایشان

یادآوری: غربالگر اخالق با استفاده از ماژول طرح های مشابه نسبت به یافتن پایان نامه مشابه اقدام نموده و از طریق ماژول صدور 
کد اخالق به صورت دستی جهت صدور کد اخالق اقدام نماید.

ب)در صورتی که طرح نیاز به داوری تخصصی اخالق دارد: ۱. ثبت اعالم نظر مبنی بر نیاز به داوری تخصصی دارد و تعیین 
نام داور اخالق  یا علمی ۲. دریافت نظر غربالگر اخالق تفویض اختیار نشده توسط کارشناس ستادی ۳. ارسال به داور 
تعیین شده توسط کارشناس ستادی ۴. اعالم نظر داور به مجری و بالعکس تا حصول تائید داور اخالق توسط کارشناس 
ستادی ۵. ارسال مجدد توسط کارشناس ستادی به غربالگر اخالق تفویض اختیار نشده با این توضیح که " با توجه به تائید 

داور اخالق جهت ارسال به سامانه ملی اخالق اقدام گردد". ۶. اعالم بالمانع بودن و ... انجام مراحل ذکر شده در بند الف.



ادمین پایان نامه اخالقی:

خانم دکتر هاشمی 

                کمیته اخالق دانشگاه کلیه پایان نامه ها به غیر از دانشکده پزشکی را بررسی می کنند

فرآیند ارسال پایان نامه ها از دانشکده های تابعه:

 
ثبت پایان نامه توسط دانشجو در محیط کاربری دانشجو .۱

تایید استاد راهنما و ارسال به مرحله بعد توسط استاد راهنما یا ادمین دانشکده مربوطه .۲
ارسال پایان نامه توسط ادمین پایان نامه به مرحله بررسی اخالقی در دانشکده .۳

ارسال پایان نامه به غربالگر اخالق طرح های تفویض اختیار شده (خانم دکتر هاشمی)در مرحله ی بررسی اخالقی  .۴
توسط ادمین پایان نامه  دانشکده 

دسترسی به پایان نامه ها از منوی غربالگر اخالق تفویض اختیار شده         کارتابل طرح ها           تب پایان نامه ها        ا نتخاب موقعیت بررسی اخالقی

دریافت پایان نامه جدید در منوی غربالگر اخالق تفویض اختیار شده و بررسی و غربالگری پایان نامه ها .۱

الف)در صورت بالمانع بودن طرح جهت اخذ کد اخالق:  ثبت نظر بالمانع بودن ۲توسط غربالگر اخالق و بالفاصله ارسال به سامانه 
ملی اخالق توسط ایشان

یادآوری: غربالگر اخالق با استفاده از ماژول طرح های مشابه نسبت به یافتن پایان نامه مشابه اقدام نموده و از طریق ماژول صدور 
کد اخالق به صورت دستی جهت صدور کد اخالق اقدام نماید.

ب)در صورتی که طرح نیاز به داوری تخصصی اخالق دارد: ۱. ثبت اعالم نظر مبنی بر نیاز به داوری تخصصی دارد و تعیین 
نام داور اخالق  یا علمی ۲. دریافت نظر غربالگر اخالق تفویض اختیار شده توسط ادمین پایان نامه دانشکده ۳. ارسال به 
داور تعیین شده توسط ادمین پایان نامه دانشکده ۴. اعالم نظر داور به مجری و بالعکس تا حصول تائید داور اخالق توسط 
ادمین پایان نامه دانشکده ۵. ارسال مجدد توسط ادمین پایان نامه دانشکده به غربالگر اخالق تفویض اختیار شده با این 
توضیح که " با توجه به تائید داور اخالق جهت ارسال به سامانه ملی اخالق اقدام گردد". ۶. اعالم بالمانع بودن و ... انجام 

مراحل ذکر شده در بند الف.


