
 

 

 
 

ه مدیر توسع –تایید اولیه: دکتر مازیار پیدا  حتهیه و تنظیم: دکتر مازیار پیدا، مهندس وحید فال

 و ارزیابی تحقیقات

و  معاون تحقیقات –تایید نهایی: دکتر علیرضا شغلی 

 فناوری

 

  دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

 پایان نامه برای دانشجویانفرایند تسویه حساب 

 کد سند: تاریخ بازنگری: 1شماره ویرایش :  20/12/98 تاریخ تدوین:

 فرایند تسویه حساب پایان نامه برای دانشجویان

  

 

 شروع

کنترل کفایت مستندات توسط کارشناس 

 دانشکده یا مرکز تحقیقات

بارگذاری مستندات دفاع پایان نامه توسط 

 استاد راهنما در سامانه سمات

 کفایت نمی کند

 مجری )استاد راهنما(

 کافی است

مستندات تسویه حساب مورد تایید »تبدیل وضعیت به 

 توسط کارشناس دانشکده یا مرکز تحقیقات« است

 مراجعه دانشجو به معاونت تحقیقات جهت تسویه حساب

کنترل مستندات بارگذاری شده توسط 

 کارشناس معاونت تحقیقات

نقص مستندات )اعالم به دانشجو 

جهت پیگیری، تکمیل و بارگذاری 

 مستندات(

 کامل نیست

 کامل است

تایید فرم تسویه حساب توسط کارشناس معاونت 

 تحقیقات

 امضای برگه تسویه حساب توسط معاون پژوهشی دانشگاه

 پایان
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 و ارزیابی تحقیقات

و  معاون تحقیقات –تایید نهایی: دکتر علیرضا شغلی 

 فناوری

 

  دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

 پایان نامه برای دانشجویانفرایند تسویه حساب 
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 مستندات مورد نیاز:                 
 

 نامه پس از دفاع  با فرمت  انیپا یینها یها لیفاdoc  وpdf و در کادر توصیف مختصر «THESIS» .نوشته شود 

o  که در جلسه دفاع ارائه شده است و به تایید استاد راهنما یا مشاور و « ترجمان دانش» 3الزم است محتوای فایل پیوست

همچنین متن پیام تایید شده ترجمان دانش در سایت  داوران رسیده است در صفحه آخر فایل پایان نامه اضافه شود.

دانش ثبت گردد و کد رهگیری دریافت شده در هنگام تسویه نهایی به کارشناس ترجمان  ترجمان دانشدانشگاه به آدرس 

 ارائه شود.

o  که به تایید ناظر و داور طرح رسیده « ترجمان دانش» 3در مورد طرح های تحقیقاتی الزم است محتوای فایل پیوست

است در صفحه آخر فایل گزارش طرح اضافه شود، همچنین متن پیام تایید شده ترجمان دانش در سایت دانشگاه به آدرس 

 ثبت گردد و کد رهگیری دریافت شده در هنگام تسویه نهایی به کارشناس ترجمان دانش ارائه شود. ترجمان دانش

 جلسه دفاع  با فرمت  صورتpdf  مختصر توصیف کادر درو «VIVA» .نوشته شود 

 با فرمت ها  نهیفهرست هز لیفاpdf و در کادر توصیف مختصر «CostTable»  نوشته شود. )فرم خام فهرست هزینه ها در لینک

 باشد(قابل دسترسی می فرم هزینه ها

  با فرمت مقاله نشر شده در صورت انتشارpdf  توصیف مختصرو در کادر «Article» .نوشته شود 

 با فرمت در صورتیکه در مصوبه پروپوزال ذکر شده باشد  صورت حساب خدمات تخصصی خارج از دانشگاهpdf  و در کادر توصیف

 نوشته شود. «Bill» مختصر

  ماهه دانشجو با فرمت  6بارگذاری نامه موافقت معاونت پژوهشی دانشگاه در صورت دفاع پیش از موعدpdf  و در کادر توصیف

 نوشته شود. «Approved» مختصر
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