وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
دانشكده پزشكي

راهنمای ثبت پایان نامه
در سامانه پژوهان

در ابتدا وارد سایت دانشگاه به آدرس  www.Kaums.ac.irشوید.
سپس از منوی دانشكده ها دانشكده پزشكي را انتخاب كنید.

از منوی سمت راست معاونت پژوهشي را انتخاب كنید.

سپس از منوی سمت راست سامانه پژوهان را انتخاب نموده و بر روی ورود به سامانه كلیلک كنید.

در صورتیكه قبال در سامانه ثبت نام نشده اید گزینه ثبت نام در سامانه را انتخاب كنید.

سپس دانشكده مورد نظر را انتخاب كرده و نام ،نام خانوادگي،كد ملي و تلفن همراه و ایمیل را وارد كرده و
گزینه ادامه را انتخاب كنید.

 سپس در صفحه باز شده (همانند تصویر زیر)  Usernameو  Passwordمدنظر را وارد نمایید و بر
روی ثبت نام كلیلک كنید( .ترجیحا  Usernameنام خانوادگي و  Passwordشماره ملي شما
باشد).برای مثال :
كدملي Password :

Username : saeedi-m

با مشاهده صفحه زیر نام و نام خانوادگي انگلیسي و جنسیت و اینكه آیا ارسال پیامک یا ایمیل فعال
باشد را انتخاب نمایید و بعد بر روی گزینه ذخیره كن كلیک كنید .از این پس مي توانید با وارد كردن
همین  Usernameو  Passwordوارد سامانه شوید.

نكته مهم  :ممكن است نام شما در سیستم ثبت شده باشد ( توسط خود شما و یا كارشناس پژوهشي دانشگاه )،
در این صورت پس از طي شدن مراحل ثبت نام تصویری مشابه زیر خواهید دید كه الزم است برای ادامه كار
صفحه نخست را انتخاب نموده و پس از انتخاب منوی ورود به سامانه بر روی گزینه كلمه عبور را فراموش كرده ام
كلیک كنید و پست الكترونیكي خود را وارد نمایید تا  Usernameو  Passwordبرایتان ایمیل گردد.

ورود اطالعات در سامانه پژوهان
 گزینه ورود به سامانه را انتخاب كنید.

 با درج نام كاربری و اسم رمزی كه برایتان ایمیل شده مي توانید وارد سامانه شوید.
 گزینه پایان نامه جدید را انتخاب كنید.

****توجه**** :در صورتی که پایان نامه طرح تحقیقاتی است الزم است دانشجو
راهنمای طرح را مطالعه نموده و ابتدا طرح تحقیقاتی را در سامانه وارد نماید.و در صورتیکه
پایان نامه طرح تحقیقاتی نیست مسیر زیر را دنبال نماید.

مرحله  :1عنوان فارسي و انگلیسي را وارد كرده و بعد ادامه را بزنید.

مرحله  :2دانشكده مربوطه را انتخاب كنید و بعد ادامه ثبت ركورد را بزنید.
نكات مهم:
نكته :1در صورتي كه دانشجوی پزشكي عمومي و یا دستیاری هستید آیتم دانشكده پزشكي -بالیني را انتخاب
نمایید (حتي اگر استاد راهنمای اول شما از گروه های علوم پایه باشد).
نكته :2در صورتي كه دانشجوی كارشناسي ارشد و یا  PhDهستید دانشكده پزشكي -علوم پایه را انتخاب
نمایید.

مرحله  :3در قسمت ثبت اطالعات كلي گزینه های درخواستي با توجه به پروپوزال نگارش شده پر شود.
نكات مهم :
* گزینه گروه آموزشي با توجه به اینكه استاد راهنمای اول از چه گروهي است انتخاب گردد.
* با انتخاب گزینه  Browseكل فایل  Wordپروپوزال اضافه شود .
در انتها گزینه ذخیره كن انتخاب گردد.

* اگر نیاز به ویرایش بود از پایین صفحه گزینه ویرایش و اگر نه مرحله بعد را انتخاب نمایید.
مرحله  :4در قسمت ثبت اطالعات تفضیلي اطالعات خواسته شده اعم از بیان مسئله ،مرور متون ،تعریف واژههای
كلیدی ،هدف كلي ،اهداف اختصاصي،اهداف كاربردی ،فرضیات یا سؤاالت تحقیق ،روش تجزیه و تحلیل داده ها و
بررسي آماری ،مالحظات اخالقي ،مشكالت اجرایي در انجام پژوهش و روش حل مشكالت و جمعیت مورد مطالعه
و خصوصیات آنها ،حجم نمونه  ،روش اجرای طرح و معیارهای ورود و خروج مطالعه را وارد كنید( طبق پروپوزال).
* برای وارد نمودن اطالعات بر روی شكل مداد كلیک كنید.

* یا اطالعات خود را تایپ كرده یا مي توانید از فایل ورد خود كپي و پیست كنید.
نكته مهم  :برای پیست كردن تنها از كلیدهای كنترل  V +استفاده نمایید.

مرحله  :5در این مرحله همكاران پایان نامه و سمت ایشان در پایان نامه را انتخاب نموده و در انتها روی آیتم
ذخیره كن كلیک نمایید.
نكته مهم  :الزم است دانشجوی ثبت كننده پایان نامه در این مرحله نیز نام خود را اضافه نماید.

مرحله  :6اطالعات این قسمت نیز با توجه به پروپوزال تكمیل مي شود.
* نكته  :دقت شود كه برای تیک زدن ابتدا باید ویرایش را از پایین صفحه انتخاب كنید.
* در انتها ذخیره كن فراموش نشود.

مرحله  :7در این قسمت اطالعات مربوط به متغیرها وارد شود.
قبل از وارد كردن هر متغیر بر روی گزینه درج كلیک كنید.

عنوان متغیر ،نوع متغیر( زمینه ای ،مخدوش كننده و  )...و خصوصیات متغیر(كمي یا كیفي) را وارد كنید.

متغیرهایي كه وارد شده مشاهده مي شوند .لطفا در انتها بر روی گزینه ذخیره كن كلیک نمائید.
كار شما در این فرم به اتمام مي رسد .از منوی سمت راست " منابع" را انتخاب كنید.

مرحله  : 8در این مرحله با انتخاب گزینه ویرایش منابع را وارد نمائید ( مي توانید كل منابع را از فایل word
كپي پیست نمائید).
سپس ازمنوی سمت راست مرحله زمانبندی را انتخاب كنید.

مرحله  :9در مرحله زمانبندی ،زمان های خواسته شده به ماه وارد شود.

* مي توانید از وارد كردن درصد زمانبندی صرف نظر كنید ولي زمان اجرا به ماه را وارد نمائید.

در انتها از قسمت باالی صفحه گزینه ارسال به پژوهشگر /استاد راهنما را انتخاب نمایید.

در این مرحله پروپوزال ثبت شده از كارتابل دانشجو خارج شده و برای استاد راهنما ارسال مي شود.
نكته  :اساتید راهنما مي توانند فایل پروپوزال را از طریق سامانه برای سایر همكاراني كه نامشان در سامانه ثبت
شده ارسال نماید.
در نهایت در صورتیكه پروپوزال مورد تائید استاد راهنما باشد آن را برای كارشناس دانشكده ارسال مي كند و
در صورتي كه پروپوزال نیاز به اصالح دارد به دانشجو بر مي گرداند.

پس از طي شدن مراحل تصویب پروپوزال و انجام كامل پایان نامه ،الزم است فصل های مختلف پایان نامه در
قسمت گزارش نهایي وارد شود.

تهیه و تنظیم:
مریم سعیدی نژاد

