
برای مشاھده راھنمای مراحل 

 .اینجا کلیک کنید

برای ثبت درخواست جدید 

 .روی این گزینھ کلیک کنید

  "درخواست تصویب موضوع و اساتید پایان نامه و رساله" گردش کارمراحل انجام  و راهنماي جدول

  

  

  

  

  

  

  

  خدمت صفحه زیر مشاهده می شود.پژوھشی"  - " درخواست تصویب موضوع و اساتید فعالیت ھای آموزشیو انتخاب گزینه  با کلیک روي منوي پیشخوان   

  

  

  .بعد از انتخاب گزینه درخواست جدید صفحه زیر مشاهده می شود

  

  کاربر  مرحله  ردیف

  دانشجو  ثبت اولیه فعالیت و تأیید آن   1

  استاد راهنماي اول   تایید استاد راهنماي اول و تأیید آن  2

  (در صورت وجود)استاد راهنماي دوم   تایید استاد راهنماي دوم  و تأیید آن  3

  استاد مشاور اول (در صورت وجود)  تایید استاد مشاور اول  و تأیید آن  4

  استاد مشاور دوم (در صورت وجود)  تایید استاد مشاور دوم  و تأیید آن  5

  مدیر گروه  ثبت تاریخ تصویب در گروه و تأیید آن  6

  دانشکدهکارشناس آموزش   ثبت تاریخ تصویب در دانشکده و تأیید آن  7

  معاون آموزشی دانشکده  تأیید معاون آموزشی دانشکده  8

  کارشناس تحصیالت تکمیلی  تایید کارشناس تحصیالت تکمیلی  9

زمینھ علمی پایان نامھ خود   -٢

 .را انتخاب کنید

با کلیک روی عالمت سوال  -١

درس مرتبط  با پایان نامھ خود را 

 .انتخاب کنید

زمینھ علمی پایان نامھ خود   -٣

 .را انتخاب کنید

زمینھ علمی پایان نامھ خود   -٤

 .را انتخاب کنید

نامھ خود  زمینھ علمی پایان  -٥

 .را انتخاب کنید

نام خانوادگی استاد راھنما را تایپ کرده و با کلیک  -٦

 .روی عالمت سوال، استاد راھنما را انتخاب کنید

 .کنیدکلیک روی گزینھ ایجاد  -٧
پروپوزال خود را با استفاده  PDFفایل   -٨

  از این گزینھ ارسال کنید.

در انتھای روی گزینھ بازگشت کلیک  -٩

 کنید



  صفحه زیر را مشاهده می کنید. 9بعد از مرحله 

  

 

  .در ستون عملیات گزینه هاي  روبرو مشاهده می شود

  

  

  

  

    

  

  

براي ارسال درخواست و شروع گردش کار الزم است درخواست خود را تأیید کنید. الزم به ذکر است در نکته مهم: 

  درخواست خود را تأیید نکنید این درخواست در کارتابل شما باقی مانده و به مراحل بعدي ارسال نمی شود.صورتی که 

  

    

درخواست خود را با این گزینھ می توانید 

 تأیید کرده و بھ مراحل بعدی ارسال کنید

ین گزینھ می توانید درخواست خود را با ا

 ویرایش کنید
با استفاده از این گزینھ می توانید درخواست 

 خود را مشاھده کنید

با این گزینھ می توانید مشاھده کنید کار شما در 

 جریان گردش کار در چھ مرحلھ ای است

د درخواست خود را حذف با این گزینھ می توانی

 کنید (این گزینھ تا قبل از تأیید فعال است)

کلیک کرده، گزینھ تأیید را  روی عالمت 

 انتخاب و اعمال تغییرات را کلیک نمایید.



  راهنماي مراحل مربوط به اساتید راهنما و مشاور

را انتخاب کنید. صفحه زیر نمایش داده  "پژوهشی -درخواست تصویب موضوع و اساتید فعالیت هاي آموزشی "گزینه   وارد منوي پیشخوان خدمت شده و

  .می شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

با این گزینھ می توانید درخواست را تأیید 

 .کرده و بھ مراحل بعدی ارسال کنید

با استفاده از این گزینھ می توانید درخواست 

 را مشاھده کنید.

این گزینھ می توانید سوابق درخواست را با 

 مشاھده کنید.

کلیک کنید. گزینه مورد نظر خود را از بخش وضعیت تأیید انتخاب کرده و در   براي تأیید یا عدم تأیید  فعالیت روي گزینه 

 اعمال تغییرات کلیک کنید.توضیحات الزم را نیز درج نمایید و براي ارسال به مرحله بعد روي گزینه صورت لزوم می توانید 



  تأیید گروه: مرحله مربوط بهراهنماي 

را انتخاب کنید. صفحه زیر نمایش داده  "پژوهشی -درخواست تصویب موضوع و اساتید فعالیت هاي آموزشی "گزینه   وارد منوي پیشخوان خدمت شده و

  .می شود

  

  

  

  .وي دکمه ویرایش کلیک کنید تا وارد صفحه زیر شویدر

  

  در مرحله بعد الزم است درخواست را تأیید کنید.

  

  

با این گزینھ می توانید درخواست دکمھ تأیید: 

 .را تأیید کرده و بھ مراحل بعدی ارسال کنید

با استفاده از این گزینھ می توانید  دکمھ مشاھده:

 درخواست را مشاھده کنید.

با این گزینھ می توانید سوابق  دکمھ گردش کار:

 مشاھده کنید.درخواست را 

: با استفاده از این گزینھ می توانید درخواست دکمھ ویرایش

  را ویرایش کنید.

توضیحات کلیک کنید. گزینه مورد نظر خود را از بخش وضعیت تأیید انتخاب کرده و در صورت لزوم می توانید   براي تأیید یا عدم تأیید  فعالیت روي گزینه 

 الزم را نیز درج نمایید و براي ارسال به مرحله بعد روي گزینه اعمال تغییرات کلیک کنید.

الزم است در این قسمت تاریخ تصویب موضوع در گروه را وارد 

 کرده و کلید اصالح و سپس کلید بازگشت را کلید کنید. 



  تأیید کارشناس دانشکدهراهنماي مربوط به مرحله 

را انتخاب کنید. صفحه زیر نمایش داده  "پژوهشی -درخواست تصویب موضوع و اساتید فعالیت هاي آموزشی "گزینه   وارد منوي پیشخوان خدمت شده و

  .می شود

  

  

  

  الزم است تاریخ تصویب شوراي تحصیالت تکمیلی را درج کنید.  راهنمایی اساتید پروژه ظرفیتبعد از کنترل 

  

  را تأیید کنید.در مرحله بعد الزم است درخواست 

  

  

با این گزینھ می توانید درخواست دکمھ تأیید: 

 .را تأیید کرده و بھ مراحل بعدی ارسال کنید

با استفاده از این گزینھ می توانید  دکمھ مشاھده:

 درخواست را مشاھده کنید.

با این گزینھ می توانید سوابق  دکمھ گردش کار:

 درخواست را مشاھده کنید.

الزم است در این قسمت تاریخ تصویب موضوع در شورای تحصیالت تکمیلی 

 دانشکده را وارد کرده و کلید اصالح و سپس کلید بازگشت را کلید کنید. 

: با استفاده از این گزینھ می توانید درخواست دکمھ ویرایش

  را ویرایش کنید.

توضیحات کلیک کنید. گزینه مورد نظر خود را از بخش وضعیت تأیید انتخاب کرده و در صورت لزوم می توانید   براي تأیید یا عدم تأیید  فعالیت روي گزینه 

 الزم را نیز درج نمایید و براي ارسال به مرحله بعد روي گزینه اعمال تغییرات کلیک کنید.



  دانشکده راهنماي مربوط به مرحله تأیید معاون آموزشی

را انتخاب کنید. صفحه زیر نمایش داده  "پژوهشی -درخواست تصویب موضوع و اساتید فعالیت هاي آموزشی "گزینه   وارد منوي پیشخوان خدمت شده و

  .می شود

  

  

  

  

  درخواست به مرحله بعد الزم است آن را تأیید کنید.براي ارسال 

  

  

اداره  الزم به ذکر است بعد از این مرحله الزم است مدارك مربوط به تصویب عنوان و اساتید پایان نامه ها براي تأیید نهایی به

  ثبت نهایی می شود.موضوع  شده و بعد از تأیید اداره تحصیالت تکمیلی، گردش کار درخواست کامل تحصیالت تکمیلی ارسال شود. 

  

  

  

 ید درخواست چھ مراحلی را طی کرده و در چھ مرحلھ ای است.در ھر مرحلھ با کلیک روی دکمھ مشاھده گردش کار، می توان د

با این گزینھ می توانید درخواست دکمھ تأیید: 

 .را تأیید کرده و بھ مراحل بعدی ارسال کنید

با استفاده از این گزینھ می توانید  دکمھ مشاھده:

 درخواست را مشاھده کنید.

با این گزینھ می توانید سوابق  دکمھ گردش کار:

 ده کنید.درخواست را مشاھ

: با استفاده از این گزینھ می توانید درخواست دکمھ ویرایش

  را ویرایش کنید.

توضیحات کلیک کنید. گزینه مورد نظر خود را از بخش وضعیت تأیید انتخاب کرده و در صورت لزوم می توانید   براي تأیید یا عدم تأیید  فعالیت روي گزینه 

 الزم را نیز درج نمایید و براي ارسال به مرحله بعد روي گزینه اعمال تغییرات کلیک کنید.




