راهنمای استفاده اساتید از

سامانه امور پایاننامه وبنگار
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ورود به سامانه
برای ورود به سامانه در صفحه ورود (شکل  )0نام کاربری (کد استادی) و رمز عبور خود را وارد کرده و بعد از انتخاب گزینه
اساتید | کارکنان ،بر روی دکمه ورود کلیک نمایید.

شکل  - 0صفحه ورود به سامانه

رمز عبور اولیه اساتید برای ورود به سامانه کد ملی استاد میباشد.
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آشنایی با پنل کاربری
پس از ورود موفقیت آمیز به سامانه ،استاد وارد پنل کاربری خود (شکل  )2میشود.
در سمت راست پنل کاربری ،منوی دسترسی به قسمتهای مختلف سامانه قرار دارد که در ابتدا شامل چهار بخش


صفحه اصلی



موضوعات پیشنهادی



پروپوزال



خروج

در باالی صفحه سمت چپ ،در کنار نام و نامخانوادگی استاد ،منوی بازشویی تهیه شده است که از طریق آن امکان تغییر رمز و یا
خروج از سامانه فراهم شده است.

شکل – 2صفحه اصلی پنل کاربری
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در صفحه اصلی پنل کاربری اساتید ،جداولی (شکل  )3برای دسترسی سریع به موضوعات ،پروپوزالها و همچنین جهت
اطالعرسانی از وضعیت ظرفیت باقیمانده اساتید ،در نظر گرفته شده است.

شکل  – 3جداول دسترسی سریع و اطالعرسانی

در جدول اول سمت راست ،تعداد موضوعات تایید شده توسط استاد و همچنین تعداد موضوعات بررسی نشده توسط استاد
نمایش داده میشود .جدول بعدی تعداد و وضعیت پروپوزالها را نمایش میدهد و جدول آخر سمت چپ ظرفیت باقیمانده
راهنمایی و مشاوره استاد را نشان میدهد.
در صورت وجود موضوعات جدید بررسی نشده توسط استاد ،جدول موضوعات به شکل  4تغییر پیدا خواهد کرد و تعداد موضوعات
بررسی نشده توسط استاد را نشان میدهد .با کلیک بر روی موضوعات بررسی نشده ،استاد به صفحه موضوعات بررسی نشده
هدایت میشود.

شکل  – 4جدول موضوعات

جدول پروپوزال نیز همین خاصیت را دارا میباشد.
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موضوعات پیشنهادی
با باز کردن منوی موضوعات پیشنهادی (شکل  )5دو زیر منو


موضوعات بررسی نشده
لینک به صفحه موضوعات بررسی نشده توسط استاد جهت رد و یا تایید آنها



موضوعات تایید شده
لینک به صفحه موضوعات تایید شده توسط استاد جهت پیگیری وضعیت

ظاهر میشوند.
در صورت وجود موضوعات جدید بررسی نشده توسط استاد ،تعداد آنها جلوی منوی موضوعات بررسی نشده نمایش داده میشود.

شکل  – 5منوی موضوعات پیشنهادی
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موضوعات بررسی نشده
در صفحه موضوعات بررسی نشده (شکل  ،)6تمامی موضوعات بررسی نشده توسط استاد همراه با اطالعات کامل مربوطه ،در
جدول تعبیه شده در صفحه به نمایش درمیآیند.

شکل  – 6صفحه موضوعات بررسی نشده

وارد صفحه بررسی موضوع (شکل  )7میشوید.

به منظور بررسی موضوعات پیشنهادی ،با کلیک بر روی

در صفحه بررسی موضوعات پیشنهادی ،اطالعات کامل موضوعات پیشنهادی و دانشجو نمایش داده شده است.
در قسمت موضوع پیشنهادی ،استاد مربوطه قادر به تایید یکی از موضوعات و یا رد همه موضوعات پیشنهادی میباشد .در صورت
نیاز به توضیحات الزم توسط استاد ،فرمی تحت عنوان نظر تعبیه شده است.
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شکل  – 7صفحه بررسی موضوعات پیشنهادی

موضوعات تایید شده
در صورت تایید یکی از موضوعات پیشنهادی توسط استاد راهنما ،موضوع جهت بررسی به مدیر گروه مربوطه ارسال خواهد شد.
جهت پیگیری وضعیت موضوعات تایید شده میتوان با استفاده از زیرمنوی موضوعات تایید شده به صفحه موضوعات تایید شده
(شکل  )8مراجعه کرد .در این صفحه تمام موضوعات تایید شده توسط استاد راهنما و وضعیت جاری آنها قابل مشاهده است.
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وضعیتهای مختلف موضوعات تایید شده توسط استاد راهنما عبارتند از:
بررسی نشده توسط مدیر گروه

موضوع تایید شده توسط استاد راهنما هنوز توسط مدیر گروه مربوطه ،بررسی
نشده است.

تایید نشده توسط مدیر گروه

موضوع توسط مدیر گروه تایید نشده است.

تایید شده نهایی

موضوع توسط مدیر گروه تایید نهایی شده است.

پس از تایید نهایی موضوع توسط مدیر گروه ،دانشجوی مورد نظر قادر به ارائه پروپوزال به استاد راهنما میباشد.

شکل  – 8صفحه موضوعات تایید شده
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پروپوزال
با باز کردن منوی پروپوزال (شکل  )9دو زیر منو


پروپوزالهای بررسی نشده
لینک به صفحه پروپوزالهای بررسی نشده توسط استاد جهت تایید و یا درخواست اصالح پروپوزال



لیست پروپوزالها
لینک به صفحه لیست پروپوزالهای استاد جهت پیگیری وضعیت

ظاهر میشوند.
در صورت وجود پروپوزالهای جدید بررسی نشده توسط استاد ،تعداد آنها جلوی منوی پروپوزالهای بررسی نشده نمایش داده
میشود.

شکل  – 9منوی پروپوزال
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پروپوزالهای بررسی نشده
در صفحه پروپوزالهای بررسی نشده (شکل  ،)01تمامی پروپوزالهای بررسی نشده توسط استاد همراه با اطالعات کامل مربوطه،
در جدول تعبیه شده در صفحه به نمایش درمیآیند.

شکل  – 01صفحه پروپوزالهای بررسی نشده

وارد صفحه بررسی پروپوزال (شکل )00

به منظور بررسی پروپوزال ،با کلیک بر روی

میشوید .در صفحه بررسی پروپوزال ،اطالعات کامل پروپوزال و دانشجو نمایش داده شده است.
در صورتیکه استاد به عنوان مشاور پروپوزال انتخاب شده باشد برای بررسی پروپوزال به عنوان استاد مشاور بر روی
کلیک نمایید.
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شکل  – 00صفحه بررسی پزوپوزال
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در صففحه بررسی پروپوزال ،تمام اطالعات پروپوزال ثبت شده توسط دانشجو نمایش داده میشود و استاد پس از بررسی قادر
به تایید پروپوزال و یا در صورت لزوم قادر به ارسال درخواست اصالحات به دانشجو میباشد.
پس از کلیک بر روی

صفحه اصالحات (شکل  )02به منظور ارسال درخواست ویرایش پروپوزال و

ذکر موارد اصالحی مد نظر استاد ظاهر میشود .در این صفحه استاد قادر به توضیح و ثبت تمامی موارد اصالحی پروپوزال است.
برای اضافه کردن مورد اصالح جدید میتوان از گزینه

استفاده کرد.

شکل  – 02صفحه اصالحات
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لیست پروپوزالها
جهت پیگیری وضعیت پروپوزالها ،میتوان با استفاده از زیرمنوی لیست پروپوزالها به صفحه لیست پروپوزالها (شکل )03
مراجعه کرد .در این صفحه وضعیت و اطالعات مربوط به تمام پروپوزالهای استاد قابل دسترسی است.

شکل  – 03صفحه لیست پروپوزالها

وضعیت پروپوزال میتواند یکی از حاالت زیر باشد:
بررسی نشده توسط استاد راهنما

پروپوزال ثبت شده ،هنوز توسط استاد راهنما بررسی نشده است.

درخواست اصالح توسط استاد راهنما

پروپوزال توسط استاد راهنما تایید نشده و استاد راهنما اصالحات
الزم را درخواست کرده است.
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بررسی نشده توسط استاد مشاور

پروپوزال به استاد مشاور (در صورت انتخاب استاد مشاور) ارسال
شده است اما هنوز توسط استاد مشاور بررسی نشده است.

درخواست اصالح توسط استاد مشاور

پروپوزال توسط استاد مشاور (در صورت انتخاب استاد مشاور)
تایید نشده و استاد مشاور اصالحات الزم را درخواست کرده است.

بررسی نشده توسط مدیر گروه

پروپوزال به مدیر گروه ارسال شده است اما هنوز توسط مدیر گروه
بررسی نشده است.

درخواست اصالح توسط مدیر گروه

پروپوزال توسط مدیر گروه تایید نشده و مدیر گروه اصالحات الزم
را درخواست کرده است.

بررسی نشده توسط پژوهش دانشکده

پروپوزال به پژوهش دانشکده ارسال شده است اما هنوز توسط
پژوهش دانشکده بررسی نشده است.

درخواست اصالح توسط پژوهش دانشکده

پروپوزال توسط پژوهش دانشکده تایید نشده و پژوهش دانشکده
اصالحات الزم را درخواست کرده است.

بررسی نشده توسط رئیس دانشکده

پروپوزال به رئیس دانشکده ارسال شده است اما هنوز توسط
رئیس دانشکده بررسی نشده است.

درخواست اصالح توسط رئیس دانشکده

پروپوزال توسط رئیس دانشکده تایید نشده و رئیس دانشکده
اصالحات الزم را درخواست کرده است.

بررسی نشده توسط اداره امور پایاننامهها

پروپوزال به اداره امور پایاننامهها ارسال شده است اما هنوز توسط
اداره امور پایاننامهها بررسی نشده است.

درخواست اصالح توسط اداره امور پایاننامهها

پروپوزال توسط اداره امور پایاننامهها تایید نشده و اداره امور
پایاننامهها اصالحات الزم را درخواست کرده است.

تایید نهایی

پروپوزال توسط اداره امور پایاننامهها تایید نهایی شده است.
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