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  ورود به سامانه

و بعد از انتخاب کرده نام کاربری )شماره دانشجویی( و رمز عبور خود را وارد  (0شکل )سامانه در صفحه ورود  برای ورود به

 گزینه دانشجو، بر روی دکمه ورود کلیک نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه ورود به سامانه - 0شکل 

 

 

 باشد.برای ورود به سامانه کد ملی دانشجو میدانشجویان رمز عبور اولیه 
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 اولین ورود به سامانه

 بخش 4که شامل ( 2شکل )دانشجو ، فرم ورود اطالعات اولین ورود دانشجو به سامانه ازپس 

 اطالعات کاربری 

 مشخصات دانشجو 

 اطالعات آموزشی 

 تایید 

 آید.میبه نمایش در است،

 

 

 

ناس کارشتایید اطالعات وارد شده توسط  در صورتو  شوددر سامانه ثبت می دانشجو اطالعات ،تمامی مراحل فرمپس از تکمیل 

 مند شود.بهرهتواند از امکانات سامانه ، دانشجو میمربوطه

 

 فرم ورود اطالعات – 2شکل 

 

 
 اطالعات خود را با دقت کامل وارد نمایید.گرامی، دانشجوی 
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 آشنایی با پنل کاربری

 شود. ( می3دانشجو وارد پنل کاربری خود )شکل  ورود موفقیت آمیز به سامانه،پس از 

 های مختلف سامانه قرار دارد که در ابتدا شامل سه بخش، منوی دسترسی به قسمتکاربری سمت راست پنل در

 صفحه اصلی 

 کاربری پنل اصلی لینک به صفحه 

 موضوع و استاد راهنما 

 لینک به صفحه ثبت موضوع و استاد راهنما 

 خروج 

 خروج از سامانه  

منوی بازشویی تهیه شده است که از طریق آن امکان تغییر رمز و دانشجو،  خانوادگینامنام و باالی صفحه سمت چپ، در کنار در 

 یا خروج از سامانه فراهم شده است.

 

 

 پنل کاربری صفحه اصلی – 3شکل 
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 نامهنمایش گرافیکی وضعیت دانشجو در روند امور پایان

که با کلیک بر  قرار داده شده است ن  تحت عنوا صفحه اصلی پنل کاربری، لینکیدر 

در اختیار دانشجو ( 4)شکل نامه را به شکل گرافیکی که وضعیت دانشجو در روند امور پایانشوید ای میروی آن وارد صفحه

 صویبتا توضعیت خود و مراحل باقیمانده  ،تواندبراحتی می لحظهنمایش گرافیکی در هر  دانشجو با کمک این دهد.قرار می

 .را مشاهده نمایدپروپوزال 

 

 

 نامهنمایش گرافیکی وضعیت دانشجو در روند امور پایان – 4شکل 
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نامه و مراحل روند امور پایان ازمرحله تقسیم شده است که دانشجو را  01زال به در این نمایش گرافیکی مراحل ثبت پروپو

 سازد.آگاه می پروپوزال ه و باقیمانده تا تایید نهاییانجام شد

کنید که تمامی مراحل را پشت سر گذاشته و پروپوزال وی با موفقیت تایید نهایی وضعیت دانشجویی را مشاهده می (5)در شکل 

 شده است.

 

 

 با پروپوزال تایید شده نهایی نمایش گرافیکی وضعیت دانشجو – 5شکل 

 

 



  

7 
 

 موضوع و استاد راهنما پیشنهاد

به منظور ثبت پروپوزال، پیشنهاد موضوع به استاد راهنمای مورد نظر است. برای اینکار با استفاده از منوی سمت  اولین مرحله

 ( شوید.6راست پنل کاربری وارد صفحه ثبت موضوع و استاد راهنما )شکل 

 

 3 حداکثر توانددانشجو می قرار داده شده است.در این صفحه فرمی جهت ثبت موضوعات پیشنهادی و انتخاب استاد راهنما 

 موضوع را به استاد راهنما پیشنهاد دهد.

 توان با کلیک بر روی، میی غیر از گروه تحصیلی دانشجوبرای انتخاب استاد راهنما از گروه اقدام به تغییر گروه کرده و

 استاد راهنمای مورد نظر را انتخاب نمایید. 

 استاد راهنما، صفحه پیگیری وضعیت موضوعات و استاد راهنما بهثبت موضوعات پیشنهادی تکمیل فرم مورد نظر و پس از 

 سازد.ی قبلی شده و دانشجو را از وضعیت جاری موضوعات پیشنهادی مطلع میجایگزین صفحه ( 7)شکل 

 

 صفحه ثبت موضوع و استاد راهنما – 6شکل 
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. دشوبه مدیر گروه ارسال می ، موضوعدر صورت تاییدباید توسط استاد راهنما بررسی شوند؛ در قدم اول پیشنهادی موضوعات 

ع موضوزیر منوی ثبت پروپوزال در سمت راست صفحه  جهتتایید مدیر گروه، موضوع تایید نهایی شده و منوی جدیدی  پس از

 شود.به لیست منوها اضافه می ،و استاد راهنما

 :عبارتند ازموضوع  های مختلفوضعیت

   موضوع ثبت شده هنوز توسط استاد راهنما بررسی نشده است.   

  است.موضوع توسط استاد راهنما تایید نشده  

موضوع توسط استاد راهنما تایید و به مدیر گروه ارسال شده است اما هنوز     

 توسط مدیر گروه بررسی نشده است.     

  موضوع توسط مدیر گروه تایید نهایی شده است.   

 

 

 صفحه پیگیری وضعیت موضوع و استاد راهنما – 7شکل 

 

 

 بررسی نشده

 تایید نشده توسط استاد راهنما

 تایید شده توسط استاد راهنما

 بررسی نشده توسط مدیر گروه

 تایید شده نهایی
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 ثبت پروپوزال

 صفحه راست سمت در پروپوزال ثبت تحت عنوان جدیدی منویپس از تایید نهایی موضوع توسط استاد راهنما و مدیر گروه، 

کلیک بر روی این گزینه دانشجو را به صفحه ثبت پروپوزال  .شودمی اضافه منوها لیست به راهنما استاد و موضوع منوی زیر

 کند.( هدایت می8)شکل 

 

 

 

 صفحه ثبت پروپوزال – 8 شکل
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. در هر مرحله اطالعات الزم برای پر کردن فرم در پروپوزال تهیه شده استای برای ثبت اطالعات مرحله 6در این صفحه فرمی 

 گیرد.اختیار دانشجو قرار می

 دو زیرمنو تحت عناوینبا پروپوزال در سمت راست صفحه  پس از تکمیل فرم و ثبت پروپوزال، منوی

 اصالحات 

 صفحه اصالحات درخواستی پروپوزال لینک به 

 وضعیت پروپوزال 

 لینک به صفحه پیگیری وضعیت پروپوزال  

 د.شومی ظاهر

 

 وضعیت پروپوزال

 سازد.( دانشجو را از وضعیت جاری پروپوزال مطلع می9)شکل صفحه وضعیت پروپوزال 

 

 

 صفحه پیگیری وضعیت پروپوزال – 9شکل 
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 تواند یکی از حاالت زیر باشد:وضعیت پروپوزال می

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

  اصالحات  راهنماشده و استاد ن تایید راهنما توسط استادپروپوزال  

 .کرده است درخواستالزم را       

    ارسال )در صورت انتخاب استاد مشاور(  استاد مشاوربه پروپوزال  

 نشده است.بررسی  استاد مشاورتوسط اما هنوز  شده است      

   )در صورت انتخاب استاد مشاور(  پروپوزال توسط استاد مشاور 

 درخواست کرده است.الزم را ه و استاد مشاور اصالحات شدن تایید      

ت اما هنوز توسط مدیر گروه پروپوزال به مدیر گروه ارسال شده اس   

 نشده است.بررسی       

  شده و مدیر گروه اصالحات الزم توسط مدیر گروه تایید ن پروپوزال 

 درخواست کرده است.را       

   ارسال شده است اما هنوز توسط  پژوهش دانشکدهپروپوزال به  

 نشده است. بررسیدانشکده پژوهش       

پروپوزال توسط پژوهش دانشکده تایید نشده و پژوهش دانشکده  

 اصالحات الزم را درخواست کرده است.      

 ارسال شده است اما هنوز توسط دانشکده  رئیسپروپوزال به  

 .دانشکده بررسی نشده استرئیس       

 دانشکده رئیس دانشکده تایید نشده و رئیس پروپوزال توسط  

 اصالحات الزم را درخواست کرده است.      

ارسال شده است اما هنوز توسط  هانامهداره امور پایاناپروپوزال به  

 .بررسی نشده استها نامهپایانامور  هادار      

 توسط استاد راهنما بررسی نشده

 توسط استاد راهنما درخواست اصالح

 استاد مشاوربررسی نشده توسط 

 مشاوراستاد توسط  درخواست اصالح

 نشده توسط مدیر گروهبررسی 

 مدیر گروهتوسط  درخواست اصالح

 پژوهش دانشکده بررسی نشده توسط

 درخواست اصالح توسط پژوهش دانشکده

 دانشکدهرئیس  توسطبررسی نشده 

 دانشکدهرئیس اصالح توسط درخواست 

 هانامهبررسی نشده توسط اداره امور پایان
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 اداره امور و  شدهها تایید ننامهپروپوزال توسط اداره امور پایان  

 ها اصالحات الزم را درخواست کرده است.نامهپایان      

 ها تایید نهایی شده است.نامهپروپوزال توسط اداره امور پایان 

 

 .دنمای اقدام دفاع به مربوط امور انجام جهتد نتوادانشجو می پروپوزال، نهایی تایید تاریخ از ماه 6 حداقل پایان از پس

 اصالحات پروپوزال

قابل مشاهده ... ستاد راهنما، مشاور، مدیر گروه ودرخواستی توسط ا موارد اصالحات( تمامی 01)شکل صفحه اصالحات در 

 است.ات پروپوزال اصالح اعمالقادر به  دانشجوو  است

 

 

 صفحه اصالحات – 01شکل 

 

 

 هانامهدرخواست اصالح توسط اداره امور پایان

 

 تایید نهایی

 


