راهنمای استفاده دانشجویان از

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

شکل  - 0صفحه ورود به سامانه

رمز عبور اولیه دانشجویان برای ورود به سامانه کد ملی دانشجو میباشد.
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اولین ورود به سامانه
پس از اولین ورود دانشجو به سامانه ،فرم ورود اطالعات دانشجو (شکل  )2که شامل  4بخش


اطالعات کاربری



مشخصات دانشجو



اطالعات آموزشی



تایید

است ،به نمایش درمیآید.

شکل  – 2فرم ورود اطالعات

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

پس از تکمیل تمامی مراحل فرم ،اطالعات دانشجو در سامانه ثبت میشود و در صورت تایید اطالعات وارد شده توسط کارشناس
مربوطه ،دانشجو میتواند از امکانات سامانه بهرهمند شود.
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آشنایی با پنل کاربری
پس از ورود موفقیت آمیز به سامانه ،دانشجو وارد پنل کاربری خود (شکل  )3میشود.
در سمت راست پنل کاربری ،منوی دسترسی به قسمتهای مختلف سامانه قرار دارد که در ابتدا شامل سه بخش


صفحه اصلی
لینک به صفحه اصلی پنل کاربری



موضوع و استاد راهنما
لینک به صفحه ثبت موضوع و استاد راهنما



خروج
خروج از سامانه

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

شکل  – 3صفحه اصلی پنل کاربری
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نمایش گرافیکی وضعیت دانشجو در روند امور پایاننامه
قرار داده شده است که با کلیک بر

در صفحه اصلی پنل کاربری ،لینکی تحت عنوان

روی آن وارد صفحهای میشوید که وضعیت دانشجو در روند امور پایاننامه را به شکل گرافیکی (شکل  )4در اختیار دانشجو
قرار میدهد .دانشجو با کمک این نمایش گرافیکی در هر لحظه براحتی میتواند ،وضعیت خود و مراحل باقیمانده تا تصویب
پروپوزال را مشاهده نماید.

شکل  – 4نمایش گرافیکی وضعیت دانشجو در روند امور پایاننامه
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در این نمایش گرافیکی مراحل ثبت پروپوزال به  01مرحله تقسیم شده است که دانشجو را از روند امور پایاننامه و مراحل
انجام شده و باقیمانده تا تایید نهایی پروپوزال آگاه میسازد.
در شکل ( )5وضعیت دانشجویی را مشاهده میکنید که تمامی مراحل را پشت سر گذاشته و پروپوزال وی با موفقیت تایید نهایی
شده است.

شکل  – 5نمایش گرافیکی وضعیت دانشجو با پروپوزال تایید شده نهایی
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پیشنهاد موضوع و استاد راهنما
اولین مرحله به منظور ثبت پروپوزال ،پیشنهاد موضوع به استاد راهنمای مورد نظر است .برای اینکار با استفاده از منوی سمت
راست پنل کاربری وارد صفحه ثبت موضوع و استاد راهنما (شکل  )6شوید.

شکل  – 6صفحه ثبت موضوع و استاد راهنما

در این صفحه فرمی جهت ثبت موضوعات پیشنهادی و انتخاب استاد راهنما قرار داده شده است .دانشجو میتواند حداکثر 3
موضوع را به استاد راهنما پیشنهاد دهد.
برای انتخاب استاد راهنما از گروهی غیر از گروه تحصیلی دانشجو ،میتوان با کلیک بر روی

اقدام به تغییر گروه کرده و

استاد راهنمای مورد نظر را انتخاب نمایید.
پس از تکمیل فرم مورد نظر و ثبت موضوعات پیشنهادی به استاد راهنما ،صفحه پیگیری وضعیت موضوعات و استاد راهنما
(شکل  )7جایگزین صفحهی قبلی شده و دانشجو را از وضعیت جاری موضوعات پیشنهادی مطلع میسازد.
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شکل  – 7صفحه پیگیری وضعیت موضوع و استاد راهنما

موضوعات پیشنهادی در قدم اول باید توسط استاد راهنما بررسی شوند؛ در صورت تایید ،موضوع به مدیر گروه ارسال میشود.
پس از تایید مدیر گروه ،موضوع تایید نهایی شده و منوی جدیدی جهت ثبت پروپوزال در سمت راست صفحه زیر منوی موضوع
و استاد راهنما ،به لیست منوها اضافه میشود.
وضعیتهای مختلف موضوع عبارتند از:
بررسی نشده

موضوع ثبت شده هنوز توسط استاد راهنما بررسی نشده است.

تایید نشده توسط استاد راهنما

موضوع توسط استاد راهنما تایید نشده است.

تایید شده توسط استاد راهنما
بررسی نشده توسط مدیر گروه

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

تایید شده نهایی

موضوع توسط مدیر گروه تایید نهایی شده است.
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ثبت پروپوزال
پس از تایید نهایی موضوع توسط استاد راهنما و مدیر گروه ،منوی جدیدی تحت عنوان ثبت پروپوزال در سمت راست صفحه
زیر منوی موضوع و استاد راهنما به لیست منوها اضافه میشود .کلیک بر روی این گزینه دانشجو را به صفحه ثبت پروپوزال
(شکل  )8هدایت میکند.

شکل  – 8صفحه ثبت پروپوزال
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در این صفحه فرمی  6مرحلهای برای ثبت اطالعات پروپوزال تهیه شده است .در هر مرحله اطالعات الزم برای پر کردن فرم در
اختیار دانشجو قرار میگیرد.
پس از تکمیل فرم و ثبت پروپوزال ،منوی پروپوزال در سمت راست صفحه با دو زیرمنو تحت عناوین


اصالحات
لینک به صفحه اصالحات درخواستی پروپوزال



وضعیت پروپوزال
لینک به صفحه پیگیری وضعیت پروپوزال

ظاهر میشود.

وضعیت پروپوزال
صفحه وضعیت پروپوزال (شکل  )9دانشجو را از وضعیت جاری پروپوزال مطلع میسازد.

شکل  – 9صفحه پیگیری وضعیت پروپوزال
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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.

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.
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پروپوزال توسط اداره امور پایاننامهها تایید نشده و اداره امور

درخواست اصالح توسط اداره امور پایاننامهها

پایاننامهها اصالحات الزم را درخواست کرده است.
پروپوزال توسط اداره امور پایاننامهها تایید نهایی شده است.

تایید نهایی

پس از پایان حداقل  6ماه از تاریخ تایید نهایی پروپوزال ،دانشجو میتواند جهت انجام امور مربوط به دفاع اقدام نماید.

اصالحات پروپوزال
در صفحه اصالحات (شکل  )01تمامی موارد اصالحات درخواستی توسط استاد راهنما ،مشاور ،مدیر گروه و ...قابل مشاهده
است و دانشجو قادر به اعمال اصالحات پروپوزال است.

شکل  – 01صفحه اصالحات
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