
  راهنماي فرايند ثبت پروپزال

قابل توجه دانشجويان ،اساتيد راهنما ،مديران گروه ،كارشناسان تحصيالت تكميلي و 

  معاونين محترم دانشكده ها

  انجام پذير است. دانشجوانجام اين فرايند از منوي پيشخوان خدمت  و شروع آن توسط 

  هاي نمايش داده شده در تمامي مراحل داده شود:قبل از شروع فرآيند،الزم است توضيحاتي راجع به آيكن 

  مشاهده گردش كار است .با انتخاب آن ميتوان از وضعيت فعلي درخواست ،مطلع گرديد.آيكن  

تاييد و ارسال مي باشد. با انتخاب آن ودرج توضيحات الزم در بخش مربوطه ، مواردي را براي مرحله    آيكن  

  بعد (شخص بعدي) درج نماييد.

: در هر مرحله ، براي ارسال درخواست دانشجو به مرحله بعدي ، حتما اين آيكن انتخاب گردد.درغيراينصورت كته ن

  درخواست دانشجو در همان مرحله باقي ميماند.

، درخواست به مرحله قبل  درج توضيحات مربوطهنشان دهنده عدم تاييد و ارسال است.با انتخاب آن و آيكن 

الزم به ذكر است در اين مرحله درج توضيحات كمك چشمگيري در اجراي هر چه بهتر فرايند ارجاع داده مي شود.

مي نمايد.خواهشمند است با انتخاب اين گزينه ، حتما توضيحاتي را براي مرحله قبل درج نماييد كه شخص مربوطه 

  بازگشت خورده است.مطلع گردد كه به چه دليلي درخواست 

  گردد.نشان دهنده امكان ويرايش مي باشد و با انتخاب آن درخواست دانشجو قابل ويرايش مي  آيكن

  حذف درخواست دانشجو انجام مي گردد.،نشان دهنده امكان حذف مي باشد و توسط آن  آيكن 

ست مشاهده (بدون امكان درخوا،و با انتخاب آن  مي باشدنشان دهنده مشاهده درخواست دانشجو آيكن 

  ويرايش) مي گردد.

  

  

  



-درخواست تصويب موضوع و اساتيد فعاليتهاي آموزشي"وانتخاب گزينه دانشجو با ورود به پيشخوان خدمت 

  اقدام به ثبت درخواست خود نمايد. درخواست جديداز طريق لينك  وارد صفحه اصلي شده و ميتواند "پژوهشي

  

  

  

  .، صفحه ذيل مشاهده مي گردد  جديددرخواست با انتخاب 

  



  

  نسبت به تكميل نمودن گزينه هاي  مي بايستيدانشجو

د ، و در صورت وجو استاد راهنما، عنوان التين، عنوان فارسي، نوع پايان نامهو  نوع تحقيق، زمينه علمي، شماره درس

گزينه برگردد. زگشتارا انتخاب كرده و به صفحه قبل با انتخاب گزينه ب ايجاداقدام نمايد و گزينه و   استاد مشاور

  در پايين صفحه قرار دارند.بازگشت و  ايجادهاي 

  دانشجو صفحه زير را مشاهده مي نمايد.،در اين مرحله 

  

 نمايش نآيكوس بر روي آنها ، راهنماي هر در ستون عمليات چند آيكن نمايش داده شده است كه با قرار دادن ما

  داده مي شود و توضيحات مربوط به اين آيكن ها در ابتداي فرايند داده شده است.

  و درج توضيحات الزم ، درخواست را به مرحله بعد ارسال ميدارد. دانشجو با انتخاب گزينه 



را انتخاب ننمايد ، فرآيند وي در همين مرحله، باقي ميمانده و عواقب بعدي متوجه  اگر دانشجو گزينه  نكته :

از وضعيت و احتماال توضيحات  دانشجو موظف است تا پايان فرايند با انتخاب آيكن خود دانشجو مي باشد.

  وموارد خواسته شده گروه و استاد راهنما و .... مطلع گردد.

با موضوع پروپزال دانشجو موافقت نموده و درخواست را به دانشجو ارسال ميدارد( در مرحله اي كه استاد راهنما 

وارد درخواست خود شده و با  جهت آپلود پروپزال تصويب شده) .در اين مرحله دانشجو با انتخاب گزينه 

  يين)ادر پايين صفحه ، اقدام به آپلود فايل مربوطه مي نمايد.(مطابق شكل پ "ارسال پروپزال "انتخاب 

ر

  

ليك بر با كصفحه بعد مطابق شكل زير نمايش داده مي شود و دانشجو مي تواند  "ارسال پروپزال  "با انتخاب 

  فايلهاي مربوطه را آپلود نمايد. "انتخاب فايل"گزينه 

  

  



  

  نمايد. "تاييد وارسال "در ادامه دانشجو مي بايست درخواست ويرايش شده خود را  

  طبق فلوچارت پيوست به شخص بعدي ارسال ميشود.درخواست دانشجو 

در مرحله پاياني ، درخواست، به دانشجو جهت ثبت كد رهگيري ايران داك ارسال مي شود.دانشجو با مراجعه به 

ايران داك و اخذ كد رهگيري و ثبت آن شماره در درخواست خود و ارسال آن به كارشناس تحصيالت تكميلي 

  اقدام مي نمايد.

  س تحصيالت تكميلي در مرحله بعدي ، كد رهگيري را چك و درخواست را تاييد مي نمايد.كارشنا

با مراجعه  تمي بايس گروههاي آموزشي ،اساتيد راهنما ، معاونين و كارشناسان تحصيالت تكميلي  نيزمحترم مديران 

با  "ژوهشيپ-ي آموزشيدرخواست تصويب موضوع و اساتيد فعاليتها"و انتخاب گزينه  به منوي پيشخوان خدمت

  توجه به مراحل ذكر شده در فلوچارت ، نسبت به انجام باقي مراحل اقدام فرمايند.

ردش چرخه گدر تمام مراحل ، تمامي افراد الزم است جهت هر چه بهتر انجام شدن روند اين فرآيند، ابتدا  نكته :

  ييد و يا عدم تاييد نمايند.اقدام به تا "مرحله  "را مالحظه نموده و با توجه به ستون  كار



  

دريافت  "تاييد موضوع پروپزال  "به عنوان نمونه : شكل فوق به اين معني است كه اقدام كننده ،درخواست را جهت 

  نموده است.


