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 راهنمای جامع

 استفاده از سامانه پایان نامه ها

 فهرست:

 شرایط ثبت پروپوزال برای دانشجو 

 مراحل ثبت پروپوزال در سامانه 

 پیگیری پروپوزال در سامانه 

 ثبت درخواست دفاع توسط دانشجو در سامانه 

         توسط دانشجو دفاعهماهنگی زمان دانلود و ثبت فرم مرحله  

         راهنماهای موجود در سایت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیعکس بخش 

 نمونه فرم های ایران داک برای بارگذاری در سامانه 
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 انشجو باید برای ثبت پروپوزال داشته باشد:دشرایطی که 

 

  گذرانده باشد.تعداد واحدهای گذرانده مورد نیاز دانشجو برای فارغ التحصیلی را 

 نداشتن درس فاقد نمره در کارنامه دانشجو 

  نداشتن دو ترم مشروطی متوالی یا غیر متوالی )دریافت موافقت کمیسیون موارد

 خاص برای ادامه تحصیل در صورت داشتن شرایط مذکور(

  برای  16برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و معدل باالی  14معدل باالی

دکتری) اقدام الزم دانشجودر صورت نداشتن شرط مذکور: دانشجویان مقطع 

انتخاب یکی از دروس گذرانده با کمترین نمره جهت گذراندن مجدد در طول ترم 

 جهت ترمیم معدل دانشجو(

 (برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و تا 3الزام ارائه پروپوزال تا نیمسال سوم )

در صورت ارائه  کتری)اقدام دانشجو( برای دانشجویان مقطع د7نیمسال هفت )

: ارائه درخواست به شورای گروه و تصویب در شورای پروپوزال بعد از مهلت مذکور

 دانشکده(

 .وضعیت تحصیلی دانشجو در کارنامه که باید در حال تحصیل باشد 
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دانشجو

شماره دانشجوئی: نام کاربری•

کدملی: رمز عبور•

ورود به سامانه دانشجو و ثبت نام اساتید راهنما و مشاور•

انتخاب گزینه ثبت بعد  از اتمام کار•

مدیر گروه

بررسی مشخصات دانشجو و  و پیشنهادات اساتید راهنما و انتخاب و ثبت آنها در سیستم •

تخصیص اساتید •

کدملی: کد استادی،  رمز عبور: نام کاربری اساتیدثبت تاریخ جلسه و شماره آن•

دانشجو

بارگذاری پرپوپوزال•

.تایید دانشگاه بعد از تصویب پروپوزال در دانشکده خواهد بود(کد رهگیری دریافتی از ایران داک)بارگذاری ایران داک با کد رهگیری •

بارگذاری پیشینه پیشنهادیه •

استاد راهنما

بررسی مدارک ایران داک•

تایید پروپوزال و ارسال به مدیرگروه•

.نظر گذاشتن در پایان هر قسمت-عدم تایید و  بازگشت به دانشجو جهت اصالح•

مدیر گروه
.(ترجیحا همان داورانی که در جلسه دفاع نهایی از پایان نامه حاضر خواهند شد)اقدام مدیر گروه جهت انتخاب داور•

داوران

تایید یا رد داوری پروپوزال•

دریافت فایل پروپوزال بعد از تایید داوری•

.در صورت عدم پذیرش داوری توسط داور ، علت آن حتما باید در سیستم ثبت گردد•

.در صورت رد پروپوزال توسط داور در این مرحله، دانشجو  باید تمام مراحل را ازابتدا و از صفر آغاز نماید•

.در صورت ثبت ایرادات جزئی برای دانشجو، پروپوزال جهت اصالح به دانشجو ارسال می شود•

تایید پروپوزال توسط داوران و رفتن به مرحله بعد•

مدیر گروه مطرح کردن نظر داوران در جلسه گروه•

ثبت شماره و تاریخ صوتجلسه: در صورت تصویب•

معاون 

پژوهشی 

دانشکده

کنترل مدارک و فرآیندهای طی شده تا این مرحله•

ثبت رای نهایی دانشکده به همراه تاریخ صورتجلسه: در صورت تصویب•

صدور و ارسال حکم پروپوزال به اساتید و دانشجو •

در صورت عدم تصویب ، عودت به دانشجو و انجام مراحل ثبت پروپوزال جدید از ابتدا•

دانشجو
مشاهده حکم تصویب پروپوزال•
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          پایان نامه ها سامانه های                               دانشجویانوارد سایت دانشگاه ارومیه شده و از بخش  -1

                                                   =f%2http://thesis.urmia.ac.ir/Home/LogOn?ReturnUrlیا آدرس لینک:                                   

 

 

 نام کاربری دانشجویان : شماره دانشجوئی           رمز عبور : کدملی می باشد. -2

 

http://thesis.urmia.ac.ir/Home/LogOn?ReturnUrl=%2f
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اول، نام استاد راهنما در قسمت انتخاب بخش پیشنهاد استاد راهنما شده و با کلیک بر روی استاد پس از ورود در قسمت کارتابل دانشجو وارد  -3

 دوم و تایپ در قسمت پایین استاد راهنمای دوم و به همین ترتیب اساتید راهنما انتخاب می گردد. انتخابپایین تایپ شده و با کلیلک بر روی استاد 

راهنما  شروع این مرحله توسط استاد باید قبل از )خارج از دانشگاه ارومیه(شایان ذکر است اساتیدی که نام آنها در سیستم ثبت نشده است -

 ه(اتوماسیون مکاتبات تمامی اساتید دانشکد دانشگاه ارجاع گردد)طبق نمونه نامه ارسالی به کارتابل پژوهشییا مدیر گروه به حوزه معاونت 

 

 

 و بر روی قسمت اقدام کلیک می نماید. بعد از تایید اساتید راهنمای پروپوزال توسط مدیر گروه، دانشجو وارد سامانه پایان نامه ها شده -3
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 می نماییم.در قسمت باالی صفحه روی مکعب پیوست مدارک ایران داک کلیک   -4

 

 

سپس انتخاب فایل و بعد از آن بارگذاری فایل و مدرک مورد نظر در قسمت پایین )فایل  و  ابتدا رسید ثبت  ایران داک انتخاب گردیده -5

 رسید ثبت در سامانه ایران داک( قابل مشاهده خواهد بود.

 در قسمت دوم مراحل انتخاب بدین شکل خواهد بود. -2 -6

مشاهده فایل در بخش فایل رسید پیشینه       فایل                       بارگذاری        انتخاب فایل                              رسید پیشینه ایران داک                       

 باشد( pdf)فایل  ها باید در قالب تحقیق

 پیوست مدرک اخالق پژوهش :

ت پژوهشی دانشکده و تحویل آن از مدیر گروه و و قبل از آن، بارگذاری نامه ارسالی مدیر گروه به حوزه معاون 95ورودی های سال  -

 آپلود آن در سامانه امکان پذیر بوده 

 به بعد  مدرک اخالق پژوهش را ضمیمه خواهند نمود. 96ورودی های سال   -
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ارگذاری شده باید طبق فرمی که در صفحه اول پروپوزال سامانه بثبت پروپوزال  در مرحله ثبت پروپوزال آپلود شده ر قسمت درخواست د -6

 (/. wordاست طراحی و سپس بارگذاری گردد.)در قالب 

 

 (/. wordباید طبق فرمی که در صفحه اول پروپوزال سامانه بارگذاری شده است طراحی و سپس بارگذاری گردد.)در قالب  -7

 

 
 

 .ثبت گرددحتما و در نهایت ارسال به اساتید در پایان کار در قسمت پایین ذخیره اطالعات پروپوزال  -8



 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

9 
 

راهنمای 

پیگیری 

 پروپوزال
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 روی قسمت پیگیری پروپوزال کلیک می نماییم. ووارد قسمت پروپوزال ها و پایان نامه ها گردیده  -1

 

 )مشاهده کارتابل( کلیک نموده -شبیه به لنگر کشتی-روی بخش -2
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منتظر ) واژهگیرنده کسی است که پروپوزال در کارتابل آن شخص می باشد و زمانی که در قسمت وضعیت  ،گردش پروپوزال نمایان می شود -2

اقدام است و اقدام نشده است)پس از گیرنده  پروپوزال بعد از یک هفته، میتوانید  را مشاهده می نمایید، در کارتابل گیرنده منتظر (اقدام 

 جویای علت تاخیر در اقدام شوید(

 از گیرنده  ،تاریخبر اساس  و پیگیری درخواست دفاع قابل مشاهده خواهد بود ،نیز در همین قسمتدرخواست دفاع  بعد از

 درخواست مراحل قابل پیگیری خواهند بود.

  کارشناسان آموزش هر رشته در بخش پیگیری: 

 ماشینهای کشاورزیخانم بختیاری: گروه های آموزشی گیاه پزشکی ، صنایع غذایی، مکانیک بیوسیستم، 

 خانم علیزاده: گروه های آموزشی علوم خاک، علوم دامی، اقتصاد کشاورزی، علوم و صنایع غذایی

 خانم مهرنگ: گروه های آموزشی باغبانی، آب ، تولید و ژنتیک گیاهی

 خانم ایرجی: ساختمان منابع طبیعی 

 درانتهای صفحه سایت دانشگاه مراجعه بفرمایند.جهت تماس با کارشناسان مذکور به دفترچه تلفن دانشگاه 

شایان ذکر است بعد از ثبت پروپوزال در ایران داک، از طرف آن یک ایمیل به دانشجو ارسال می شود، دانشجو آن ایمیل را باید در سیستم  -3

و تایید معاونت پژوهشی  شورای دانشکدهتایید کارشناس پژوهش دانشکده بعد از ثبت پروپوزال در بارگذاری نماید. )مرحله ثبت پروپوزال( 

 در ایران داک انجام خواهد شد. دانشکده )در مرحله آخر ثبت پروپوزال(

بعد از تصویب و تایید پروپوزال توسط معاون پژوهشی دانشکده تنها اقدام دانشجو مشاهده و آرشیونمودن پیام دریافتی از طرف سیستم      -4

 می باشد.
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 مرحله

 دفاع از

 پایان نامه
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دانشجو

(پایان نامه نهایی wordبارگذاری فایل )بارگذاری فایل نهایی پایان نامه در سیستم توسط دانشجو•

(دشش ماه بعد از تاریخ تصویب پروپوزال در دانشکده برای دکتری و سه ماه بعد از تصویب پروپوزال برای کارشناسی ارش)ثبت درخواست دفاع دانشجو•

ملزم به گذراندن دو کارگاه کارآفرینی 99-1400ثبت درخواست دفاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد برای دفاع در نیمسال اول •

به بعد ملزم به گذراندن چهار کارگاه کارآفرینی برای دفاع از پایان نامه هستند99-1400و دانشجویان مقطع دکتری برای دفاع در نیمسال اول •

ت راهنمای استفاده از سامانه همانندجو در بخش پژوهش سای-با سایر پایان نامه ها داشته باشد% 35نباید پایان نامه نهایی همانندی بیش از )بارگذاری فرم همانند جو•

(دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی موجود می باشد

استاد راهنما

موافقت یا مخالفت با دفاع دانشجو•

در صورت موافقت به آموزش دانشکده ارجاع شده•

در صورت مخالفت به دانشجو عودت داده میشود•

آموزش دانشکده ها

(نبود نمره ثبت نشده در کارنامه دانشجو)بررسی کارنامه دانشجو •

آموزش کل دانشگاه

مجوز دفاع از آموزش کل •

مدیر گروه

انتخاب داوران پایان نامه برای داوری دفاع از پایان نامه در سیستم پایان نامه•

در صورت اعالم داور به عدم حضور در جلسه دفاع در موارد خاص، جایگزینی داور مربوطه با داور جدید توسط معاون پژوهشی دانشکده•

معاون پژوهشی 
دانشکده

تغییر داوری در صورت لزوم•

تایید داوران پایان نامه و ارسال احکام داوران•

داوران

تایید یا رد داوری•

دریافت فایل پایان نامه قبل  از تایید داوری•

.در صورت عدم پذیرش داوری توسط داور ، علت آن حتما باید در سیستم ثبت گردد•

.در صورت رد پایان نامه توسط داور در این مرحله، دانشجو  باید تمام مراحل را ازابتدا و از صفر آغاز نماید•

.در صورت ثبت ایرادات جزئی برای دانشجو، پایان نامه جهت اصالح به دانشجو ارسال می شود•

تایید پایان نامه توسط داوران و رفتن به مرحله بعد•

دانشجو

تکمیل فرم دفاع ایجاد شده در پروفایل دانشجو•

پرینت و جمع آوری امضاهای مذکور توسط دانشجو  •

بارگذاری فایل پرینت شده و تکمیل شده تعیین زمان و مکان دفاع در سامانه پایان نامه ها•

کارشناس پژوهش 
دانشکده

زمان و مکان دفاع و عدم تداخل چک شود•

معاون پژوهشی

تایید  و ارسال احکام•

ارسال احکام تاریخ و زمان دفاع به کارتابل اساتید راهنما و مشاور و داور•

.حکم دفاع پایان نامه به کارتابل دانشجو ارسال می گردد•

استاد راهنمای اول 

یا مدیر گروه

یک نسخه )هاماستاد راهنمای اول یا مدیر گروه  در روز جلسه دفاع پرینت فرم ارزیابی دفاع در دو نسخه تهیه و بعد از امضا در جلسه دفاع از پایان ن•

(تحویل دانشجو و یک نسخه تحویل مدیران گروه جهت اسکن و ارسال به حوزه معاونت پژوهشی دانشکده گردد
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کارشناس پژوهش 
نمره دانشجو+ بارگذاری فرم دفاع در سیستم •

آموزش 

دانشکده

ثبت نمره دانشجو در سیستم سماء•

درخواست 

تسویه

گزینه تسویه حساب دانشجوبعد از ثبت نمره آموزش در سامانه پایان نامه هافعال شدن•

و پیگیری از سایت مذکور تا تایید نهایی از طرف ایرانثبت مدرک بارگذاری پایا ن نامه دفاع و اصالح شده در سایت ایران داک•

داک

بارگزاری فایل اصالح شده پایان نامه در سامانه پایان نامه و ثبت درخواست تسویه•

اساتید 
راهنماوداوران پایان 

نامه

از قسمت اقدام وارد انجام مراحل موافقت یا عدم موافقت با اصالحات اعمال شده می شوند•

در صورت عدم موافقت عودت به دانشجو•

و ثبت نتیجه•

کارشناس پژوهش  

دانشکده

پایان نامه قرار خواهد گرفتPdfصفحه اول پایان نامه بصورت خودکار در فایل •

تایید در سایت ایران داک توسط دانشگاه و بارگزاری نامه تایید ایران داک در سامانه•

معاون پژوهشی 

دانشکده

نشگاهتایید فایل نهایی پایان نامه دانشجو برای ارسال فایل به کتابخانه دانشکده و کتابخانه مرکزی دا•

دانشجو

دریافت نسخه نهایی پایان نامه•

کتابخانه 

دانشکده
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 :ثبت درخواست دفاع در سامانه پایان نامه ها 
 کلیک بر روی درخواست دفاع بر روی سمت راست تصویر زیر-1

 پایان نامه  wordتکمیل نمودن موارد درخواستی و بارگذاری فایل -2

 

 بارگذاری فایل فرم همانند جو :مراحل -3

         انتخاب فایل                     بارگذاری فایل        انتخاب فرم همانند جو 

  ثبت درخواست دفاع دانشجو)شش ماه بعد از تاریخ تصویب پروپوزال در دانشکده برای دکتری و سه ماه بعد از تصویب پروپوزال برای

 کارشناسی ارشد(

 الزامی می باشد. و بعد از آن، 96ورودی های سال  ثبت مدرک اخالق پژوهش برای دانشجویان مقطع دکتری 

  و به گذراندن دو کارگاه کارآفرینی وبعد از آن ملزم   99-1400 سالتحصیلی برای دفاع در نیمسال اولمقطع کارشناسی ارشد دانشجویان

 .ندمی باشملزم به گذراندن چهار کارگاه کارآفرینی برای دفاع از پایان نامهمقطع دکتری دانشجویان 

 نتیجه دریافتی از سایت باید کمتر از  با سایر پایان نامه ها داشته باشد %35نباید پایان نامه نهایی همانندی بیش از }بارگذاری فرم همانند جو(

سایت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی موجود می )انتهای صفحه(راهنمای استفاده از سامانه همانندجو در بخش پژوهش درصد باشد( 35

 {باشد

 بارگذاری نمره زبان دانشجویان دکتری 

  )در صورت داشتن پذیرش، اصل مقاله ارسالی به نشریه نیز ضمیمه }بارگذاری مقاله مستخرج از رساله برای دانشجویان مقطع دکتری )الزامی

 {گردد

 در صورت داشتن پذیرش، اصل مقاله }برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد جهت اعمال نمره ویژه آن  پایان نامهبارگذاری مقاله مستخرج از

 {ارسالی به نشریه نیز ضمیمه گردد
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  :مرحله هماهنگی زمان دفاع 
 

                      دانلود فرم دفاع                               اقدام           کمیل فرم دفاع                ت کارتابل، بعد از مرحله تایید داوران در سامانه پایان نامه ها دانشجو باید در بخش

 جمع آوری امضاها                                                  

 :بعد از جمع آوری امضاها 

بارگذاری فرم )زمان دفاع در بخش مربوط  ه توسط هیئت داوران و اساتید راهنما،وامضا شد تاریخ و محل و ساعت دفاع ثبت و فرم تکمیل شده

 .بارگذاری خواهد شدتکمیل شده زمان دفاع( 
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 راهنماهای موجود در سایت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 
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 :)مرحله تصویب پروپوزال( مونه فرم ثبت پروپوزال در ایران داکن
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 :)مرحله تصویب پروپوزال(ثبت پیشینه تحقیق در ایران داک فرم نمونه
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 :مرحله درخواست دفاع از پایان نامه نمونه فرم سامانه همانند جو برای 

 

 

  


