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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•

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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 سامانه های پژوهشی                               وارد سایت دانشگاه ارومیه شده و از بخش سامانه های الکترونیکی -1

 سامانه پایان نامه ها                                                           

 

 

 کدملی می باشد.نام کاربری دانشجویان : شماره دانشجوئی           رمز عبور :  -2
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تاد اول، نام اسانتخاب 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  انتخابراهنما در قسمت پایین تایپ شده و با کلیلک بر روی استاد 

 راهنما انتخاب می گردد.

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

تمامی  اتوماسیون مکاتبات ه ارجاع گردد)طبق نمونه نامه ارسالی به کارتابلدانشگا پژوهشیاستاد راهنما یا مدیر گروه به حوزه معاونت 

 اساتید دانشکده(
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 و بر روی قسمت اقدام کلیک بعد از تایید اساتید راهنمای پروپوزال توسط مدیر گروه، دانشجو وارد سامانه پایان نامه ها شده -4

 می نماید.

 

 می نماییم.در قسمت باالی صفحه روی مکعب پیوست مدارک ایران داک کلیک   -5
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سپس انتخاب فایل و بعد از آن بارگذاری فایل و مدرک مورد نظر در قسمت  و  ابتدا رسید ثبت  ایران داک انتخاب گردیده -6

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

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

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

 باشد( pdf)فایل  ها باید در قالب پیشینه تحقیق

 ست مدرک اخالق پژوهش :پیو

و قبل از آن، بارگذاری نامه ارسالی مدیر گروه به حوزه معاونت پژوهشی دانشکده و تحویل آن از مدیر  55ورودی های سال  -

 گروه و آپلود آن در سامانه امکان پذیر بوده 

 به بعد  مدرک اخالق پژوهش را ضمیمه خواهند نمود. 56ورودی های سال   -
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طبق فرمی که در صفحه اول پروپوزال سامانه اید بآپلود شده در مرحله ثبت پروپوزال   ثبت پروپوزالدرخواست  ر قسمتد -7

 /.( word)در قالب گردد. بارگذاریسپس طراحی و شده است  بارگذاری

 

 /.( word)در قالب گردد. بارگذاریسپس طراحی و شده است  بارگذاریطبق فرمی که در صفحه اول پروپوزال سامانه اید ب -8

 

 
 

 .حتما ثبت گردد ه اساتیدو در نهایت ارسال بدر پایان کار در قسمت پایین ذخیره اطالعات پروپوزال  -5


