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 انپاي تحقيق طرح ثبت نحوه مي خواهيم راهنما اين در

 جامع درسامانه راتكميلي تحصيالت رساله هاي/نامه ها

.دهيم توضيح آموزشي



نكات الزم

 ٣ ژوهشيپ طرح عنوان به رساله/نامه پايان تحقيق طرح سامانه اين در•
.شود مي شناخته

 فايرفاكس مرورگر با سامانه اين در درخواست هر ثبت براي•
.كاركنيد

 )صويبت حكم صدور( رساله/نامه پايان تحقيق طرح تصويب از پس•
  .ندك خود آموزشي پرتال در آن ثبت به اقدام تواند مي دانشجو



مرحله اول

 ٣ شماره پژوهشي طرح ← پژوهشي ← پويا آموزشي پرتال
)زير تصوير مانند( ايجاد  ←)تحقيق طرح ثبت(





 رزي صورت به اي صفحه "ايجاد" دكمه زدن از بعد•
 طرح اطالعات مي تواند دانشجو كه شد خواهد باز

 وارد آن در را ...و موضوع عنوان، مانند را خود تحقيق
.شود انتخاب "٣ شماره" بايد طرح قالب .نمايد





)توسط دانشجوي دكتري(بارگذاري فايل ها 

 هيات اياعض امضاي به( تحقيق طرح از دفاع صورتجلسه تصوير•
)اشدب رسيده دفاع جلسه تكميلي تحصيالت نماينده و داوران

 و راهنما استادان دانشجو، امضاي داراي( مصوب تحقيق طرح•
).باشد دانشكده رئيس و گروه مدير مشاور،

.ي    باشدم دانشكده پژوهشي كارشناس از دريافت قابل فايل دو هر•
 بارگذاري را خام هاي فايل مصوب، هاي فايل جاي به چنانچه •

 رعهدهب نيز آن عواقب و شد نخواهد تاييد شما تحقيق طرح كنيد
.دانشجوست



)ارشدتوسط دانشجوي (بارگذاري فايل

 .ندنماي بارگذاري را خود مصوب تحقيق طرح ارشد دانشجويان•
 رئيس و گروه مدير مشاور، و راهنما استادان دانشجو، امضاي داراي(

).باشد دانشكده
.كنيد دريافت دانشكده پژوهشي كارشناس از را فايل اين•
 حطر كنيد بارگذاري را خام فايل مصوب، فايل جاي به چنانچه •

.ستدانشجو برعهده نيز آن عواقب و شد نخواهد تاييد شما تحقيق



 ،"رهذخي" دكمه زدن و اول صفحه اطالعات كليه تكميل از بعد•
.شد خواهد فعال بعد هاي تب

 دليل ودنب مشاهده قابل راهنما استاد توسط شده ذخيره طرح چنانچه•
.باشد مي دانشجو توسط طرح اطالعات تمام نشدن كامل آن

 راهنما تاداس توسط و مشاهده قابل دانشجو توسط ديگر هاي تب•
.است ويرايش قابل

 بخش هب مراجعه با خود پرتال از مي توانند )راهنما( مرتبط اساتيد و•
 يپژوهش طرح هاي ليست ،"پژوهشي طرح  ←پژوهش ←پژوهشي"

.كنند مشاهده را خود به مربوط



تب مجريان و همكاران

 و اراهنم استادان و دانشجو نام ،"طرح همكاران و مجريان" تب در•
 است درج قابل مشاور

 آنها همه نام درج از و نمايد كنترل را طرح همكاران بايستي راهنما استاد•
.شود مطمئن

 هيات اعضاي از )مشاور يا دوم راهنماي( همكاران از يكي چنانچه •
 جامع امانهس در استادي كد و باشند بيرجند دانشگاه از خارج علمي

 وريضر طرح در آنها اسم درج و استادي كد اخذ براي باشند، نداشته
 سركار كارگزيني اداره براي ايشان مشخصات و استخدامي حكم است
.شود ارسال حسينايي خانم



تب هزينه

 دكتري و بعد به ١٣٩٧ ارشد كارشناسي دانشجويان براي•
 انجام لقاب پژوهانه نامه آيين اساس بر بعد به ١٣٩٦ سال ورودي

 تب و هزينه تب در مبلغي هيچ است خواهشمند لذا است،
 پژوهانه نامه آيين مشمول هاي تحقيق طرح  براي اعتبار تامين
.نشود درج



)تعيين درصد مشاركت(تب تامين اعتبار

 طتوس مشاور و راهنما استادان مشاركت درصد تعيين•
.شود انجام طرح مجري

 مجري( اول راهنماي استاد است ضروري تب اين در•
 در رموث مشاركت ميزان( طرح همكاران مشاركت درصد )طرح

 اين غير در .نمايد وارد را )مشاور و راهنما اساتيد آموزانه
.بود نخواهد فراهم كار ادامه امكان صورت



تب تامين اعتبار

 قمطاب دكتري هاي رساله تحقيق هاي طرح در مشاركت درصد•
 براي ٦٠ حداقل نسبت به دانشگاه دكتري دوره اجرايي نامه آيين
 گرفته نظر در دوم راهنماي استاد براي ٤٠ و اول راهنماي استاد
  .شود

 ياجراي نامه آيين با دكتري هاي رساله مشاركت درصد چنانچه•
.شد نخواهد تاييد طرح باشد، مغاير



ارسال طرح توسط استاد راهنما 

 "طرح تصويب" هاي تب جز به ها تب همه تكميل با نهايت در•
 مهدك زدن با پژوهشي هاي طرح ليست از ،"طرح خاتمه اطالعات"و
 الارس گروه مدير به نظر مورد طرح راهنما، استاد توسط "ارسال"

زير تصوير مانند .شد خواهد





)تاييد توسط مدير گروه آموزشي:(تب تصويب طرح الف

 ← اجرايي امور قسمت در گروه مدير سمت انتخاب با گروه، مدير•
 اطالعات سپس كرده، بررسي را پژوهشي رسيده هاي درخواست

 تب در را گروه جلسه در طرح تصويب تاريخ "گروه" قسمت
 .ندمي ك ارسال دانشكده رئيس براي را طرح و وارد طرح تصويب



)رئيس دانشكدهتاييد توسط :(بتب تصويب طرح 

 طرح بتصوي تاريخ "دانشكده" قسمت هم دانشكده رئيس•
 سرئي تاييد با .نمايد مي ذخيره و تكميل را دانشكده در

 نهايي يدتاي ارشد كارشناسي نامه پايان تحقيق طرح دانشكده
.شود مي

 براي دانشكده رئيس توسط بايد دكتري رساله نهايي تاييد براي•
.شود ارسال دانشگاه تكميلي تحصيالت مدير





 يسرئ تاييد با ارشد كارشناسي مشاوره و راهنمايي التدريس حق•
 و اهدهمش قابل استادان آموزانه در تاييد تاريخ اساس بر و دانشكده

 .است بررسي
 به وطمرب آموزانه اطالعات تكميلي، تحصيالت مدير تأييد از بعد•

 مشاور و راهنما استادان براي )٣ شماره پژوهشي طرح( دكتري رساله
.بود خواهد بررسي و مشاهده قابل

 صيالتتح دانشجويان براي "طرح خاتمه اطالعات" تب تاييد از پس•
  .شد خواهد فعال اول راهنماي استاد و تكميلي



آموزانه



  ستيباي راهنما استاد هماهنگي با دانشجو طرح خاتمه تب در•
 ارشد اسيكارشن نامه پايان پيشرفت كارگزارش گردش فايل
 نيز لاو راهنماي استاد براي امكان اين( .كند بارگذاري را خود

زير تصوير مانند )است فراهم





تب خاتمه طرح

 اب راهنما استاد يا دانشجو رساله/نامه پايان از دفاع از پس•
 پايان ايه فايل و رساله/نامه پايان دفاع صورتجلسه بارگذاري

 تهيه ميليتك تحصيالت مصوب نامه نگاشت اساس بر كه( نامه
 نهايي نندهتاييدك براي را )است رسيده راهنما استاد تاييد به و

.نمايند كامل را طرح خاتمه اطالعات و نمايند ارسال
 يايراد ها فايل از يك هر يا نامه پايان چنانچه است بديهي•

 .رسيد نخواهد كتابخانه نهايي تاييد به باشد داشته


