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 انتخاب استاد راهنما   -1
 (توسط دانشجو) ایان نامه پ عنوان -شماره دانشجویی  –ثبت رشته و دانشکده :   پیشنهادی  مشخصات تکمیل 
  ثبت زمینه پژوهشی 
  اساتید راهنما و مشاور ثبت 
  جهت تایید راهنما ، مشاور ، مدیر گروهارسال درخواست دانشجو به استاد 

 بررسی توسط استاد راهنما  -2

  تایید یا رد درخواست و دانشجو توسط استاد راهنما مطالعه درخواست 

 در گروه بررسی استاد راهنما -3

 طالعه درخواست توسط مدیر گروه و تایید یا رد درخواست م 

 تایید اساتید انجام شده است  -4

 قسمت مورد تایید نهایی قرار می گیرد. رخواست  دانشجو  در ایند 
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 و بارگذاری مستندات آموزشی ثبت و تکمیل پروپوزال  -1

 (توسط دانشجو) جدول زمانبندی مراحل اجرا و ....... -پایش آزاد –اطالعات پایان نامه  –: مشخصات پایان نامه  تکمیل  پروپوزال ثبت و 

   : فرم الف تصویر   - 2و 1شماره  تصویر فرم  تعهد نامه -استعالم ایران داک  -فایل تکمیل شده پروپوزال بارگذاری ضمائم 

  بررسی پیشینه پژوهشخاتمه و ارسال :  تایید اطالعات توسط دانشجو و ارسال پروپوزال به مرحله بعد جهت 

 پیشنهاده پژوهش پیشینه بررسی -2
 پروپوزال به گام بعدی منتقل می   تعیین شده توسط سامانه باشد. در این مرحله بررسی پیشینه پیشنهادی پژوهش در سامانه پژوهشیار انجام می شود. اگر درصد تشابه کمتر از مقدار

 و در غیر اینصورت دانشجو باید نسبت به اصالح پروپوزال اقدام نماید. شود.

 استاد راهنما/ مشاوربه  ارسال  -3

 پروپوزال توسط اساتید راهنما و مشاور جهت تایید یا رد ررسی ب  
  تواند دفاع نماید.اریخ دانشجو می ماه بعد از این ت 6می باشد و تاریخ تصویب معیار تاریخ تایید پروپوزال توسط استاد راهنما 



 درشورای گروه  ارسال پروپوزال نهایی توسط استاد راهنما به مدیر گروه جهت بررسی و تصویب 

 در شورای تخصصی گروه آموزشیپروپوزال ارسال به مدیر گروه جهت طرح   -4

 رسال پروپوزال به اعضای شورای گروه ا 
  شده  در شورای گروه آموزشی و ارسال به دانشکدهبارگذاری صورتجلسه فیزیکی تنظیم شده  از پروپوزال مطرح 

 دانشکده پژوهشی در شورای  بررسی -5

 رسال پروپوزال به اعضای شورای دانشکدها 
  بارگذاری صورتجلسه دانشکده و ارسال به مرحله آمادگی دفاع 
 اخذ کد پایان نامه توسط کارشناس پژوهش 

 بررسی در شورای پژوهشی واحد و صدور ابالغیه اساتید -6

 غیر فعال است 6ر این واحد دانشگاهی مرحله د 
 آمادگی برای دفاع -7

 ا رعایت مهلت زمان شش ماهه از زمان تصویب  موارد زیر باید در سامانه بارگذاری شود:ب
  بارگذاری نسخه نهایی و تصحیح شده پایان نامه 
  ماه از تاریخ تصویب(  3)به تعداد مورد نیاز به ازای هردانلود و تکمیل فرم گزارش پیشرفت کار از سامانه پژوهشیار 
 و دانلود فرم ب از سامانه پژوهشی  تکمیل 
 جلسه دفاعیه پایان نامه 3شرکت در 
  مقالهارزیابی فرم 
 پژوهش تایید و بررسی مدارک و مستندات بارگذاری شده در سامانه توسط کارشناس 

  نامه پایان یابی مشابهت درخواست -8

 یر اینصورت باید فایل اصالح شده نانچه درصد مشابهت رساله  کمتر از مقدار تعیین شده توسط سامانه باشد، دانشجو می تواند سیستم خود را به مرحله بعد منتقل کند و در غچ

 د.یاقدام نمایو نسبت به فرایند مشابهت یابی رساله را دوباره بارگذاری 

 



 تایید استاد راهنما و مشاور -9

 ررسی و تایید نسخه نهایی رساله توسط  استاد راهنما و مشاور جهت آمادگی دفاع ب 
 پیشنهاد داور و تاریخ دفاع در گروه -10

 تنظیم صورتجلسه پیشنهاد داوران 
 وارد کردن تاریخ پیشنهادی دفاع 

 تعیین و صدور ابالغیه تاریخ دفاع در پژوهش دانشکده -11

  ارسال پایان نامه به داوران 
  ثبت و تایید زمان دفاع 
 صدور ابالغیه داوران 
 /داوران جهت شرکت درجلسه دفاع صدور دعوت نامه برای اساتید راهنما/مشاور 
 صدور صورتجلسه دفاع از پایان نامه 
 دفاع آمادگی الکترونیکی فرم تکمیل  

 ارسال نمره دفاع  -12

 توسط دانشجو بارگزاری نسخه نهایی رساله بعد از انجام اصالحات جلسه دفاع 
 تکمیل پرسشنامه برنامه علمی توسط دانشجو 
 توسط استاد راهنما و فرم پرسشنامه برنامه علمی تایید نسخه نهایی رساله بعد از انجام اصالحات جلسه دفاع 
 ثبت نمره دفاع توسط کارشناس پژوهشی 
 ثبت نمره مقاله توسط کارشناس پژوهشی 

 پژوهشیار سامانه در کار اتمام  -13
  تاییدیه نهایی اتمام کار جهت ارائه به اداره فارغ التحصیالنصدور 

 




