
 

 ارشد یکارشناس دانشجویان: گروه هدف 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلیحوزه : 

 

 ارشد ینامه کارشناس انیپا قیطرح تحق شنهادیپتصویب درخواست نام فرایند:                   

   ترکیب هر دو  -دستی   - نرم افزار  انجام فرایند به وسیله:                

 ارشد ینامه کارشناس انیپا قیطرح تحق شنهادیپتصویب  خروجی اصلی فرایند:              

 

 شود. پیشنهاد طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد به صورت زیر انجام می تصویب شرح فرایند:               

 

 :نحوه اجرا          

نامه، نام استتاد ااستتادانر راهنمتا، نتام     انیپا یسینامه، عنوان انگلانیپا یورود اطالعات عنوان فارس، درخواست دانشجو .1

ر 20احجت    تیبتا محتدود   قیت موضتو  طترح تحق   شتنهاد یپ لیت فا یاستاد ااستادانر مشاور در صورت وجود و بارگذار

 گردد.با تایید دانشجو درخواست به مرحله بعد ارسال می. pdf لیو نو  فا تیمگابا

 توسط کارشناس دانشکده موضو  طرح تحقیق و عدم وجود کسری مدرک بررسی قالب پیشنهاد .2

 آیا درخواست دانشجو مورد تأیید کارشناس دانشکده است؟

 و انجام اصالحات 1الفر خیر: بازگشت به مرحله 

 اول بر بله: تایید درخواست و ارسال برای استاد راهنما

 استاد راهنمای اول توسط  دانشجووارد شده عات اطال سایر بررسی فایل پیشنهاد موضو  طرح تحقیق و .3

 آیا درخواست دانشجو مورد تایید استاد راهنما است؟

 با ذکر توضیحات 1الفر خیر: بازگشت به مرحله 

 و ارسال به مرحله بعد بر بله: تایید درخواست

 مدیر گروهداور توسط  2به حداقل یک و حداکثر  پیشنهاد موضو  طرح تحقیق ارسال .4

 .نمایندداوران پیشنهاد موضو  طرح تحقیق را بررسی میداور یا  .5

 است؟ داوران آیا درخواست دانشجو مورد تأیید

 با ذکر توضیحات 3الفر خیر: بازگشت به مرحله 

 ارسال به مدیر گروه تایید و بر بله:

 توسط مدیر گروه پیشنهاد موضو  طرح تحقیق در جلسه گروه و دانشکده بررسی .6

 شود؟سه گروه تصویب میآیا درخواست در جل

 با ذکر توضیحات 3الفر خیر: بازگشت به مرحله 

 و تایید و ارسال به مرحله بعد ثبت تاریخ تصویب در گروهبر بله: 

  و وارد کردن کد رهگیری در سیست  توسط دانشجوداک -ثبت پیشنهاد موضو  طرح تحقیق در سایت ایران .7

معاونت آموزشی دانشگاه –فرایندها   

 

 

 



داک را از طریق -طرح تحقیق وارده شده توسط دانشجو در سایت ایراناطالعات پیشنهاد موضو  کارشناس دانشکده  .8

 کند.بررسی می کد رهگیری درج شده توسط دانشجو

 آیا اطالعات وارد شده مورد تایید کارشناس دانشکده است؟

 عدم تایید و بازگشت درخواست به مرحله قبلالفر خیر: 

 به مرحله بعدو تایید و ارسال داک -تایید در سایت ایرانبر بله: 

 آیا طرح تحقیق مورد تایید ریاست دانشکده است؟ .9

 با ذکر توضیحات 3بازگشت به مرحله الفر خیر: 

 ثبت نهایی طرح تحقیق : بر بله

 


