
 ی  هحتشم لاتل تَجِ داًشجَیاى ٍ اساتیذ ساٌّوا

 ساٌّوای فشایٌذ ثثت ، پایاى ًاهِ ّا دس سیستن پژٍّشیاس

گضیٌِ هتماضی ثثت پایاى ًاهِ سا    ،جْت ثثت پایاى ًاهِ ّای داًشجَیی دس سیستن پژٍّشیاس اتتذا الصم است داًشجَ تؼٌَاى ثثت ًام ػضَ جذیذ ٍاسد سیستن پژٍّشیاس شذُ   

 .اًتخاب وشدُ  اعالػات هَسد ًیاص سا تىویل ًوایذ 

نامو میباشیذ یا متقاضی ثبت طرح تحقیقاتی یکی از موارد ریم را  با توجو بو اینکو متقاضی ثبت پایان
 نماییذ انتخاب

  تحقیقاتی متقاضی ثبت طزح  پایان وامً متقاضی ثبت

    

 
 وام*

 
 خاوُادگي وام*

کنيدانتخاب 
 
 جىسیت*

کنيدانتخاب 
 
 تحصیل محل*

 
 کذ ملي*

 
 تلفه ثابت*

 
 ٌمزاي تلفه*

 
 فکس

کنيدانتخاب 
 
 مقطع

 
 تخصص*

 
 الکتزَویکي پست*

 بسنیذ کو صرفا براي ثبت پايان نامو دانشجويي اقذام مي کنیذ گسينو زير را تیک در صورتي

 
وامًثبت پايان    

 داوشجُيي شماري 

بً شماري تلفه ٌمزاي شما بً سَدي بز قزار رخُاٌذ  SMSبز اساس تمٍیذي کً ايجاد شذي است امکان اطالع رساوي اس َضعیت طزح ٌاي تحقیقاتي محققیه بً شکل ارسال 
شذ 

ايه اطالع رساوي بً دَ شکل اوجام مي پذيزد  
مي شُد   SMSٌز گُوً تغییز در َضعیت طزح بً شما  -1
را در محیط  Mobileجذيذ  با َرَد کذ چٍار رقمي طزح مي تُاویذ اس َضعیت طزح مطلع شُيذ چىاوچً شماري تلفه ٌمزاي شما بً ٌز علتي تغییز يافت در اسزع َقت شماري-2

Profile  خُد پس اسLogin  کزدن در بزوامً تغییز دٌیذ 

را براي مشاىذه ايمیم مربوطو بررسي كنیذ توجو داشتو باشیذ در پاره اي از اوقات  bulkيا  Spamشما وارد نشذ فونذر ىاي  Inboxدر صورتي كو ايمیم بو 
 دقیقو طول میكشذ تا بو باكس شما برسذ  2تا  1ايمیم حذود 

 

 .است الضاهیاػن اص ستاسُ داس ٍ غیش ستاسُ داس  لسوتْای پشٍپَصال وویل تواهی ت*   

 .شوااسسال خَاّذ شذتَسظ  ثثت شذُ سیستن پژٍّشیاس تِ شواسُ ّوشاُ  اسسالی صیشا ولیِ پیاهْای ًواییذ اعویٌاى حاصل ثثت شذُ شواسُ تلفي ّوشاُ   اص صحت* 

 .است شوا تِ هٌضلِ ًام واستشی ثثت شذُ ایویل صیشا  ًواییذ اعویٌاى حاصل ًیض خَدثثت شذُ ایویل اص صحت   * 

تا ایي اًتخاب هسیش ثثت پایاى ًاهِ تِ داًشىذُ ٍ هذیشیت پایاى ًاهِ ّای داًشىذُ  ًوایٌذ ، خَد سا صحیح  اًتخاب  تحصیل  حتوا هحل خَد داًشجَیاى هحتشم تشای ثثت پایاى ًاهِ *  

 ( .هحل واس هحلی تِ غیش اص داًشىذُ هحل تحصیل اًتخاب شذُ تاشذ اداهِ سًٍذ سسیذگی تا هشىل هَاجِ هی شَددس صَستیىِ دس ٌّگام ثثت ًام ) .هشتَعِ تؼییي  هیشَد 

 الضاهی است   تاوس لثل اص ٍسٍد شواسُ داًشجَییداًشجَیاى هحتشم تَجِ داشتِ تاشٌذ وِ اًتخاب * 
 
  ثبت پايان وامً



 .اًتخاب همغغ پایاى ًاهِ دس چىیذُ  ًیض تسیاس الضاهی است *      

 .هَاجِ شَیذ "ًام واستشی ٍ سهض ػثَس تِ آدسس شوا اسسال شذ"ثثت ًام دس صَستی هَفمیت آهیض ّست وِ تا پیغام  * 

ٍاسد سیستن پژٍّشیاس شذُ ٍ اص هسیش "هتماضی ثثت پایاى ًاهِ "تا اًتخاب تة  داًشجَیا ى هحتشم اص عشیك ٍسٍد اػضا دس سیستن پژٍّشیاس ًام واستشی ٍ سهض ػثَسپس اص دسیافت  

 .سا تىویل ًوایٌذ  لسوتْای پشٍپَصالتواهی ٍیشایش 

 .تشای اًتخاب اساتیذ ساٌّوا ٍ هشاٍس الصم است تِ تشتیة صیش ػول ًوائیذ

 دس غیش ایٌصَست جستجَ اًجام ًوی پزیشد. اًتخاب شَد ًظش   سوت فشد هَسد تایذ   اًتخاب استاد ساٌّوا اٍل، دٍم ٍ هشاٍس اٍل ٍ دٍم تِ  هشتَط  Boxدس اتتذا  *

 .تشای اًتخاب فشد هَسد ًظش تِ یىی اص سٍشْای ریل ػول وٌیذ  *

 تشای جستجَ حتوا تایذ فشد هَسد ًظش. )دس فیلذ ایویل ٍاسد ًوَدُ ٍ جستجَ سا اًتخاب وٌیذسا ًیذ سا هی دا استاد ساٌّوا  ایویل ثثت شذُ تشای ٍسٍد تِ پژٍّشیاسدس صَستیىِ  -الف

 .تاشذ تؼٌَاى هجشی ثثت ًام ًوَدُدس پژٍّشیاس  لثال

  .ًام خاًَادگی یا لسوتی اص ًام خاًَادگی سا دس فیلذ ًام خاًَادگی ٍاسد ًوائیذ -ب

 ػلیشغن هَجَد تَدى دس ساهاًِ*حشٍف هٌذسج دس ًام خاًَادگی وِ داسای حشٍف ن ٍ ی تاشذ  هوىي است  هی تاشذ،  هختلف واهپیَتشیسیستن ّای ایٌىِ ویثَسدی ّای  ًظش تِ *

  .تِ ایي هٌظَس لسوتی اص ًام خاًَادگی سا اًتخاب وٌیذ وِ حشٍف فَق سا ًذاشتِ تاشذ .جستجَ یافت ًشَد پژٍّشیاس دس

 .ولیه ًوائیذ *اػوال*ٍ سٍی گضیٌِ  ًوائیذ ًظش سا اًتخاب هَسد ساد اًتخاب شذُ فشد اص تیي افپس اص اًتخاب جستجَ   *

 .دس صَست ثثت صحیح ، ًام استاد هَسد ًظش دس ریل صفحِ تِ ًوایش دسخَاّذ آهذ

هذیش پایاى ًاهِ یا ساب ادهیي هىاتثِ  فمظ اص عشیك ع تغییش دس ایٌصَست  اًجام ّش ًَ پس اص خاتوِ ٍ اسسال تَسظ داًشجَ،  پشٍپَصال  غیش لاتل ٍیشایش هی شَد وِ : ًىتِ هْن 

 .  هی تاشذداًشىذُ هشتَعِ  اهىاى پزیش 

 .پس اص ثثت ٍ تىویل پایاى ًاهِ تَسظ داًشجَ، عشح هٌتظش تاییذ استاد ساٌّوا هیشَد* 

پایاى ًاهِ هَسد ًظش سا پیذا  "(استاد ساٌّوا ّستیذ) پایاى ًاهِ ّا"شذُ ٍ اص تخش  ٍاسد هحیظ واستشی خَد تا ػٌَاى هجشی استاد ساٌّوای اٍل تشای تاییذ پایاى ًاهِ تایذ  *          

د تایی"دس ستَى  "تاییذ شذُ"دس صَست ثثت صحیح ، ػثاست . سا تیه صدُ ٍ سپس سٍی آیىَى تاییذ دس پاییي صفحِ ولیه ًوایذ "تاییذ استاد"ًوَدُ ٍ دس لسوت هشتَعِ تاوس ستَى 

 .دسج خَاّذ شذ "استاد

عشح تِ هٌَی  پایاى ًاهِ تا تاییذ استاد ساٌّوا (ساب ادهیي)استاد ساٌّوا پس اص هغالؼِ ٍ تشسسی تیه تاییذ پایاى ًاهِ سا صدُ ٍ دس ایي حالت دس هحیظ هذیش پایاى ًاهِ    * 

 .هٌتمل هی گشدد

 

 


