ساٌّوای فشایٌذ ثثت  ،تشسسی اخاللی ٍ پشداخت ّضیٌِ پایاى ًاهِ ّا دس سیستن پژٍّطیاس

گام اٍل  :جْت ثثت پایاى ًاهِ ّای داًطجَیی دس سیستن پژٍّطیاس اتتذا الصم است داًطجَ تعٌَاى ثثت ًام عضَ جذیذ ٍاسد سیستن
پژٍّطیاس ضذُ

گضیٌِ هتماضی ثثت پایاى ًاهِ سا اًتخاب کشدُ

اعالعات هَسد ًیاص سا تکویل ًوایذ

ًکتِ  :اًتخاب داًطکذُ هحل تحصیل تسیاس هْن است  .چَى تا ایي اًتخاب هسیش ثثت پایاى ًاهِ تِ داًطکذُ ٍ هذیشیت پایاى ًاهِ ّای

داًطکذُ

هشتَعِ هٌتمل هیطَد .
پس اص تکویل کل هطخصات عشح گضیٌِ خاتوِ ٍ اسسال کلیک ضَد کِ پس اص خاتوِ ٍ اسسال  ،پایاى ًاهِ دس داًطکذُ هشتَعِ ٍدس هٌَی پایاى ًاهِ
ّای جذیذ لاتل سٍیت هی تاضذ .
ًکتِ هْن  :پس اص خاتوِ ٍ اسسال ٍیشایص فمظ اص عشیك هذیش پایاى ًاهِ یا ساب ادهیي داًطکذُ هشتَعِ اهکاى پزیش است .

-

پس اص ثثت ٍ تکویل پایاى ًاهِ تَسظ داًصجٍ  ،عشح هٌتظش تاییذ استاد ساٌّوا هیطَد.

-

استاد ساٌّوا پس اص هغالعِ ٍ تشسسی تیک تاییذ پایاى ًاهِ سا صدُ ٍ دس ایي حالت دس هحیظ هذیش پایاى ًاهِ (ساب ادهیي)عشح تِ هٌَی پایاى
ًاهِ تا تاییذ استاد ساٌّوا مًتمل هی گشدد.

فشآیٌذ ساب ادهیي( داًطکذُ)
-

پس اص اًتمال عشح تِ هٌَی پایاى ًاهِ ّای جذیذ تا تاییذ استاد ساٌّوا( کِ تا تاییذ استاد ساٌّوا اتفاق هی افتذ)

-

اهکاى تاییذ دسیافت دس هحیظ ساب ادهیي یا هذیش پایاى ًاهِ فشاّن هیطَد.

-

پس اص تاییذ دسیافت

-

دس ایي هشحلِ سًٍذ عشح دس حالت اًتظاس هاًذُ تا تشسسی اخاللی تَسظ ادهیي (حَصُ هعاًٍت تحمیمات ) اًجام ٍ ًْایتاٌ دس صَست عذم تاییذ
اخاللی

-

عشح تِ پایاى ًاهِ ّای لثل اص تصَیة هٌتمل هیطَد.

عشح تایگاًی هی ضَد .

دس صَست تاییذ اخالق

اهکاى پیطثشد عشح تِ هشاحل تعذی دس هحیظ هذیش پایاى ًاهِ یا ساب ادهیي فشاّن هیطَد  .تذیي صَست

ب هحیظ تعذ اص تصَیة هٌتمل هیگشدد .الصم تِ رکشاست دس
کِ اص هحیظ لثل اص تصَیة تا کلیک سٍی گضیٌِ اسسال تِ تعذ اص تصَیة  ،عشح ُ
صَیة صَست هی گیشد.
صَست ثثت تاسیخ " صَستجلسِ دفاع اص عٌَاى " اًتمال تِ هحیظ تعذ اص ت
دس هٌَی پایاى ًاهِ ّای پس اص تصَیة ساب ادهیي ( کاسضٌاس داًطکذُ) پس اص هطاّذُ هستٌذات هَسد ًیاص جْت صذٍس لشاسداد (  -1فایل صَستجلسِ
دفاع اص پایاى ًاهِ  -2فشهْای داٍسی  -3تاییذ هذیش گشٍُ  -4هماالت استاد ساٌّوا

 - 5تاییذیِ هعاٍى پژٍّطی یا هعاٍى تحصیالت تکویلی ) سا

یا تاسگضاسی کٌذ ٍ یا فایل ّای تاسگضاسی ضذُ تَسظ داًطجَ سا چک ٍ تائیذ ًوایذ دس ایي صَست

ط آهادُ تِ لشاسداد هْیا
اهکاى اسسال تِ هحی

هی ضَد  ،پس اص اسسال عشح تِ هحیظ آهادُ لشاسداد تا اًتخاب گضیٌِ ثثت دسصذ هشاحل لشاسداد (تصَست  60 – 40دسصذ )دسصذ لشاسداد سا تعییي،
سپس پشیٌت لشاسداد ٍدستَس پشداخت صادس ضذ ُ ٍ پس اص اخز اهضاء ًسخِ ّای کاغزی لشاسداد ٍ دستَس پشداخت سا جْت الذام تعذی تِ هعاًٍت
تحمیمات ٍ فٌاٍسی اسسال هی ًوایٌذ.
-

پس اص اسسال ًسخِ کاغزی لشاسداد ٍ دستَس پشداخت

تا اًتخاب گضیٌِ " اسسال تِ پایاى ًاهِ ّای دس حال اجشا " تَسظ ساب ادهیي ،

عشح تِ هحیظ دس حال اجشا اًتمال هی یاتذ  .کِ الثتِ دس ایي لسوت هثلغ هشاحل عشح جْت تاصتیٌی ٍ تاییذ لاتل هطاّذُ است .
-

پس اص هطاّذُ تش سٍی گضیٌِ تاییذ کلیک ًوَدُ ٍ تا یي تاییذ عشح تِ هحیظ پایاى ًاهِ ّای دس حال اجشا هٌتمل هی ضَد .

دس هحیظ پایاى ًاهِ ّای دس حال اجشا تا اًتخاب گضیٌِ ستَى تاییذ پشداخت (
اًتخاب هثلغ مس حلِ اٍل

) تِ پٌجشُ تاییذ هثلغ هشحلِ پشداختی ظاّش هی ضَد کِ تا

تیک پشداخت هشحلِ اٍل صدُ ضذُ ٍ ٍضعیت پشداخت عشح هطخص هی گشدد.

 :تست پایان نامو

مرحله
1

مبلغ مرحله
8,000,000

2

12,000,000

کليه مبالغ به ريال است
تاييد پرداخت
مبلغ خالص مرحله
8,000,000

تاييد شده
تاييد شده
-----

12,000,000

در صىرت تاييد  ،طرح به طرحهاي در حال اجرا مي رود
ت اييد

 سپس تا تاصگطت تِ هحیظ عشح ّای دس حال اجشا دس ستَى ٍضعیت پایاى ًاهِ اص ًظش پشداخت (هشحلِ  :1پشداخت ضذُ تا تاسیخ سٍص تاییذلاتل هطاّذُ است).
 -جْت پشداخت ًْایی  ،ساب ادهیي داًطکذُ دس هحیظ پایاى ًاهِ ّای دس حال اجشا  ،تا اًتخاب ستَى گضاسضات تِ پٌجشُ ریل ٍاسد هی ضَد:

مرحله

مشاهده فايلهای گزارش

1

مرحله اول احتياج به ارسال
گزارش ودارد
فایل گسارش ارسال نشده

وهايي

گزارشات
تاييد
--------

صدور دستىر پرداخت
--------

تایید

پس اص هطاّذُ ٍ تشسسی هستٌذات تاسگضاسی ضذُ تَسظ داًطجَ ٍ یا تاسگضاسی هستٌذات هشتَعِ کِ ضاهل (  -1صَستجلسِ دفاع پایاى ًاهِ  -2فایل
گضاسش ًِایی -3فایل همالِ  -4سایش هستٌذات)

تایید فایل ىای گسارش
صٌرتجلسو دفاع پایان نامو
فایل گسارش نيایی
فایل مقالو
سایر مستندات
ثبت

بازگشت

سپس تا اًتخاب کلیذ تاصگطت تِ پٌجشُگضاسضات هٌتمل ضذُ

تاصدى تیک ٍ ًْایتا اًتخاب گضیٌِ ثثت

گزارشات
تاييد

مرحله

مشاهده فايلهای گزارش

1

مرحله اول احتياج به ارسال
گزارش ودارد
فایل گسارش ارسال نشده

وهايي

صدور دستىر پرداخت

--------

--------

تایید

فایل گسارش ارسال نشده

کِ دس ایي هشحلِ دستَس پشداخت ًْایی فعال ضذُ ٍ اهکاى صذٍس ًاهِ پشداخت هْیا هی گشدد.

سپس پشیٌت لشاسداد ٍدستَس پشداخت صادس ضذ ُ ٍ پس اص اخز اهضاء ً ،سخِ ّای کاغزی لشاسداد ٍ دستَس پشداخت ًْایی سا جْت الذام تعذی تِ
هعاًٍت تحمیمات ٍ فٌاٍسی اسسال هی ًوایٌذ.

دس هحیظ پایاى ًاهِ ّای دس حال اجشا تا اًتخاب گضیٌِ ستَى تاییذ پشداخت (
هثلغ مس حلِ دٍم

) تِ پٌجشُ تاییذ هثلغ هشحلِ پشداختی ظاّش هی ضَد کِ تا اًتخاب

تیک پشداخت هشحلِ دٍم صدُ ضذُ ٍ ٍضعیت پشداخت عشح هطخص هی گشدد.

عنٌان طرح  :تست پایان نامو

مرحله
1

مبلغ مرحله
8,000,000

2

12,000,000

کليه مبالغ به ريال است
تاييد پرداخت
مبلغ خالص مرحله
8,000,000
12,000,000

تاييد شده
تاييد شده
-----

در صىرت تاييد  ،طرح به طرحهاي در حال اجرا مي رود
ت اييد

دس هحیظ پایاى ًاهِ ّای دس حال اجشا تا اًتخاب اسسال تِ پایاى ًاهِ ّای دفاع ضذُ هحیظ ریل هٌتمل هی ضَد

پايان وامه هاي دفاع شده
کد پایان نامو

0055292071

عنٌان فارسي

تست خرداد

مجري اًل

تاریخ ارسال

استاد راىنما
اًل

تست

۱۳۹۴/۰۳/۰۲

تست

استاد
تاریخ
مشاًر
دفاع
اًل
---

نمره

ثبت
ثبت
تاریخ
نمره
دفاع

در ايه قسمت تاريخ دفاع پايان وامه ثبت می شىد
تاريخ دفاع پايان وامه
تاریخ دفاع پایان نامو

ماه

روز
ثبت

در ايه قسمت ومره پايان وامه ثبت می شىد
نمره پایان نامو

19
ثبت

سال

کارشناش
نظریو ىمو مربٌطو در
چاپ
معاًنت
کارشناسان
پژًىشي
نامعلٌم

ارسال نامو

