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 پرديس  ي کارشناس دانشکده /دانشکده

 انجام خودکار کارها  توسط سيستم آموزش

ايط دانشجو  تاييد ظرفيت استاد راهنما   و شر

 

  ي اولاستادراهنما

 ثبت فعاليت در سيستم آموزش-1

دانشجو درس را اخذ کرده  دیبا تی **تذکر مهم :جهت ثبت خودکار فعال
 کیباشد . در صورت عدم اخذ درس درخواست مجدد به کارشناس با 

شودتا پس از اخذ درس توسط دانشجو درخواست  ارسال یم دیی دکمه تا

 دانشجو ثبت شود. یبه صورت خودکار برا تی ارسال شود و فعال

 (صدور احکام  اساتيد)وب شويس ارسالي به آرتيس-2

 پیامک به دانشجوارسال -3

 

 

 درصد همانندجویي تاييد -1

ی  پيشنهاد داوران-2  برای مقطع دکتر
 

 

 مقطع

yدانشجوyu 

 کارشناس دانشکده /دانشکده پرديس 

 کارشناس دانشکده /دانشکده پرديس 

 

 ارشد

 

 دکتري

شوراي گروه /دانشکده/ تشكيل پرونده مدارك دانشجو جهت تشكيل جلسه -1

  تحصيالت تكميلي 

ي ثبت تاري    خ  تصويب در گروه -2
 تحصيالت تكميلي  دانشکده/شوراي/آموزشر

 بعد از تشكيل جلسه شوراي تحصيالت تكميلي ثبت اصالحات  -3

   بارگذاري صورتجلسه ها در سامانه-4

 
پیام به دانشجو جهت هماهنگی 

 جلسه دفاع از پروپزال

 تایید معاون تحصیالت تکمییل دانشکده های پردیس/مدیرگروه دانشکده های مستقل

 

صورتجلسه آماده سازی پرونده  جلسه دفاع و تهيه -1

 دفاع از پروپزال
انجام اصالحات الزم بعد از برگزاری جلسه دفاع از -2

 موضوع پروپزال 

  دفاع از پروپزال اسکن صورتجلسه -3
 

1-) ي شده در برنامه درشي
 انتخاب درس پايان نامه )قابل انتخاب از ليست پايان نامه و رساله معرف 

  word  -پروپوزال با فرمتو pdf پروپوزال با فرمتبارگذاري -2

 ارسال فایل  رساله/پایان نامه جهت همانندجویي -3

 مشاهده نتیجه همانندجویي -4

همانندجویي مجدد  همراه با *در صورت عدم دریافت نتیجه مورد رضایت از همانندجویي امکان 
 .فراهم است پرداخت هزینه 

 یم باشد. درصد30*حدقل درصد قابل قبول همانندجویي  

ايط مورد بررسي توسط سيستم:  شر

 ارشد:

ل ط معدل -بدون کنتر بعلت آنکه دانشجو  در ترمهاي دوم به بعد مي  14شر
 تواند درخواست تصويب بدهد حذف شد.

ي  :دکتر
برای تمام ورودی ها و امتحان زبان براي  ورودی های  ورود نمره آزمون جامع -1

 92تا  90غتر از 

ن حداقل معدل -2  16داشتر
ل قفل تمامي دروس به جز درس مرتبط-3  كنتر
 5حداکتر تعداد ترم   فعال  -4
 

 

 
 

 دانشجو جهت ارسال به همانندجو


