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 ایجاد و کلیک بر روی دکمهطرح پژوهشی شماره سه از زیرمنوی پژوهشی نتخاب ا وورود به پورتال دانشجویی گام اول: 
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 را انتخاب می نماییم.هنر  گروهبازکردن باکس مربوطه  باموضوع اصلی و فیلد اطالعات طرح  در زیرمنوی و در صفحه باز شده گام دوم:  

 

 

 

 

 

کمیل ت و دانلوداین فایل را پردیس بین الملل دانشجویان 

لود پآتصویر تعهد مالی وده و در قسمت نم اسکنو سپس 

 .نمایند
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 را انتخاب می کنیم.  معماریاز باکس مربوطه موضوع موضوع فرعی در فیلد گام سوم:  

 

 3شماره انتخاب ه از باکس مربوطقالب طرح در قسمت 
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ی توان مدراین قسمت ی تعبیه شده استفاده از امکان جستجوبا و تایپ نام استاد راهنما با کلیک بر روی باکس مربوط و مجری اول طرح در فیلد گام چهارم: 

 استاد راهنمای مربوطه را پیدا کرد.

 

 

 

می توان آن را در محل مجری اول  ) به عنوان مثال دکتر کامل نیا(با کلیک بر روی استاد راهنمای مربوطه

 طرح درج نمود.
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 با توجه به پروپوزال تصویب شده کلید واژگان انگلیسیو کلید واژگان فارسی ، عنوان انگلیسی، عنوان طرحفیلدهای  تکمیلگام پنجم: 

 

 

 

 

می باشد. به محض واردکردن عنوان طرح  و مجری طرح )استاد راهنما( و اعمال گزینه ذخیره، اطالعات برای استادراهنما قابل دیدن و نیز اصالح کردن  
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پژوهشی( –از باکس تعبیه شده )تاریخ تصویب پروپوزال در شورای تحصیالت تکمیلی تاریخ تصویب طرح انتخاب گام ششم: 
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 )کاربردی، توسعه ای برای رشته معماری( نوع طرح تا دفاع از طرح( و الزم )مدت زمان مدت اجرا وارد کردن ام هفتم: گ

 

 

باز می شود که محل اجرای محل اجرا از باکس مربوط فیلد دیگری با عنوان خارج از دانشگاه اگر محل اجرای طرح خارج از دانشگاه باشد با انتخاب نکته: 

 ....مثال : دانشگاه ارومیه، نیروگاه برق و .طرح در آن فیلد تکمیل می گردد 

 

 

تعبیه شده انتخاب نمودمحل اجرای طرح را می توان از باکس    
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سوابق پژوهشی ، سوابق پژوهشی مربوط به طرح در ایران، اهداف پژوهش، فرضیه و سوالهای پژوهش، شرح کامل طرحتکمیل تمامی فیلدهای ام هشتم: گ

کلمه  با حتی در حد یک آیا این طرح به سازمانها و موسسات دیگر نیز پیشنهاد شده است؟، روش و مراحل اجرایی طرح ، مربوط به طرح در سایر کشورها

 صفحه ای جهت تایپ اطالعات مربوط به هر قسمت باز می شود.  کلیک بر روی عالمت کنار فیلدها

 

 

اگر بخشی از اطالعات طرح، درچند صفحه تنظیم شده و بطور ناقص در سیستم ذخیره می شود برای رفع 

 ید.وارد کنید و سپس به سامانه انتقال ده Notepadمشکل، ابتدا اطالعات را در 
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و عنوان فعالیت اجرایی فیلدهای مربوط به زمان بندی باز می شود که قسمتهای  با کلیک بر روی عالمت زمان بندی اجرای طرح در قسمت گام نهم: 

 داده می شود.مدت زمان اجرا نمایش رنگی شدن خانه ها خانه های روبروی آن و را تکمیل  و با کلیک بر روی  )عنوان(اجرای آن مدت زمان 
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، امکان جستجو و یافتن استاد راهنمای دوم، استاد مجریان و همکاران طرحبا ذخیره اطالعات طرح،  سایر منوها باز شده که با انتخاب منوی گام دهم:  

 .مشاور و اساتید داور وجود دارد 

 

 دانشگاه باشنداگر اساتید راهنمای دوم و مشاور از اعضای هیات علمی داخل 

 از این فیلد جهت جستجو و وارد کردن اطالعات اساتید استفاده می کنیم

از این فیلد جهت  دانشگاه باشند اگر اساتید راهنمای دوم و مشاور خارج از

 جستجو و وارد کردن اطالعات اساتید استفاده می کنیم

 

لیست ، اطالعات اساتید در قسمت کلید ذخیرهدر طرح و زدن سمت اساتید  با انتخاب  

می شود.نمایش داده  همکاران  
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ز شده که با واردکردن اطالعات مربوط و فیلدهای مربوط به هزینه های طرح با ایجادبا ورود به منوی  هزینه های طرح و کلیک بر روی دکمه  گام یازدهم: 

 نمایش داده می شود.هزینه های طرح زدن دکمه ذخیره اطالعات مربوط در قسمت 

 

 

 

 

، ذخیره با کلیک بر روی دکمه 

اطالعات ذخیره شده و فرم برای 

تایید به استاد راهنما ارجاع داده 

 می شود.
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فیلد وجود دارد . با کلیک بر  در هر قسمت با انتخاب کلید حذف اطالعات آن فیلد حذف می شود و با انتخاب کلید ویرایش امکان ویرایش اطالعات:  1نکته

 روی دکمه مشاهده اطالعات ، اطالعات آن فیلد را می توان مشاهده نمود.

سه و  تا قبل از تایید و ارسال اطالعات توسط استاد راهنما امکان ویرایش اطالعات وجود دارد.) با ورود به سیستم و انتخاب طرح پژوهشی شماره: 2 نکته

 اطالعات(کلیک بر روی دکمه مشاهده 

صورت  در هر مرحله می توان با انتخاب طرح و کلیک بر روی  دکمه سابقه گردش فرم ، از مرحله ای که فرم در آن قرار دارد اطالع پیدا کرد و در:  3 نکته

 عدم تایید فرم با انتخاب دکمه علت عدم تایید از علت عدم تایید اطالع پیدا خواهیم کرد.

هشی دانشکده تماس بگیرید. همچنین پس از تکمیل طرح در تمامی مراحل تکمیل طرح اگر با سوال و یا مشکلی برخورد نمودید با کارشناس پژو :4نکته 

 پژوهشی ابتدا به کارشناس پژوهشی مراجعه نموده تا از کامل بودن طرح اطمینان حاصل نمایید.
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 پژوهیش مشاره سه منودار گردش فرم طرح
 

 

تکمیل فرم توسط دانشجو و ارسال به استاد راهنما

بررسی و تایید استاد راهنما و ارسال به کارشناس پژوهشی 
دانشکده

بررسی و تایید کارشناس پژوهشی و ارسال به مدیرگروه

بررسی و تایید مدیرگروه و ارسال به معاون پژوهشی دانشکده

بررسی و تایید معاون پژوهشی دانشکده  و ارسال به معاون پژوهش 
و فناوری دانشگاه

بررسی و تایید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه  و ارسال به مجری 
طرح جهت تکمیل اطالعات خاتمه طرح 


