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 بسمه تعالی 

 درخواست تعیین استاد راهنما و عنوان اولیه پایان نامه کارشناسی ارشد 

  استاد مشاور و   عنوان پایان نامههماهنگ کند و   قبل از ثبت این درخواست، الزم است دانشجو با استاد راهنما

راهنمای اخذ پیشینه  باید پیشینه تحقیق از سایت ایرانداک گرفته شود.    ، مشخص گردد. بعد از تعیین عنوان

عنوان فارسی و انگلیسی پروپوزال را در گوگل  همچنین    تحقیق در وب سایت دانشگاه بارگذاری شده است. 

جستجو کنید و از صفحه اول نتایج جستجو یک تصویر ذخیره کنید. گواهی پیشینه تحقیق و تصاویر مربوط به  

 ذخیره کنید. (zip) فایل زیپجستجوی گوگل را در یک فایل به صورت 

با مراجعه به سامانه مدیریت    امه کارشناسی ارشد تعیین استاد راهنما و عنوان اولیه پایان نبرای ثبت درخواست  

 در روبروی این درخواست کلیک کنید.   ثبتدرخواست بر روی گزینه 

 کلیک کنید. ثبت درخواستدر صفحه باز شده بر روی گزینه  
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 در صفحه باز شده در قسمت متن درخواست موارد زیر را بنویسید:

 نام استاد مشاور    نام استاد راهنما    عنوان پروپوزال 

 کلیک کنید.   ثبت درخواستسپس روی گزینه 

کلیک کنید و فایل زیپ که شامل گواهی پیشینه تحقیق و تصاویر مربوط به    ارسالدر صفحه بعدی بر روی گزینه  

 کلیک کنید.   Uploadوارد کنید و روی گزینه  Browseجستجوی گوگل می باشد را از قسمت 
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 کلیک کنید تا درخواست شما ارسال گردد.  تکمیل درخواست در نهایت روی گزینه  

 

 

 

 

 درخواست تعیین استاد راهنما و عنوان اولیه پایان نامه کارشناسی ارشد  مراحل بررسی

کارشناس مسئول تحصیالت تکمیلی دانشگاه )بررسی موارد آموزشی، ظرفیت اساتید و انتخاب واحد پایان   -1

 نامه( 

 وه )بررسی فایل های ارسال شده و جنبه عدم تکراری بودن موضوع( مدیر گر  -2

استاد راهنما )بررسی فایل های ارسال شده و معرفی استاد مشاور( )در این مرحله دانشجو می تواند به   -3

 استاد راهنما اطالع دهد تا درخواست توسط استاد راهنما بررسی و تایید شود( 

 (مدیر گروه )بررسی نظر استاد راهنما -4

 معاونت آموزشی و پژوهشی )بررسی فایل های ارسالی و موارد مطرح شده(  -5

 کارشناس مسئول تحصیالت تکمیلی دانشگاه )جمع بندی نکات مطرح شده(  -6

 بایگانی )پرینت درخواست و بایگانی در پرونده دانشجو(  -7

استاد مشاور بر روی پروپوزال بعد از تایید این درخواست دانشجو می تواند با راهنمایی استاد راهنما و  

 کار کند.


