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سامانه و دریافت گذرواژهدر ایجاد حساب کاربری دانشجو -گام اول



(محیط دانشجو)تنظیم و ثبت پروپوزال توسط دانشجو -گام دوم



(محیط کارشناس پژوهشی)بررسی ظرفیت اساتید راهنما و مشاور  -گام سوم



(محیط ادمین گروه آموزشی)ارسال به مدیر گروه آموزشی -گام چهارم



(محیط استاد مشاور)استادان راهنما و مشاور جهت اظهار نظر/ ارسال به استاد–گام پنجم 



( محیط داور)ارسال به داور جهت اظهار نظر –گام ششم



(محیط عضو شورا)ارسال به عضو شورای پژوهشی گروه -گام هفتم



( محیط مدیر گروه)تهیه و تنظیم صورتجلسه شورای پژوهشی گروه -گام هشتم



(رئیس دانشکده )ارسال به ادمین دانشکده –گام نهم 



( محیط کارشناس اخالق)ارسال به کارشناس اخالق –گام دهم 



( محیط عضو کمیته اخالق)ارسال به عضو کمیته اخالق –گام یازدهم 



( محیط کارشناس اخالق)تهیه و تنظیم صورتجلسه کمیته اخالق زیست پزشکی –گام دوازدهم 



(محیط ادمین واحد)ارسال به ادمین واحد دانشگاهی جهت بررسی اولیه و تائید -گام سیزدهم



(محیط ادمین واحد)و  تهیه صورتجلسهارسال به اعضای شورای پژوهشی واحد –گام پانزدهم



(محیط دانشجو)دانشکده و استاد راهنما و مشاور / گروه آموزش/ ابالغ شروع کار تحقیق پژوهش و اعالم به دانشجو–گام هفدهم 



شروع کار تحقیق و پژوهش 



شروع کار تحقیق و پژوهش دانشجو از ارسال پروپوزال تا رساله / روند انجام پایان نامه 



خاتمه کارتا ای و نهایی رساله دانشجو از ارسال گزارش دوره / روند انجام پایان نامه 





ماژول سابقه ویرایش های انجام شده 



ماژول سابقه ویرایش های انجام شده 



ماژول رویت نظرات انجام شده 



در وضعیت بررسی واحد ارسال به عضو شورای پژوهشی ماژول ها 



در وضعیت بررسی واحد ارسال به کارشناس اخالق ماژول ها 



ارسال به الیه پایین تر  ماژول 



لیست پایان نامه ها در وضعیت جدید 



( ارسال فرم به دانشجو) مکاتبه و باز نمودن ماژول 



گردش کار ماژول 



(صورتجلسات متصل این پایان نامه)ماژول صورتجلسات شورای پژوهشی 



ماژول اتمام کار 



با تشکر از توجه شما 


