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 راهنماي جامع
 استفاده از سامانه پایان نامه ها

 فهرست:
 شرایط ثبت پروپوزال براي دانشجو 
 مراحل ثبت پروپوزال در سامانه 
 پیگیري پروپوزال در سامانه 
 ثبت درخواست دفاع توسط دانشجو در سامانه 

  توسط دانشجو دفاعهماهنگی زمان دانلود و ثبت فرم مرحله         

 راهنماهاي موجود در سایت دانشکده کشاورزي و منابع طبیعیعکس بخش         

 نمونه فرم هاي ایران داك براي بارگذاري در سامانه 



 دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی

3 
 

 انشجو باید براي ثبت پروپوزال داشته باشد:دشرایطی که 

 
 گذرانده باشد.تعداد واحدهاي گذرانده مورد نیاز دانشجو براي فارغ التحصیلی را  
 نداشتن درس فاقد نمره در کارنامه دانشجو 
نداشتن دو ترم مشروطی متوالی یا غیر متوالی (دریافت موافقت کمیسیون موارد  

 خاص براي ادامه تحصیل در صورت داشتن شرایط مذکور)
براي  16براي دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و معدل باالي  14معدل باالي  

دکتري( اقدام الزم دانشجودر صورت نداشتن شرط مذکور: دانشجویان مقطع 
انتخاب یکی از دروس گذرانده با کمترین نمره جهت گذراندن مجدد در طول ترم 

 جهت ترمیم معدل دانشجو)
) براي دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و تا 3الزام ارائه پروپوزال تا نیمسال سوم( 

در صورت ارائه  کتري(اقدام دانشجو) براي دانشجویان مقطع د7نیمسال هفت (
: ارائه درخواست به شوراي گروه و تصویب در شوراي پروپوزال بعد از مهلت مذکور

 دانشکده)
 وضعیت تحصیلی دانشجو در کارنامه که باید در حال تحصیل باشد. 
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دانشجو

شماره دانشجوئی: نام کاربري•
کدملی: رمز عبور•
ورود به سامانه دانشجو و ثبت نام اساتید راهنما و مشاور•
انتخاب گزینه ثبت بعد  از اتمام کار•

مدیر گروه

بررسی مشخصات دانشجو و  و پیشنهادات اساتید راهنما و انتخاب و ثبت آنها در سیستم •
تخصیص اساتید •
کدملی: کد استادي،  رمز عبور: نام کاربري اساتیدثبت تاریخ جلسه و شماره آن•

دانشجو

بارگذاري پرپوپوزال•
.تایید دانشگاه بعد از تصویب پروپوزال در دانشکده خواهد بود)کد رهگیري دریافتی از ایران داك(بارگذاري ایران داك با کد رهگیري •
بارگذاري پیشینه پیشنهادیه •

استاد راهنما

بررسی مدارك ایران داك•
تایید پروپوزال و ارسال به مدیرگروه•
.نظر گذاشتن در پایان هر قسمت-عدم تایید و  بازگشت به دانشجو جهت اصالح•

مدیر گروه
.)ترجیحا همان داورانی که در جلسه دفاع نهایی از پایان نامه حاضر خواهند شد(اقدام مدیر گروه جهت انتخاب داور•

داوران

تایید یا رد داوري پروپوزال•
دریافت فایل پروپوزال بعد از تایید داوري•
.در صورت عدم پذیرش داوري توسط داور ، علت آن حتما باید در سیستم ثبت گردد•
.در صورت رد پروپوزال توسط داور در این مرحله، دانشجو  باید تمام مراحل را ازابتدا و از صفر آغاز نماید•
.در صورت ثبت ایرادات جزئی براي دانشجو، پروپوزال جهت اصالح به دانشجو ارسال می شود•
تایید پروپوزال توسط داوران و رفتن به مرحله بعد•

مدیر گروه مطرح کردن نظر داوران در جلسه گروه•
ثبت شماره و تاریخ صوتجلسه: در صورت تصویب•

معاون 
پژوهشی 
دانشکده

کنترل مدارك و فرآیندهاي طی شده تا این مرحله•
ثبت راي نهایی دانشکده به همراه تاریخ صورتجلسه: در صورت تصویب•
صدور و ارسال حکم پروپوزال به اساتید و دانشجو •
در صورت عدم تصویب ، عودت به دانشجو و انجام مراحل ثبت پروپوزال جدید از ابتدا•

دانشجو
مشاهده حکم تصویب پروپوزال•
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          پایان نامه ها سامانه هاي                               دانشجویانوارد سایت دانشگاه ارومیه شده و از بخش  -1

                                                   =f%2http://thesis.urmia.ac.ir/Home/LogOn?ReturnUrlیا آدرس لینک:                                   

 

 

 نام کاربري دانشجویان : شماره دانشجوئی           رمز عبور : کدملی می باشد. -2
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اول، نام استاد راهنما در قسمت انتخاب بخش پیشنهاد استاد راهنما شده و با کلیک بر روي استاد پس از ورود در قسمت کارتابل دانشجو وارد  -3
 دوم و تایپ در قسمت پایین استاد راهنماي دوم و به همین ترتیب اساتید راهنما انتخاب می گردد. انتخابپایین تایپ شده و با کلیلک بر روي استاد 

راهنما  شروع این مرحله توسط استاد باید قبل از (خارج از دانشگاه ارومیه)شایان ذکر است اساتیدي که نام آنها در سیستم ثبت نشده است -
 ه)اتوماسیون مکاتبات تمامی اساتید دانشکد دانشگاه ارجاع گردد(طبق نمونه نامه ارسالی به کارتابل پژوهشییا مدیر گروه به حوزه معاونت 

 

 

 و بر روي قسمت اقدام کلیک می نماید. بعد از تایید اساتید راهنماي پروپوزال توسط مدیر گروه، دانشجو وارد سامانه پایان نامه ها شده -3

 



 دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی

7 
 

 می نماییم.در قسمت باالي صفحه روي مکعب پیوست مدارك ایران داك کلیک   -4

 
 
سپس انتخاب فایل و بعد از آن بارگذاري فایل و مدرك مورد نظر در قسمت پایین (فایل  و  ابتدا رسید ثبت  ایران داك انتخاب گردیده -5

 رسید ثبت در سامانه ایران داك) قابل مشاهده خواهد بود.

 در قسمت دوم مراحل انتخاب بدین شکل خواهد بود. -2 -6
مشاهده فایل در بخش فایل رسید پیشینه       فایل                       بارگذاري        انتخاب فایل                              رسید پیشینه ایران داك                       

 باشد) pdf(فایل  ها باید در قالب تحقیق
 پیوست مدرك اخالق پژوهش :

ت پژوهشی دانشکده و تحویل آن از مدیر گروه و و قبل از آن، بارگذاري نامه ارسالی مدیر گروه به حوزه معاون 95ورودي هاي سال  -
 آپلود آن در سامانه امکان پذیر بوده 

 به بعد  مدرك اخالق پژوهش را ضمیمه خواهند نمود. 96ورودي هاي سال   -
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ارگذاري شده باید طبق فرمی که در صفحه اول پروپوزال سامانه بثبت پروپوزال  در مرحله ثبت پروپوزال آپلود شده ر قسمت درخواست د -6
 )/. wordاست طراحی و سپس بارگذاري گردد.(در قالب 

 
 )/. wordباید طبق فرمی که در صفحه اول پروپوزال سامانه بارگذاري شده است طراحی و سپس بارگذاري گردد.(در قالب  -7

 

 
 

 .ثبت گرددحتما و در نهایت ارسال به اساتید در پایان کار در قسمت پایین ذخیره اطالعات پروپوزال  -8
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راهنماي 
پیگیري 
 پروپوزال
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 روي قسمت پیگیري پروپوزال کلیک می نماییم. ووارد قسمت پروپوزال ها و پایان نامه ها گردیده  -1

 

 (مشاهده کارتابل) کلیک نموده -شبیه به لنگر کشتی-روي بخش -2
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منتظر ( واژهگیرنده کسی است که پروپوزال در کارتابل آن شخص می باشد و زمانی که در قسمت وضعیت  ،گردش پروپوزال نمایان می شود -2
اقدام است و اقدام نشده است(پس از گیرنده  پروپوزال بعد از یک هفته، میتوانید  را مشاهده می نمایید، در کارتابل گیرنده منتظر )اقدام 

 جویاي علت تاخیر در اقدام شوید)

از گیرنده  ،تاریخبر اساس  و پیگیري درخواست دفاع قابل مشاهده خواهد بود ،نیز در همین قسمتدرخواست دفاع  بعد از 
 درخواست مراحل قابل پیگیري خواهند بود.

 :کارشناسان آموزش هر رشته در بخش پیگیري  

 ماشینهاي کشاورزيخانم بختیاري: گروه هاي آموزشی گیاه پزشکی ، صنایع غذایی، مکانیک بیوسیستم، 
 خانم علیزاده: گروه هاي آموزشی علوم خاك، علوم دامی، اقتصاد کشاورزي، علوم و صنایع غذایی

 خانم مهرنگ: گروه هاي آموزشی باغبانی، آب ، تولید و ژنتیک گیاهی
 خانم ایرجی: ساختمان منابع طبیعی 

 درانتهاي صفحه سایت دانشگاه مراجعه بفرمایند.جهت تماس با کارشناسان مذکور به دفترچه تلفن دانشگاه 
شایان ذکر است بعد از ثبت پروپوزال در ایران داك، از طرف آن یک ایمیل به دانشجو ارسال می شود، دانشجو آن ایمیل را باید در سیستم  -3

و تایید معاونت پژوهشی  شوراي دانشکدهتایید کارشناس پژوهش دانشکده بعد از ثبت پروپوزال در بارگذاري نماید. (مرحله ثبت پروپوزال) 
 در ایران داك انجام خواهد شد. دانشکده (در مرحله آخر ثبت پروپوزال)

بعد از تصویب و تایید پروپوزال توسط معاون پژوهشی دانشکده تنها اقدام دانشجو مشاهده و آرشیونمودن پیام دریافتی از طرف سیستم      -4
 می باشد.
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 مرحله
 دفاع از
 پایان نامه
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نظر به ضرورت انجام مراحل دفاع آن دسته از دانشجویان تحصیالت تکمیلی که ثبت پروپوزال آنها در سامانه پایان نامه دانشگاه 
توجه به موارد جهت دریافت مجوز دفاع آموزشی دانشگاه و لزوم تایید حوزه معاونت   ،از طریق سیستم سامانهانجام گرفته است 
 ه دفاع ضروري می باشد.ذیل جهت اقدام ب

 دانشجویان مقطع دکتري:
معاونت پژوهشی سایت دانشگاه ارومیه که در بخش  نمایه هاي معتبرطبق لیست موجود در بخش   ) Qمقاله معتبر (داراي -1

 قابل دسترسی می باشد. دانشگاه
 دام شود)و بعد از آن در کمیسیون موارد خاص(یک ماه قبل از دفاع اق 11تمدید سنوات ترم -2
 گذراندن آزمون جامع-3
 داشتن نمره زبان -4
 اصل مدرك کارشناسی و کارشناسی ارشد باید در پرونده موجود باشد.-5

 دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد:
 و بعد از آن در کمیسیون موارد خاص(یک ماه قبل از دفاع اقدام شود) 6تمدید سنوات ترم  -1
 رونده موجود باشد.اصل مدرك کارشناسی باید در پ -2

پیگیري پروپوزال نیز طبق راهنماي موجود در سایت دانشکده کشاورزي از بخش  مراحل دفاعشایان ذکر است پیگیري 
 .قابل پیگیري می باشد سامانه پایان نامه ها

 رشته ها براي کارشناسان آموزش دانشکده طبق جدول زیر تعریف گردیده است:
نام 

 کارشناس
 ره تماسشما گروه آموزشی

خانم 
 بختیاري

گیاه پزشکی، ماشینهاي صنایع غذایی، 
 مکانیک بیوسیستم

31942430 

خانم 
 علیزاده

علوم خاك، علوم دامی، اقتصاد کشاورزي، 
 علوم و صنایع غذایی

31942334 

خانم 
 مهرنگ

 31942431 باغبانی، آب، تولید و ژنتیک گیاهی

خانم 
 ایرجی

 

 31942497 شیالت،مرتعداري، جنگلداري
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آموزشی کل جوز دفاع به حوزه معاونت نشکده، درخواست دفاع جهت دریافت مبعد از اتمام بررسی کارشناس آموزش دا
دانشگاه ارجاع می گردد(از طریق سامانه)، حضور یا تماس تلفنی دانشجو با کارشناس تحصیالت تکمیلی آموزش کل دانشگاه 

الزامی می باشد(در صورت نقص هر  بعد از گذشت دو روز کاري س مربوطهدر صورت عدم تایید درخواست از طرف کارشنا
 کدام از مدارك مذکور در بخش ابتداي نامه، امکان دریافت مجوز دفاع براي دانشجو وجود نخواهد داشت)

اه (جهت اداره تحصیالت تکمیلی آموزش کل دانشگ شماره تماس خانم ابراهیم لو کارشناس دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی
 :پیگیري ایرادات پرونده در صورت عدم تایید درخواست دفاع در آموزش کل دانشگاه) 

 126داخلی  32755298-88شماره مستقیم : 
 126و بعد شماره گیري  2317شماره داخلی: 

 
دانشجو قایل رویت می براي انه پایان نامه ها علت عدم صدور مجوز دفاع از آن حوزه درج شده و شایان ذکر است در سام 

 باشد.

جهت درج در سامانه پایان نامه به مدیر محترم گروه تحویل تا به حوزه معاونت پژوهشی  5بعد از پایان جلسه دفاع فرم شماره 
 .از طریق اتوماسیون مکاتبات ارسال گرددها 
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دانشجو

)پایان نامه نهایی wordبارگذاري فایل (بارگذاري فایل نهایی پایان نامه در سیستم توسط دانشجو•
)دشش ماه بعد از تاریخ تصویب پروپوزال در دانشکده براي دکتري و سه ماه بعد از تصویب پروپوزال براي کارشناسی ارش(ثبت درخواست دفاع دانشجو•
ملزم به گذراندن دو کارگاه کارآفرینی 99-1400ثبت درخواست دفاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد براي دفاع در نیمسال اول •
به بعد ملزم به گذراندن چهار کارگاه کارآفرینی براي دفاع از پایان نامه هستند99-1400و دانشجویان مقطع دکتري براي دفاع در نیمسال اول •
ت راهنماي استفاده از سامانه همانندجو در بخش پژوهش سای-با سایر پایان نامه ها داشته باشد% 35نباید پایان نامه نهایی همانندي بیش از (بارگذاري فرم همانند جو•

)دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی موجود می باشد

استاد راھنما

موافقت یا مخالفت با دفاع دانشجو•
در صورت موافقت به آموزش دانشکده ارجاع شده•
در صورت مخالفت به دانشجو عودت داده میشود•

آموزش دانشکده ھا
)نبود نمره ثبت نشده در کارنامه دانشجو(بررسی کارنامه دانشجو •

آموزش کل دانشگاه
مجوز دفاع از آموزش کل •

مدیر گروه

انتخاب داوران پایان نامه براي داوري دفاع از پایان نامه در سیستم پایان نامه•
در صورت اعالم داور به عدم حضور در جلسه دفاع در موارد خاص، جایگزینی داور مربوطه با داور جدید توسط معاون پژوهشی دانشکده•

معاون پژوھشی 
دانشکده

تغییر داوري در صورت لزوم•
تایید داوران پایان نامه و ارسال احکام داوران•

داوران

تایید یا رد داوري•
دریافت فایل پایان نامه قبل  از تایید داوري•
.در صورت عدم پذیرش داوري توسط داور ، علت آن حتما باید در سیستم ثبت گردد•
.در صورت رد پایان نامه توسط داور در این مرحله، دانشجو  باید تمام مراحل را ازابتدا و از صفر آغاز نماید•
.در صورت ثبت ایرادات جزئی براي دانشجو، پایان نامه جهت اصالح به دانشجو ارسال می شود•
تایید پایان نامه توسط داوران و رفتن به مرحله بعد•

دانشجو

تکمیل فرم دفاع ایجاد شده در پروفایل دانشجو•
پرینت و جمع آوري امضاهاي مذکور توسط دانشجو  •
بارگذاري فایل پرینت شده و تکمیل شده تعیین زمان و مکان دفاع در سامانه پایان نامه ها•

کارشناس پژوھش 
دانشکده

زمان و مکان دفاع و عدم تداخل چک شود•

معاون پژوھشی

تایید  و ارسال احکام•
ارسال احکام تاریخ و زمان دفاع به کارتابل اساتید راهنما و مشاور و داور•
.حکم دفاع پایان نامه به کارتابل دانشجو ارسال می گردد•

استاد راھنمای اول 
یا مدیر گروه

15 یک نسخه (هاماستاد راهنماي اول یا مدیر گروه  در روز جلسه دفاع پرینت فرم ارزیابی دفاع در دو نسخه تهیه و بعد از امضا در جلسه دفاع از پایان ن•
)تحویل دانشجو و یک نسخه تحویل مدیران گروه جهت اسکن و ارسال به حوزه معاونت پژوهشی دانشکده گردد
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کارشناس پژوهش 
نمره دانشجو+ بارگذاري فرم دفاع در سیستم •

آموزش 
دانشکده

ثبت نمره دانشجو در سیستم سماء•

درخواست تسویه

گزینه تسویه حساب دانشجوبعد از ثبت نمره آموزش در سامانه پایان نامه هافعال شدن•
بارگزاري فایل اصالح شده پایان نامه در سامانه پایان نامه و ثبت درخواست تسویه•

اساتید 
راهنماوداوران پایان 

نامه

از قسمت اقدام وارد انجام مراحل موافقت یا عدم موافقت با اصالحات اعمال شده می شوند•
در صورت عدم موافقت عودت به دانشجو•
و ثبت نتیجه•

معاون پژوهشی 
دانشکده

اهبراي ارسال فایل به کتابخانه دانشکده و کتابخانه مرکزي دانشگتایید فایل نهایی پایان نامه دانشجو وبررسی نهایی تسویه•

دانشجو

دریافت نسخه نهایی پایان نامه•
و پیگیري از سایت مذکور تا تایید نهایی از طرف ایرانثبت مدرك بارگذاري پایا ن نامه دفاع و اصالح شده در سایت ایران داك•

داك

کارشناس پژوهش 
دانشکده

ران داكدر ای) فرمت پارساي پایان نامه(تایید ایران داك توسط دانشکده و پیوست فرم تایید شده ایران داك •

کتابخانه 
دانشکده
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 ثبت درخواست دفاع در سامانه پایان نامه ها: 
 کلیک بر روي درخواست دفاع بر روي سمت راست تصویر زیر-1

 پایان نامه  wordتکمیل نمودن موارد درخواستی و بارگذاري فایل -2

 

 بارگذاري فایل فرم همانند جو :مراحل -3

 انتخاب فایل                     بارگذاري فایل        انتخاب فرم همانند جو         
ثبت درخواست دفاع دانشجو(شش ماه بعد از تاریخ تصویب پروپوزال در دانشکده براي دکتري و سه ماه بعد از تصویب پروپوزال براي  

 کارشناسی ارشد)

 الزامی می باشد. و بعد از آن، 96ورودي هاي سال  ثبت مدرك اخالق پژوهش براي دانشجویان مقطع دکتري 

و به گذراندن دو کارگاه کارآفرینی وبعد از آن ملزم   99-1400 سالتحصیلی براي دفاع در نیمسال اولمقطع کارشناسی ارشد دانشجویان  
 .ندمی باشملزم به گذراندن چهار کارگاه کارآفرینی براي دفاع از پایان نامهمقطع دکتري دانشجویان 

(نتیجه دریافتی از سایت باید کمتر از  با سایر پایان نامه ها داشته باشد %35نباید پایان نامه نهایی همانندي بیش از {بارگذاري فرم همانند جو 
سایت دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی موجود می (انتهاي صفحه)راهنماي استفاده از سامانه همانندجو در بخش پژوهش درصد باشد) 35

 }باشد

 بارگذاري نمره زبان دانشجویان دکتري 

در صورت داشتن پذیرش، اصل مقاله ارسالی به نشریه نیز ضمیمه {بارگذاري مقاله مستخرج از رساله براي دانشجویان مقطع دکتري (الزامی)  
 }گردد

در صورت داشتن پذیرش، اصل مقاله {براي دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد جهت اعمال نمره ویژه آن  پایان نامهبارگذاري مقاله مستخرج از 
 }ارسالی به نشریه نیز ضمیمه گردد
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 مرحله هماهنگی زمان دفاع:  
 

  دانلود فرم دفاع                               اقدام           کمیل فرم دفاع                ت کارتابل، بعد از مرحله تایید داوران در سامانه پایان نامه ها دانشجو باید در بخش

 جمع آوري امضاها                                                  

 بعد از جمع آوري امضاها: 

بارگذاري فرم (زمان دفاع در بخش مربوط  ه توسط هیئت داوران و اساتید راهنما،وامضا شد تاریخ و محل و ساعت دفاع ثبت و فرم تکمیل شده
 .بارگذاري خواهد شدتکمیل شده زمان دفاع) 
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 راهنماهاي موجود در سایت دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی 
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 :(مرحله تصویب پروپوزال) مونه فرم ثبت پروپوزال در ایران داكن
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 :(مرحله تصویب پروپوزال)ثبت پیشینه تحقیق در ایران داك فرم نمونه
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 :مرحله درخواست دفاع از پایان نامه نمونه فرم سامانه همانند جو براي 

 

 

  


