
 

 و رساله پایان نامه و دفاع از  تصویب پروپوزالتکمیل و  فرایند
 

 ثبت و تکمیل پروپوزال :1مرحله 
، نسبت به تکمیل اطالعات در فرم (و مشاور) با مشورت استاد راهنما ستیبا یم(و مشاور)، دانشجو  د راهنمایتااس دیتائپس از انتخاب و  

از سامانه  و گواهی ثبت پروپوزال گواهی پیشینه تحقیقفرم تعهدنامه حفظ حقوق مادي و معنوي نسبت به بارگذاري  دیتائپروپوزال و 
 اقدام نماید. میضمابه همراه فرم پروپوزال در بخش سیکا جستجوي موضوع پروپوزال از سامانه و  داكایران

 ستیدر لشما ( ارسالی پروپوزال  یرپزشکیغ نامه انیپاپروپوزال/  شما  يها تیفعال( یاصلراست صفحه  سمت در این مرحله در
 بازشده صفحه در. نمایید کلیک ویرایش درخواستویرایش/ قسمت تیک روي جدول دررا انتخاب کرده و  )شما یرپزشکیغ پروپوزال

 .نمایید یمرا انتخاب  ثبتگزینه  زیر يها گامدر  اطالعات واردکردن از پس. نمایید وارد را نامه انیپا اطالعات و قسمت کلیک هر روي
 .است مشاهده قابلزیر فیلم آموزشی مراحل تکمیل پروپوزال در سامانه از طریق لینک  توجه:

ris.iau.ac.ir/include/files/9.mp4-https://test 
 

 
 

 
 

 7از  1صفحه 
 

https://test-ris.iau.ac.ir/include/files/9.mp4
https://test-ris.iau.ac.ir/include/files/9.mp4


شخصات ثبت اول: گام  /رسالهنامه انیپا م
 از بعد .دنمایی اقدام خود تحصیلی گرایش و رشته انتخاب به نسبت غرب) تهران( واحد نام تایپ با ،کننده افتیدر مرکز قسمت در

 .نمایید کلیک ثبت گزینه روي بر ،نامه انیپا مقطع انتخاب
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ستاد انتخاب دوم: گام شاور و راهنما ا  م

 
 
 ارشد) کارشناسی دانشجویان براي اول مشاور استاد/اول راهنماي استاد( استاد نقش انتخاب امکان انتخاب، گزینه بر روي کلیک با

 مرحله گزینه رويبر  کلیک با تیدرنها. دارد وجود مشاور استاد دو و راهنما استاد دو ثبت امکان دکتري دانشجویان براي. دارد وجود
 .خواهید شد پروپوزال ثبت سوم گام وارد بعد

 

 
 

 نامه انیپا تطالعاا ثبت م:سو مگا
را در این قسمت جایگذاري  موردنظر اطالعات ،مشاور و راهنما اساتید نظر با شده هیتهپروپوزال  word فایل از استفاده با قسمت این در

 .نمایید
 

 7از  2صفحه 
 



 
 

 
 
 

 نامه انیپا اجراي مراحل يبند زمان جدول ثبت چهارم: گام
 .گردد یمثبت  ها آن يبند زماندر این گام مراحل مختلف انجام کار و 
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دیگر  ، نسبت به ایجادجدول ثبت گزینه روي کلیک با مجدداًو  ایجادشده، این عنوان فعالیت در جدول پایین صفحه اصلی ذخیره از بعد

 مرحله زمان انجام اصالح به نسبت ویرایش گزینه از استفاده با توان یممراحل اجرا  يبند زمانجدول  در .گردد اقدام اجرا مراحل
 .نمود اقدام موردنظر

 

 
 
 

 تحقیق یشناس روش پنجم: گام
 .نماییدپروپوزال خود موارد را جایگذاري  word فایلدر این مرحله نیز با استفاده از 

 
 

شم: گام ستفاده ش کانات از ا شگاهی ام  واحد آزمای
 گام وارد بعد مرحله گزینه رويبر  کلیک با ،و پس از ذخیرهموارد را در این قسمت وارد  از امکانات آزمایشگاهی استفاده به نیاز صورت در

 .شویدمرحله بعد  واردگزینه خیر را انتخاب و  ،امکانات آزمایشگاهیبه در صورت عدم نیاز  .خواهید شد يبعد
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 متغیرها جدول هفتم: گام
 گردند. ثبتدر این قسمت  مورداستفاده متغیرهاي ،شده لیتکم پروپوزال فایل با مطابق

 

 
 

شتم گام  میضما :ه
و گواهی پیشینه تحقیق  /دکتري و همچنینارشد کارشناسی پروپوزال شده لیتکم فرم pdfو  word يها لیفا مرحله این در

 .گردد یمارسال  ازیموردنو سایر مدارك  جستجوي موضوع پروپوزال از سامانه سیکاو  داكسامانه ایراناز  گواهی ثبت پروپوزال
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 خاتمه و ارسال نهم: گام
 بازبینی براي زالپوروپ خروج، و ارسال گزینه روي کلیک از بعد بازشده پنجره در و انتخاب را ارسال و خاتمه پس از انجام مراحل فوق

 .گردد یم ارسال مشاور و راهنما اساتید
 

 
 

و گردش کار  مراحل + روي کلیک از پس جزئیات ستون در شما یرپزشکیغ پروپوزال لیست قسمت در تواند یم دانشجو: توجه
 .نمایدمشاهده  را خودپروپوزال 

 
 

 استاد راهنما/مشاور: ارسال به 2مرحله 
و در غیر این صورت به  ردیگ یمقرار  دیتائمورد  (و استاد مشاور) دانشجو توسط استاد راهنما توسطدر این مرحله پروپوزال بارگذاري شده 

 .شود یمدانشجو عودت داده 
، دانشجو موظف به انجام اصالحات در مرحله ثبت و تکمیل پروپوزال و مشاور د راهنماتیپروپوزال توسط اسا دیتائعدم  در صورت توجه:

پروپوزال  دیتائموجب تسریع در  میضما يها لیفاو دقت در تکمیل پروپوزال و  و مشاور . بدیهی است هماهنگی با استاد راهنمااست
 .گردد یم

 تخصصی گروه آموزشی يدر شورا: ارسال به مدیر گروه جهت طرح 3مرحله 
بررسی  گروه ریمدمرحله  نیدر ا. ردیگ یمقرار  گروه ریمددر این مرحله در کارتابل مشاور  و شده توسط استاد راهنما دیتائپروپوزال 

رسیده است را انجام  و مشاور استاد راهنما دیتائمستندات بارگذاري شده توسط دانشجو که به  در خصوصمحتوایی و ساختاري مقدماتی 
 .دینما یمپروپوزال پیشنهادي اقدام  دیتائتخصصی جهت گروه و سپس نسبت به برگزاري جلسه  دهد یم

در این مرحله تصویر  .ردیگ یمقرار  یموردبررسدر شوراي تخصصی گروه مطرح و  /مشاورشده توسط استاد راهنما دیتائپروپوزال : 1 توجه
 پژوهشدر شوراي  دیتائ دانشجو جهتپروپوزال همراه با دیگر مستندات بارگذاري شده توسط  دیتائ گروه مبنی بر جلسه صورت

 .گردد یمدانشکده/مجتمع ارسال 
پروپوزال پیشنهادي در شوراي تخصصی گروه، پروپوزال پیشنهادي به کارتابل استاد راهنما عودت داده  دیتائعدم  در صورت :2 توجه

دانشجو با مشورت استاد راهنما نسبت به برطرف سازي نواقص احتمالی پروپوزال اقدام و مرحله ثبت و تکمیل  صورت. در این شود یم
 پروپوزال مجدد انجام گیرد.
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 دانشکده/مجتمع پژوهش: بررسی در شوراي 4مرحله 
 جلسه صورتو  گردد یمبررسی  دانشکده در شوراي پژوهش دیتائآموزشی جهت  يها گروهشده در  دیتائ يها پروپوزالدر این مرحله 

 .گردد یماري ذبارگ شوراي پژوهش دانشکده
 

 : بررسی در شوراي پژوهشی واحد و صدور ابالغیه اساتید5مرحله 
 .گردد یمارسال  ها آنمشاور صادر و به کارتابل و  د رهنمایتاسپس ابالغیه مربوط به اس گیرد،نامه صورت میدر این مرحله اخذ کد پایان

 
 در سامانه پژوهشیار و رساله نامه انیپادفاع از  فرایند

 اعالم آمادگی جهت دفاع :1مرحله 
هایی نسخه ن شامل میضماارسال . دینما یمدر این مرحله دانشجو با هماهنگی استاد راهنما نسبت به اعالم آمادگی جهت دفاع اقدام 

فرم ب و در صورت ارائه مقاله مستندات مربوط به مقاله در این مرحله الزامی ، فرم اعالم آمادگی دفاع، پیشرفت يها گزارش، نامه انیپا
 است.

 
 استاد راهنما/مشاور دیتائ: 2مرحله 

 .ندینما یمنامه اعالم و موافقت خود را جهت دفاع از پایان دیتائنامه و مستندات بارگذاري شده را انیپا مشاور/راهنما اساتید مرحله این در
 

 و تعیین داور گروه مدیر دیتائ :3مرحله 
دانشجو اقدام و داورهاي  دفاع دیتائصورت تکمیل بودن مستندات نسبت به  و دردر این مرحله مدیر گروه تخصصی پس از بررسی موارد 

با هماهنگی صورت گرفته دانشجو با اساتید راهنما، . در این مرحله دینما یمشوراي گروه رسانده شده مشخص  دیتائپیشنهادي را که به 
 .گردد یم و ثبت دیتائدفاع توسط مدیر گروه پیشنهادي تاریخ مشاور و داوران، 

 
 / مجتمعاداره پژوهش دانشکده هیدییتأ :4مرحله 

شرکت در جلسه  نامه دعوتابالغیه داوران صادر و  ،توسط اداره پژوهش نامه انیپااز  مستندات دفاع در این مرحله پس از بررسی نهایی
 .گردد یمبه اساتید داور ارسال  نامه انیپاو  گردد یمنما و مشاور و داور صادر اساتید راه دفاع

 
 /مجتمعدفاع و ثبت نمره دفاع و مقاله توسط دانشکده جلسه صورت: ارسال 5مرحله 

با تأیید  و گردد یمارسال  از دانشکده به معاون پژوهشی واحد دفاع جلسه صورتتصویر مرحله پس از برگزاري جلسه دفاع و  نیدر ا
 .گردد یمستاد راهنما/مشاور خارج معاونت پژوهشی واحد، دانشجو دفاع کرده از ظرفیت ا

 .ستینانجام مراحل فراغت از تحصیل  منزله بهو  استبرگزاري جلسه دفاع  دیتائانجام این مرحله به معنی توجه: 
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