
  طع کارشناسی ارشدنامه مق پایان عنوان و پروپوزال تصویب فرایند

 نامه  پایان عنوان تصویبفرایند 

و کارشناس گروه ها به آدرس الکترونیکی شجو به استاد راهنما ندااز طریق ایمیل توسط  نامه پایان عنوان فرم پیشنهاد فایل ارسال .1

h.edalatyar@ut.ac.ir (سربرگ معاونت ها -ینیدانشکده کارآفر تیبه آدرس: سا نامه پایان عنوان پیشنهادفرم  افتیدر یبرا- 

 .(دیارشد مراجعه کن ینامه کارشناس انیپا یها لیفا -یلیتکم التیو تحص یسربرگ معاونت آموزش

الکترونیکی  آدرس) h.edalatyar@ut.ac.irالکترونیکی  به آدرس راهنما استاد توسط نامه پایان عنوان فرم پیشنهاد یهارسال تایید .2

)اگر استاد . باشد می راهنما استاد امضا منزله به نماید که تایید را دانشجو عنوان فرم راهنما استاد ارسالی متن در کارشناس گروه ها( که

دانشجو می تواند ایمیل تایید استاد راهنما را راهنما تایید عنوان را برای دانشجو از طریق ایمیل یا پیامک برای دانشجو ارسال کرده باشد 

 برای کارشناس ایمیل کند یا تصویر پیامک تایید را برای کارشناس ارسال کند(.

 پس از دریافت موارد مذکور به صورت کامل عنوان پایان نامه در فرایند طرح در گروه قرار می گیرد. .3

نتیجه بررسی از طریق پست الکترونیکی برای دانشجو به همراه ناس گروه، پس از طرح در گروه و اعالم نتیجه توسط گروه به کارش .4

 رونوشت برای استاد راهنما ارسال می شود.

  نامه پایان پروپوزالفرایند تصویب 

 سربرگ -سربرگ معاونت ها -ینیدانشکده کارآفر تیآدرس: ساپس از تصویب عنوان پایان نامه، دریافت فایل پروپوزال پایان نامه از  .1

 اساتید راهنما و مشاور اولیه و تکمیل آن و دریافت تایید  ارشد ینامه کارشناس انیپا یها لیفا -یلیتکم التیو تحص یمعاونت آموزش

 سامانه جامع آموزش درو گواهی تایید همانندجویی  پروپوزال PDFو  wordفایل  بارگزاریپایان نامه و  ثبت درخواست پروپوزال .2

مشاور)حتما در زمان انتخاب کد پایان نامه شماره  و راهنما استاد معرفی و دانشجو توسط ems.ut.ac.irبه آدرس  دانشگاه تهران

برای دریافت فلوچارت راهنما نحوه ثبت  .انتخاب شود و کلیه موارد خواسته شده حتما تکمیل شود( 66020001صحیح آن به شماره 

توجه داشته باشید که مراجعه کنید.  //3906https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news آدرسدرخواست تصویب پروپوزال در سامانه به 

 ییراهنما افتیدر یبراانجام دهید. ) /https://tik.irandoc.ac.irهمانندجویی را بایستی با مراجعه به سایت ایرانداک به آدرس: 

توجه داشته ( دیموجود در قسمت سمت چپ سامانه مراجعه کن هیبه اطالع یپس از ورود به سامانه آموزش دانشگاه با نام کاربر شتریب

را  یدرصد باشند مجوز طرح در گروه آموزش 30از  شتریکه ب ییدرصد باشد پروپوزال ها 30از  شتریب دینبا ییهمانندجو جهیکه نت دیباش

 ند.کن افتیرا در ییهمانندجو جهیند و مجدد نتاصالح شو دیندارند و با

آدرس الکترونیکی  دانشجو موظف است این ثبت درخواست را به دانشگاه تهران جامع آموزشدر سامانه پروپوزال پس از ثبت درخواست  .3

h.edalatyar@ut.ac.ir رشناس گروه درخواست را تایید کند.اطالع دهد تا کا 

کند تا درخواست می  پیگیریاز استاد راهنما  برای استاد راهنما ارسال می شود در این مرحله دانشجوت درخواسکارشناس  پس از تایید .4

به پست الکترونیکی  انجام این تایید رااست پس از تایید استاد راهنما در سامانه دانشجو موظف  تایید کند. پوزال را در سامانه مذکورپرو

h.edalatyar@ut.ac.ir .اطالع دهد 

کند تا تایید پروپوزال را به  پیگیریدانشجو موظف است از استاد مشاور پایان نامه  انجام فرایند همانندجویی و تایید استاد راهنما پس از .5

 امکیپ ای لیمیا قیدانشجو از طر یرا برا پروپوزال دییتا مشاور)اگر استاد ارسال کند h.edalatyar@ut.ac.ir آدرس الکترونیکی

 یرا برا دییتا امکیپ ریتصو ایکند  لیمیکارشناس ا یرا برا مشاوراستاد  دییتا لیمیتواند ا یدانشجو ارسال کرده باشد دانشجو م یبرا

 کارشناس ارسال کند(.

 پایان نامه در فرایند طرح در گروه قرار می گیرد. پروپوزالپس از دریافت تایید استاد مشاور  .6

رونوشت  برای دانشجو ونتیجه بررسی از طریق پست الکترونیکی پس از طرح در گروه و اعالم نتیجه توسط گروه به کارشناس گروه،  .7

 د راهنما و مشاور ارسال می شود.تیابرای اس

https://tik.irandoc.ac.ir/

