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 به نام خدا

 (راهنماي اساتيد) ثبت و تاييد گزارش عملكرد فعاليتهاي آموزشي پژوهشي

 با سالم 

ثبب   تاد د گزاوش اطالع فی وسمماند ییزد د فیبقب به ش ومم قام خدفب اوخقاسممب ضمم آ زوی م فقیت ب بیام امم ا به 

 س ستم گلستام به ایح یدی فی بااد : او ع لكیا یعال تهام زفقیای شژ هوی

 ايجاد درخواست توسط دانشجو -الف

 تاييد استاد راهنماي پايان نامه -ب

 تاييد مدير محترم گروه درسي -ج

 )در صورت وجود( پايان نامه دوم تاييد استاد راهنماي – د

 تاييد و ثبت نهايي توسط کارشناس تحصيالت تكميلي دانشكده-ه

 نکات مهم:

 یکبار گزارش مربوط به فرآیند پایان نامه خود را ثبت نمایند.می توانند در هر نیمسال تحصیلی فقط دانشجویان  -1

 تاييد استاد راهنماي پايان نامه -لفا

به شقوتال جافع زفقیای )گلستام( به نوانی با استفااه ای فی وگی اد تینب اکسپلقوو   دا گقگل کی م  -1

portal.sru.ac.ir  .اوا اقدد  

 اقدد.  اوا« ش و قام خدفب»او صفحه اصلی به ب ش  -2

 

ک  د . تعداا اوخقاستهام وا انت اب «  ثبت و تاييد گزارش عملكرد فعاليتهاي آموزشي پژوهشي »او ادآ قس ب ، ل  ک  -3

 وس ده ااخل شیانتز فو ص اده اند.

و مدیران محترم گروه بعد از تغییر وضعیت به حالت مدیر در « شخصی»اساتید محترم راهنما در منوی 

 می توانند این لینک را مشاهده نمایند. ...«مدیر گروه»منوی 

 با اوخقاستهام وس ده فقاجه خقاه د اد .  او صفحه جددد -4
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 بیام هی اوخقاسب او قس ب ع ل ات زدكآ هادی  جقا ااوا که به ایح هی دک فی شیاایدم :

 : جهب فواهده گیاش کاو تا شادام ییزد د  

 : جهب اصالح اوخقاسب   ادجاا تغ  یات احت الی 

 : جهب اوسال اوخقاسب به نفی بعدم فو ص اده او گیاش کاو ش و قام 

 تذکر مهم : در صورتي که اين دکمه کليک نشود امكان بررسي و ترتيب اثر به درخواست وجود نخواهد داشت.

 : جهت عدم تایید و بازگشت به نفر قبلی  

صالح کلیک ب ست روی آیکن ا شجو کافی شاهده گزارش دان شده ، روی لینکرای م صفحه باز  شاهد»کرده و در پایین  ه م

 کلیک نمایید. فایل مورد نظر را  مشاهده و یا دانلود نمایید. « گزارش

 همچنین امکان ثبت نمره برای دانشجو بعد از کلیک روی دکمه اصالح وجود دارد.

برای شووما فراها ا ووت تا در صووورن لزوم و بازگشووت دراوا ووت به نفر قبلی نیز « عدم تایید»در صووورن نیاز امکان ثبت 

 تغییران ا ا ی را شخص دانشجو در دراوا ت اود ایجاد نماید و مجددا دراوا ت را ار ال نماید.

کلیک نمایید . در ادامه صفحه  بعد از تکمیل فرآیند جهت تایید و ار ال دراوا ت اود می بایست روی آیکن   -

 پیغام اود را برای مشاهده نفر بعدی در آن ثبت نمایید . جدیدی ایجاد می گردد که شما میتوانید

 تذکر مهم : در صورتي که اين دکمه کليک نشود امكان بررسي و ترتيب اثر به درخواست وجود نخواهد داشت.

ستفااه ای گزاوش  شي » 2396با ا شي پژوه ضعيت گردش کار ثبت و تاييد گزارش عملكرد فعاليتهاي آموز ضع ب  افكام ش گ یم « و

 اوخقاسب  جقا ااوا.

 فقیق   ش ی ی باا د


