
  
  ن نامه)ارسال پایا 3قابل توجه دانشجویان و اساتید راهنما (اطالعیه شماره ) 1392/10/11( 
  

در صـورتیکه در هنگام ثبت نام محل کار محلی به غیر از دانشـکده محل تحصـیل انتخاب شـده باشد ادامه روند     
ه و همرارسـیدگی با مشـکل مواجه می شود. براي این منظور درخواست خود را با ذکر مشخصات خود و شماره   

ارسال فرمایید. درخواستهاي دریافتی در  adivanbeigi@farabi.tums.ac.irشماره دانشجویی به آدرس 
روزهاي کاري در همان روز بررسـی شـده و پاسـخ داده می شود. لطفا از تماس تلفنی با همکاران مدیریت امور    

 پژوهشی در این خصوص خودداري فرمایید.
 
تاد پایان نامه ها( اســ"ایید پایان نامه باید وارد محیط کاربري خود شــده و از بخش اســتاد راهنماي اول براي ت -

ا تیک زده و ر "تایید استاد"پایان نامه مورد نظر را پیدا نموده و در قسمت مربوطه باکس ستون  "راهنما هسـتید) 
در ستون  "دهد شتایی"سـپس روي آیکون تایید در پایین صـفحه کلیک نماید. در صـورت ثبت صـحیح ، عبارت     

  درج خواهد شد.  "تایید استاد"

  
  ارسال پایان نامه) 2تاد راهنما و مشاور (اطالعیه شماره نکاتی در رابطه با انتخاب اس) 1392/10/11( 
  

 براي انتخاب اساتید راهنما و مشاور الزم است به ترتیب زیر عمل نمائید.
 مربوطه انتخاب شود. Boxاز  -استاد راهنما اول، دوم و مشاور اول و دوم -ابتدا سمت فرد مورد انتخاب -1

 و اگر قبل از جستجو انتخابی صورت نگیرد نمیتوانید فرد یافت شده را بهاین انتخاب از الزامات جسـتجو میباشـد   
 عنوان استاد راهنما یا استاد مشاور انتخاب نمایید.

 براي انتخاب فرد مورد نظر به یکی از روشهاي ذیل عمل کنید.-2
انید در را می د -ژوهشیارایمیل ثبت شـده براي ورود به پ -اسـتاد مربوطه در پژوهشـیار را   اگر نام کاربري  -الف

  )براي جستجو حتما باید فرد مورد نظر در پژوهشیار عضو باشد( فیلد ایمیل وارد نموده و جستجو را انتخاب کنید.
 نام خانوادگی یا قسمتی از نام خانوادگی را در فیلد نام خانوادگی وارد نمائید.  -ب
توضــیح اینکه به علت عدم مشــابهت کیبوردي هاي دســتگاههاي مختلف با همدیگر بعضــا حروف مندرج در نام  -

 ممکن است توسط جستجو یافت -علیرغم موجود بودن در سامانه-اي حروف ك و ي می باشد خانوادگی که دار
 نید که حروف فوق را نداشته باشد.نشود به این منظور قسمتی از نام خانوادگی را انتخاب ک

 براي محدود کردن جستجو می توانید نام کوچک یا بخشی از آن را وارد نمائید.
صورتیکه تعداد موارد یافت شده زیاد باشد براي انتخاب مورد مربوطه به تخصص فرد پس از انتخاب جستجو در-3

 توجه نمائید.
 کلیک نمائید. -اعمال-از لیست ارائه شده فرد مورد نظر را انتخاب نموده و روي گزینه -4

 در صورت ثبت صحیح ، نام استاد مورد نظر در ذیل صفحه به نمایش درخواهد آمد. 
 
 



  

  
ثبت نام  1نکاتی در رابطه با ثبت نام مجریان و دانشجویان و دریافت رمز عبور(اطالعیه شماره ) 1392/03/07( 

  براي طرح(مجري) و پایان نامه(دانشجو))
  

 از پژوهشگران محترم تقاضا می شود هنگام ثبت نام موارد زیر را رعایت نمایند:
 ه دار الزم است.تکمیل تمامی موارد اعم از ستاره دار و غیر ستار -1
 ایمیل ثبت نامی به منزله نام کاربري است لذا در ثبت صحیح آن دقت فرمایید. -2
 شماره تلفن همراه خود را حتما درست وارد نمایید. -3
دانشـجویان محترم براي ثبت پایان نامه حتما محل مربوطه را تیک زده و شـماره دانشـجویی را درست وارد     -4

 بوطه تیک زده نشود محیط کاربري شما متفاوت با محیط ارسال پایان نامه خواهد بود.)فرمایید. (اگر محل مر
 را حتما دانشکده محل تحصیل انتخاب کنید و از انتخاب مرکز محل کار نامدانشجویان محترم در هنگام ثبت  -5

 یا بیمارستان خودداري نمایید.
مواجه  "نام کاربري و رمز عبور به آدرس شما ارسال شد"پیغام ثبت نام در صورتی موفقیت آمیز هست که با  

 شوید.
در صورتیکه هنگام ثبت نام موارد فوق را رعایت کرده باشید می توانید براي دریافت رمز عبور از آدرس زیر  -6

 استفاده نمایید:
http://research.tums.ac.ir/send_pass.phtml 

 
ــورتیکه با انجام بند  -7 ــدید نام و نام خانوادگی خود را همراه با اطالعات  موفق 6در ص به دریافت رمز عبور نش

به  "درخواست پسوورد"کاربري شـامل ایمیل و شـماره موبایل وارد شـده در هنگام ثبت نام تحت موضوع    
 ارسال نمایید.  adivanbeigi@farabi.tums.ac.irآدرس 

ع بررســی و نتیجه به اطالع خواهد رســید. لطفا ســاعت در ایام اداري و غیر تعطیل موضــو 24حداکثر ظرف 
  براي درخواست رمز عبور فقط از این طریق اقدام فرمایید. 

  
  
  
  
 


