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 ژپوهشیار 2 

 محیط نظارت : 
 طلع می شود.شخصی که طرحی برای نظارت دریافت می کند از طریق ایمیل و پیامک و جعبه ی پیام باالی صفحه از این موضوع م

سمت راست بر  )از منوی منوی سمت راست میتواند طرح ارسال شده به خود را ببیند. از طریقبا ورود به محیط نظارت خود ناظر 

 .( کلیک میکنیمو برروی همه لیست ها روی نظارت کلیک کرده 

 

 

 :به شما نمایش داده می شود  در قسمت باالی صفحه وضعیت )وضعیت کارشناسی ها(

 گزینه برای انتخاب است. 4این بخش شامل 

 طرح هایی که به وی ارسال شده است ولی هنوز آنها را ندیده است را نمایش می دهد.لیست  : جدید

 طرح هایی که توسط شخص دیده شده ولی هنوز نظارت روی آنها تکمیل نشده است. : طرح های در دست اقدام

 طرح هایی که نظارت را بر روی آنها انجام داده است را نمایش می دهد.  : طرح های اقدام شده

 طرح هایی را نمایش میدهد که ان طرح باز پس گیری یا انصراف داده شده خارج شده از لیست :

 



 ژپوهشیار 3 

تخاب شده به ما در پایین صفحه نظارت جدولی دیده می شود که طرح های ارسال شده برای نظارت به ما را بر اساس گزینه های ان

 دهد .نمایش می دهد .در این جدول جزئیات طرح را به ما نمایش می 

داخل مربع  +ت در جدولی که به ما نمایش داده میشود با انتخاب طرح مورد نظر از ستون اخر جدول)ستون جزییات( بر روی عالم

انیم با داخل مربع ظاهر می شود و بخش جدیدی زیر همین ردیف ایجاد می شود که میتو -کلیک میکنیم.پس از کلیک عالمت 

کننده(  مشخص  )گروه یا دانشکده ارسالواحد ارسال کننده ی طرح انجام دهیم.در این قسمت  ماژول های موجود نظارت را بر رو

وشته شده است و شده است و در خط بعد توضیحی که ادمین گروه یا دانشکده به دلخواه همراه ارسال طرح به ناظر فرستاده است ن

ی نمایش داده می صورت دایره های متحدالشکل و به صورت متوالدر پایین همه موقعیت هایی که طرح باید تا به انتها طی کند به 

یین این دایره ها شود همه دایره ها با خطی از هم جدا شده اند و داخل هر دایره موقعیت مورد نظر نمایش داده شده است. در پا

 ماژول هایی برای نظارت آمده است .

 

  



 ژپوهشیار 4 

 :  نمایش و چاپماژول 

 نمایش می دهد.جزئیات طرح را به ما   

  :  ناظر  فرم ثبت نظرماژول  

 خیره و بازگشت را می زنیمذفرمی که برای نظارت باید پر کنیم به ما نمایش می دهد.نظر خود را در کادر زیر وارد میکنیم و در نهایت دکمه 

انی که موارد خواسته شوند و تا زم در فرم ثبت نظر بعضی از قسمت ها اجباری میباشد )موارد ستاره دار( که باید حتما پر نکته :

ه پر نشده باشد با زدن شده کامل پر نشوند نمیتوانیم ذخیره و اتمام کار یا ذخیره و بازگشت را بزنیم اگر یکی از موارد خواسته شد

کنیم و بعدا  یرههر یک از انها سیستم خطا میدهد و ذخیره نمیشود برای اینکه بتوانیم تا هر قسمت از فرم را که پر کردیم ذخ

 بخواهیم بقیه فرم را تکمیل کنیم باید از دکمه ذخیره موقت استفاده کنیم.

 

 

 مشاهده نظر ناظر طرح : ماژول 

 ناظر تکمیل کرده ایم را به ما نمایش می دهد  فرمی که در ماژول فرم ثبت نظر 

 



 ژپوهشیار 5 

 : اتمام بررسیماژول 

ه یا گروه بتواند نظر جهت اتمام نظارت بر روی این ماژول کلیک میکنیم تا طرح به قسمت اقدام شده منتقل شود و ادمین دانشکد

 ناظر را ببیند. 

 

 ماژول ارجاع و انصراف از کارشناسی طرح :  

 جهت لغو نظارت و برگشت طرح به ارسال کننده از این ماژول استفاده می شود. 

 

  



 ژپوهشیار 6 

 :  استاد راهنمامحیط 
ی صفحه از این موضوع استاد راهنما وقتی طرح یا پایان نامه ای  دریافت می کند از طریق ایمیل و پیامک و جعبه ی پیام باال

 مطلع می شود.

وی سمت راست بر از من) با ورود به محیط خود از طریق منوی سمت راست میتواند طرح ارسال شده به خود را ببیند. استاد راهنما

 .( کلیک میکنیمو برروی همه لیست ها کلیک کرده  استاد راهنماروی 

 

 :به شما نمایش داده می شود  در قسمت باالی صفحه وضعیت )وضعیت کارشناسی ها(

 گزینه برای انتخاب است. 4این بخش شامل 

 ندیده است را نمایش می دهد.لیست طرح هایی که به وی ارسال شده است ولی هنوز آنها را  : جدید

 روی آنها تکمیل نشده است. کارشناسیطرح هایی که توسط شخص دیده شده ولی هنوز  : طرح های در دست اقدام

 را بر روی آنها انجام داده است را نمایش می دهد. کارشناسیطرح هایی که   : طرح های اقدام شده

 که ان طرح باز پس گیری یا انصراف داده شدهطرح هایی را نمایش میدهد  خارج شده از لیست :

 

 



 ژپوهشیار 7 

نه های انتخاب شده در پایین صفحه استاد راهنما جدولی دیده می شود که طرح های ارسال شده برای استاد راهنما را  بر اساس گزی

ل شده باید از ارسا به ما نمایش می دهد.در این جدول جزییات طرح را به ما نمایش می دهد.برای انجام بر روی طرحی که به ما

 باالی صفحه گزینه در دست اقدام را انتخاب کنیم.

ت + داخل مربع در جدولی که به ما نمایش داده میشود با انتخاب طرح مورد نظر از ستون اخر جدول)ستون جزییات( بر روی عالم

وانیم با ف ایجاد می شود که میتداخل مربع ظاهر می شود و بخش جدیدی زیر همین ردی -کلیک میکنیم. پس از کلیک عالمت 

ه ارسال کننده( )گروه یا دانشکدواحد ارسال کنندهدر این قسمت   ماژول های موجود استاد راهنما را بر روی طرح انجام دهیم.

رستاده است فمشخص شده است و در خط بعد توضیحی که ادمین گروه یا دانشکده به دلخواه همراه ارسال طرح به استاد راهنما 

و به صورت متوالی  وشته شده است و در پایین همه موقعیت هایی که طرح باید تا به انتها طی کند به صورت دایره های متحدالشکلن

ده است. در پایین شنمایش داده می شود همه دایره ها با خطی از هم جدا شده اند و داخل هر دایره موقعیت مورد نظر نمایش داده 

 برای نظارت آمده است . این دایره ها ماژول هایی

 

 

 

اهنما ارسال میکند رزمانی که مجری یک پایان نامه جدیدی ثبت میکند سیستم به صورت خودکار ان پایان نامه را به استاد  نکته :

 استاد راهنما در محیط خود با زدن دکمه ارسال به مرحله بعد پایان نامه را مرحله بعد ارسال میکند

 

 

 

   :  نمایش و چاپماژول 



 ژپوهشیار 8 

 را به ما نمایش می دهد. پایان نامهجزئیات 

  :استاد راهنما   ماژول ثبت نظر

یکنیم و در نهایت دکمه مفرمی که برای ثبت نظر استاد راهنما باید پر کنیم به ما نمایش می دهد.نظر خود را در کادر زیر وارد 

 ذخیره و بازگشت را می زنیم

انی که موارد خواسته ها اجباری میباشد )موارد ستاره دار( که باید حتما پر شوند و تا زمدر فرم ثبت نظر بعضی از قسمت  نکته :

ه پر نشده باشد با زدن شده کامل پر نشوند نمیتوانیم ذخیره و اتمام کار یا ذخیره و بازگشت را بزنیم اگر یکی از موارد خواسته شد

یره کنیم و بعدا نکه بتوانیم تا هر قسمت از فرم را که پر کردیم ذخهر یک از انها سیستم خطا میدهد و ذخیره نمیشود برای ای

 بخواهیم بقیه فرم را تکمیل کنیم باید از دکمه ذخیره موقت استفاده کنیم.

 

  :ماژول نمایش /چاپ فرم استاد راهنما  

 استاد راهنما تکمیل کرده ایم را به ما نمایش می دهد  فرمی که در ماژول ثبت نظر

 

  : اعالم خاتمه کار نظر دهیماژول 



 ژپوهشیار 9 

ه یا گروه بتواند نظر جهت اتمام نظارت بر روی این ماژول کلیک میکنیم تا طرح به قسمت اقدام شده منتقل شود و ادمین دانشکد

 را ببیند.  استاد راهنما

 

 

ارشناسان یا کوجود دارد که لیست داورها یا  دریافت کنندگان این طرحدر قسمت آخر در پایین بخش ماژول ها بخشی با عنوان 

در دست اقدام( را نشان ناظرانی که بر روی این طرح داوری یا کارشناسی یا نظارت انجام داده اند)اقدام شده( یا در حال انجام است)

 است. شخص شدهمی دهد.طرح های کارشناسی شده)اقدام شده( با رنگ سبز و در حال کارشناسی)در دست اقدام(با رنگ آبی م

 

 

 

 

  



 ژپوهشیار 10 

 محیط عضو شورا  :
الی صفحه از این د از طریق ایمیل و پیامک و جعبه ی پیام باندریافت می کن صورت جلسه ایوقتی طرح یا  اعضای عضو شورا 

 موضوع مطلع می شود.

از منوی ) ببیند. به خود را  ارسال شده و یا صورت جلسه  با ورود به محیط خود از طریق منوی سمت راست میتواند طرح عضو شورا 

 .کلیک کرده(عضو شورا سمت راست بر روی 

 

 

 زیر منو میباشد : 2محیط عضو شورا دارای 

 همه لیست طرح ها -1

 لیست صورت جلسات شما  -2

 

 

 

 

 

 

 همه لیست طرح ها :-1



 ژپوهشیار 11 

ا با ماژول ارسال به عضو یشورا و  در این قسمت میتوانیم طرح هایی را ببینیم که ادمین با استفاده از ماژول ارسال به همه اعضای

 شورای پژوهشی به اعضای شورا ارسال کرده است

 

 :به شما نمایش داده می شود  در قسمت باالی صفحه وضعیت )وضعیت کارشناسی ها(

 گزینه برای انتخاب است. 4این بخش شامل 

 است را نمایش می دهد.لیست طرح هایی که به وی ارسال شده است ولی هنوز آنها را ندیده  : جدید

 روی آنها تکمیل نشده است. کارشناسیطرح هایی که توسط شخص دیده شده ولی هنوز  : طرح های در دست اقدام

 را بر روی آنها انجام داده است را نمایش می دهد. کارشناسیطرح هایی که   : طرح های اقدام شده

 طرح باز پس گیری یا انصراف داده شدهطرح هایی را نمایش میدهد که ان  خارج شده از لیست :

 

 

به ما نمایش  را  بر اساس گزینه های انتخاب شده عضو شوراجدولی دیده می شود که طرح های ارسال شده برای صفحه در پایین 

ه باید از باالی بر روی طرحی که به ما ارسال شد عملیات می دهد.در این جدول جزییات طرح را به ما نمایش می دهد.برای انجام

 صفحه گزینه در دست اقدام را انتخاب کنیم.



 ژپوهشیار 12 

ت + داخل مربع یات( بر روی عالمئدر جدولی که به ما نمایش داده میشود با انتخاب طرح مورد نظر از ستون اخر جدول)ستون جز

وانیم با خش جدیدی زیر همین ردیف ایجاد می شود که میتداخل مربع ظاهر می شود و ب -کلیک میکنیم. پس از کلیک عالمت 

انشکده ارسال )گروه یا دواحد ارسال کنندهدر این قسمت   را بر روی طرح انجام دهیم. عملیات های مختلفی ماژول های موجود 

فرستاده  اعضو شور کننده( مشخص شده است و در خط بعد توضیحی که ادمین گروه یا دانشکده به دلخواه همراه ارسال طرح به

لشکل و به صورت است نوشته شده است و در پایین همه موقعیت هایی که طرح باید تا به انتها طی کند به صورت دایره های متحدا

ش داده شده است. متوالی نمایش داده می شود همه دایره ها با خطی از هم جدا شده اند و داخل هر دایره موقعیت مورد نظر نمای

 آمده است . عضو شورااین دایره ها ماژول هایی برای در پایین 

 

 

 

 

 

 

 :  نمایش و چاپماژول 

 جزئیات طرح را به ما نمایش می دهد.  



 ژپوهشیار 13 

  :  عضو شورا  فرم ثبت نظرماژول  

 فرمی که برای نظارت باید پر کنیم به ما نمایش می دهد.

انی که موارد خواسته ستاره دار( که باید حتما پر شوند و تا زم در فرم ثبت نظر بعضی از قسمت ها اجباری میباشد )موارد نکته :

ه پر نشده باشد با زدن شده کامل پر نشوند نمیتوانیم ذخیره و اتمام کار یا ذخیره و بازگشت را بزنیم اگر یکی از موارد خواسته شد

یره کنیم و بعدا از فرم را که پر کردیم ذخهر یک از انها سیستم خطا میدهد و ذخیره نمیشود برای اینکه بتوانیم تا هر قسمت 

 بخواهیم بقیه فرم را تکمیل کنیم باید از دکمه ذخیره موقت استفاده کنیم.

 

 : ماژول نمایش /چاپ فرم شورا 

 تکمیل کرده ایم را به ما نمایش می دهدعضو شورا   فرمی که در ماژول فرم ثبت نظر 

 

ارشناسان یا کوجود دارد که لیست داورها یا  دریافت کنندگان این طرحدر قسمت آخر در پایین بخش ماژول ها بخشی با عنوان 

در دست اقدام( را نشان ناظرانی که بر روی این طرح داوری یا کارشناسی یا نظارت انجام داده اند)اقدام شده( یا در حال انجام است)

 ه است.شده)اقدام شده( با رنگ سبز و در حال کارشناسی)در دست اقدام(با رنگ آبی مشخص شد می دهد.طرح های کارشناسی

 

 لیست صورت جلسات شما :2- 



 ژپوهشیار 14 

در این قسمت تمام صورت جلسات طرح که ادمین با ماژول ارسال به اعضای حاضر در جلسه به اعضا ارسال میکند قابل مشاهده 

صورت جلسه طرح را تایید کنیم  و یا اینکه با  ,است که در این قسمت ما میتوانیم با استفاده از ماژول تایید صورت جلسه 

 صورت جلسه را مشاهده کنیم   ,جلسه استفاده از ماژول نمایش و چاپ صورت 

  



 ژپوهشیار 15 

 کارشناس اخالق  :محیط 
یام باالی صفحه دریافت می کند از طریق ایمیل و پیامک و جعبه ی پ جهت کارشناسیوقتی طرح یا پایان نامه ای  کارشناس اخالق

ق سامانه ملی کارشناس اخالق فردی است که در سامانه ملی اخالق عضو میباشد و میتواند از طری از این موضوع مطلع می شود.

ر مورد طرح ثبت داخالق کد اخالق برای طرح ها دریافت کند. همچنین کارشناس اخالق میتواند در محیط خود میتواند نظر خود را 

 کند .  

نوی سمت راست از م) سمت راست میتواند طرح ارسال شده به خود را ببیند. با ورود به محیط خود از طریق منویکارشناس اخالق 

 .( کلیک میکنیمو برروی همه لیست ها کلیک کرده  کارشناس اخالقبر روی 

 

 :به شما نمایش داده می شود  در قسمت باالی صفحه وضعیت )وضعیت کارشناسی ها(

 گزینه برای انتخاب است. 4این بخش شامل 

 طرح هایی که به وی ارسال شده است ولی هنوز آنها را ندیده است را نمایش می دهد. لیست : جدید

 روی آنها تکمیل نشده است. کارشناسیطرح هایی که توسط شخص دیده شده ولی هنوز  : طرح های در دست اقدام

 دهد. را بر روی آنها انجام داده است را نمایش می کارشناسیطرح هایی که   : طرح های اقدام شده

 طرح هایی را نمایش میدهد که ان طرح باز پس گیری یا انصراف داده شده خارج شده از لیست :
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ب شده به ما را  بر اساس گزینه های انتخا کارشناس اخالقجدولی دیده می شود که طرح های ارسال شده برای صفحه در پایین 

رسال شده باید ابر روی طرحی که به ما  عملیات .برای انجام می دهدیات طرح را به ما نمایش ئ.در این جدول جز نمایش می دهد

 از باالی صفحه گزینه در دست اقدام را انتخاب کنیم.

ز کلیک عالمت ادر جدولی که به ما نمایش داده میشود با انتخاب طرح مورد نظر بر روی عالمت + داخل مربع کلیک میکنیم. پس 

 های مختلفی  عملیاتیدی زیر همین ردیف ایجاد می شود که میتوانیم با ماژول های موجود داخل مربع ظاهر می شود و بخش جد -

در خط بعد  )گروه یا دانشکده ارسال کننده( مشخص شده است وواحد ارسال کنندهدر این قسمت   را بر روی طرح انجام دهیم.

ت و در پایین همه فرستاده است نوشته شده اس کارشناس اخالقتوضیحی که ادمین گروه یا دانشکده به دلخواه همراه ارسال طرح به 

ی شود همه دایره مموقعیت هایی که طرح باید تا به انتها طی کند به صورت دایره های متحدالشکل و به صورت متوالی نمایش داده 

ا ماژول هایی برای هیین این دایره ها با خطی از هم جدا شده اند و داخل هر دایره موقعیت مورد نظر نمایش داده شده است. در پا

 آمده است . عضو شورا

 

 

 

 

 

 

 

   :  نمایش و چاپماژول 
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 را به ما نمایش می دهد. طرحجزئیات 

  : اخالقکارشناس   ماژول ثبت نظر

در نهایت د میکنیم و .نظر خود را در کادر زیر وار باید پر کنیم به ما نمایش می دهد کارشناس اخالقفرمی که برای ثبت نظر 

  دکمه ذخیره و بازگشت را می زنیم

انی که موارد خواسته در فرم ثبت نظر بعضی از قسمت ها اجباری میباشد )موارد ستاره دار( که باید حتما پر شوند و تا زم  نکته :

پر نشده باشد با زدن  شده شده کامل پر نشوند نمیتوانیم ذخیره و اتمام کار یا ذخیره و بازگشت را بزنیم اگر یکی از موارد خواسته

یره کنیم و بعدا هر یک از انها سیستم خطا میدهد و ذخیره نمیشود برای اینکه بتوانیم تا هر قسمت از فرم را که پر کردیم ذخ

 بخواهیم بقیه فرم را تکمیل کنیم باید از دکمه ذخیره موقت استفاده کنیم.

 

  :ماژول نمایش / چاپ فرم نظر کارشناس اخالق  

 کرده ایم را به ما نمایش می دهد کارشناس اخالق پر  فرمی که در ماژول ثبت نظر

 

 

 

 

 : اتمام بررسیماژول 
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جهت اتمام نظارت بر روی این ماژول کلیک میکنیم تا طرح به قسمت اقدام شده منتقل شود و ادمین دانشکده یا گروه بتواند نظر 

 را ببیند.  کارشناس اخالق

 

 

 سامانه ملی اخالق : ماژول ارسال به

 این ماژول جهت ثبت و گرفتن کد ملی اخالق در سامانه ملی اخالق کاربرد دارد.

 

ارشناسان یا کوجود دارد که لیست داورها یا  دریافت کنندگان این طرحدر قسمت آخر در پایین بخش ماژول ها بخشی با عنوان 

در دست اقدام( را نشان ناظرانی که بر روی این طرح داوری یا کارشناسی یا نظارت انجام داده اند)اقدام شده( یا در حال انجام است)

 است. شخص شدهمی دهد.طرح های کارشناسی شده)اقدام شده( با رنگ سبز و در حال کارشناسی)در دست اقدام(با رنگ آبی م
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 داوری  :محیط 
می کند از طریق ایمیل و  دریافت جهت داوریوقتی طرح یا پایان نامه ای  داور اخالق و ...( –داور متدولوژی  –داورها )داور علمی 

 . پیامک و جعبه ی پیام باالی صفحه از این موضوع مطلع می شود

 داوراست بر روی راز منوی سمت ) راست میتواند طرح ارسال شده به خود را ببیند.با ورود به محیط خود از طریق منوی سمت داور 

 .( کلیک میکنیمو برروی همه لیست ها کلیک کرده 

 

 :به شما نمایش داده می شود  در قسمت باالی صفحه وضعیت )وضعیت کارشناسی ها(

 گزینه برای انتخاب است. 4این بخش شامل 

 به وی ارسال شده است ولی هنوز آنها را ندیده است را نمایش می دهد.لیست طرح هایی که  : جدید

 روی آنها تکمیل نشده است. کارشناسیطرح هایی که توسط شخص دیده شده ولی هنوز  : طرح های در دست اقدام

 را بر روی آنها انجام داده است را نمایش می دهد. کارشناسیطرح هایی که   : طرح های اقدام شده

 طرح هایی را نمایش میدهد که ان طرح باز پس گیری یا انصراف داده شده ه از لیست :خارج شد
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را  بر اساس گزینه های انتخاب شده به ما نمایش می  داورجدولی دیده می شود که طرح های ارسال شده برای صفحه در پایین 

بر روی طرحی که به ما ارسال شده باید از باالی صفحه  عملیات .برای انجام یات طرح را به ما نمایش می دهدئ.در این جدول جز دهد

 گزینه در دست اقدام را انتخاب کنیم.

در جدولی که به ما نمایش داده میشود با انتخاب طرح مورد نظر بر روی عالمت + داخل مربع کلیک میکنیم. پس از کلیک عالمت 

 عملیات های مختلفی ایجاد می شود که میتوانیم با ماژول های موجود داخل مربع ظاهر می شود و بخش جدیدی زیر همین ردیف  -

)گروه یا دانشکده ارسال کننده( مشخص شده است و در خط بعد واحد ارسال کنندهدر این قسمت   را بر روی طرح انجام دهیم.

فرستاده است نوشته شده است و در پایین همه موقعیت  داورتوضیحی که ادمین گروه یا دانشکده به دلخواه همراه ارسال طرح به 

هایی که طرح باید تا به انتها طی کند به صورت دایره های متحدالشکل و به صورت متوالی نمایش داده می شود همه دایره ها با 

عضو ها ماژول هایی برای  خطی از هم جدا شده اند و داخل هر دایره موقعیت مورد نظر نمایش داده شده است. در پایین این دایره

 آمده است . شورا

 

 

 

 

 

 

 



 ژپوهشیار 21 

   :  نمایش و چاپماژول 

 را به ما نمایش می دهد. طرحجزئیات 

  :ماژول فرم  نظریه داوری 

.نظر خود را در کادر زیر وارد میکنیم و در نهایت دکمه ذخیره و  باید پر کنیم به ما نمایش می دهد داور فرمی که برای ثبت نظر 

  را می زنیم بازگشت

در فرم ثبت نظر بعضی از قسمت ها اجباری میباشد )موارد ستاره دار( که باید حتما پر شوند و تا زمانی که موارد خواسته   نکته :

شده کامل پر نشوند نمیتوانیم ذخیره و اتمام کار یا ذخیره و بازگشت را بزنیم اگر یکی از موارد خواسته شده پر نشده باشد با زدن 

یک از انها سیستم خطا میدهد و ذخیره نمیشود برای اینکه بتوانیم تا هر قسمت از فرم را که پر کردیم ذخیره کنیم و بعدا هر 

 بخواهیم بقیه فرم را تکمیل کنیم باید از دکمه ذخیره موقت استفاده کنیم.

 

  :ماژول نمایش / چاپ فرم داوری  

 کرده ایم را به ما نمایش می دهد داور  پر  فرمی که در ماژول ثبت نظر
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 : اتمام بررسیماژول 

جهت اتمام نظارت بر روی این ماژول کلیک میکنیم تا طرح به قسمت اقدام شده منتقل شود و ادمین دانشکده یا گروه بتواند نظر 

 ناظر را ببیند. 

 

 ماژول ارجاع و انصراف از کارشناسی طرح :  

 و برگشت طرح به ارسال کننده از این ماژول استفاده می شود. داوریجهت لغو  

 

 

وجود دارد که لیست داورها یا کارشناسان یا  دریافت کنندگان این طرحدر قسمت آخر در پایین بخش ماژول ها بخشی با عنوان 

ناظرانی که بر روی این طرح داوری یا کارشناسی یا نظارت انجام داده اند)اقدام شده( یا در حال انجام است)در دست اقدام( را نشان 

 شخص شده است.می دهد.طرح های کارشناسی شده)اقدام شده( با رنگ سبز و در حال کارشناسی)در دست اقدام(با رنگ آبی م

 

 


