ستایش کٌن ایشد پاک را

کِ تیٌا ٍ گَیا کٌذ خاک را

مراحل ثبت و تکمیل پروپوزال دانشجویان تحصیالت تکمیلی در سامانه پژوهشیار
هحوذسضا تضسگوْش

مراحل کلی ثبت و تکمیل پروپوزال دانشجویان تحصیالت تکمیلی در سامانه پژوهشیار

 اًتخابِ ٍاحذ پایاى ًاهِ ٍ یا حذالل " ،گزساًذى توام ٍاحذّای دسسی"
 هشاجؼِ ٍ ّواٌّگی حضَسی داًشجَ تِ هذیش گشٍُ ،استاد ساٌّوا ٍ دس صَست ًیاص استاد هشاٍس دس خصَص
اًتخاب اساتیذ ٍ هَضَع ٍ تِ تَافك سسیذى ًْایی تا افشاد هزوَس

 اعویٌاى اص داشتي ظشفیت خالی اساتیذ ساٌّوا ٍ هشاٍس ٍ تَافك ًْایی تشای تشًاهِ سیضی جْت اخز وذ تؼذ
اص اًجام هشاحل) یؼٌی استاد تایذ ًظاست تش ظشفیت ساٌّوایی ٍ هشاٍسُ ی خَد داشتِ تاشذ وِ ّیچ
داًشجَیی سا تِ صَست هاصاد دس سصسٍ خَد لشاس ًذّذ(
 هشاجؼِ داًشجَ تِ ساهاًِ پژّشیار ٍ ایجاد حساب واستشی ٍ -اسد وشدى هَضَع  -اًتخاب استاد ساٌّوا
ٍ دس صَست ًیاص اًتخاب استاد هشاٍس ( در قسوت تعذ ،جشییات ایي هزحلِ شزح دادُ شذُ است)
 تأییذ هَضَع دس پژٍّشیاس تَسظ استاد راٌّوا ٍ هشاٍر ٍ هذیز گزٍُ
ٍ اسد وشدى هحتَا ٍ اعالػات دلیك پشٍپَصالّ ،وشاُ تا پیَست ّای ایزاًذاک ،فزم اًتظار ( در صَرت
توایل تا اًتخاب استاد راٌّنا تا ظزفیت تکویل ) .پیَست فایل  pdfپشٍپَصال دسلسوت ضوائن
الضاهی است.
 تأییذ پشٍپَصال دس پژٍّشیاس تَسظ استاد راٌّوا ،استاد هشاٍر ٍ هذیز گزٍُ تخصصی ٍ اسسال پشٍپَصال
تَسظ هذیش گشٍُ تِ تواهی اػضای شَسای تخصصی گشٍُ هشتَعِ
 تأییذ پشٍپَصال تَسظ ّشیه اص اػضای شَرای گزٍُ تِ صَست جذاگاًِ ٍ تؼذ اص تأییذ ًْایی تواهی اػضاء،
تٌظین صَستجلسِ شَسای تخصصی گشٍُ تَسظ هذیش گشٍُ ٍ اسسال تِ شَسای پژٍّشی داًشىذُ
 تأییذ پشٍپَصال تَسظ ّشیه اص اػضای شَرای پژٍّشی داًشکذُ تِ صَست جذاگاًِ ٍ تؼذ اص تأییذ
ًْایی تواهی اػضا ،تٌظین صَستجلسِ شَسای پژٍّشی داًشىذُ تَسظ سئیس داًشىذُ ٍ اسسال تِ شَسای
پژٍّشی داًشگاُ
 تأییذ ٍ تصَیة دس شَرای پژٍّشی داًشگاُ
 اصز وذ پژٍّشی پایاى ًاهِ ٍ اعالع سساًی

سهاى دفاع :گذشتي  6هاُ اس تاریخ تصَیة پزٍپَسال در شَرای تخصصی گزٍُ ٍ اخذ کذ در
سایت کذیٌگ پایاى ًاهِ ّا
نکات رضوری
حذاکثر مهلت تأییذ مراحل مختلف در پژوهشیار یک هفته می باشذ.
در صورت وجود هرگونه پرسش ،ابهام و یا مشکل احتمالی فقط به مذیر گروه و رییس دانشکذه مربوطه مراجعه نماییذ.
اساتیذ انتخابی حتماً بایذ دارای کذ پژوهشی در سایت کذینگ باشنذ و بعذ در سامانه پژوهشیار ثبت نام و ایجاد حساب کاربری نماینذ.

مراحل ثبت موضوع ،انتخاب استاد راهنما و استاد مشاور (در صورت لسوم) در سامانه پژوهشیار
ٍ - 1رٍد تِ ساهاًِ پس اس ثثت ًام

سٍی گضیٌِ " فؼالیت ّای شوا" ولیه وٌیذ

سٍی گضیٌِ " دسخَاست اساتیذ همغغ اسشذ" ولیه نًیذ

سٍی گضیٌِ " اسسال جذیذ دسخَاست اساتیذ همغغ اسشذ" ولیه وٌیذ

گضیٌِ " دسخَاست اساتیذ همغغ اسشذ " سا فؼال ٍ اداهِ سا ولیه وٌیذ
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ٍاحذ هشْذ ،داًشىذُ ٍ گشٍُ آهَصشی هشتَعِ سا اًتخاب وشدُ ٍ هَضَع اٍلیِ پشٍپَصال سا ٍاسد وٌیذ .سپس گضیٌِ ّای " ثثت" ٍ
"هشحلِ تؼذ" سا ولیه وٌیذ
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ًام استاد ساٌّوا ٍ دس صَست لضٍم استاد هشاٍس سا جستجَ وٌیذ ( فمظ اساتیذی وِ ًمش ساٌّوا ٍ هشاٍس آًْا تَسظ هذیش گشٍُ
اػوال شذُ تاشٌذ لاتل سٍیت است )

1
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تا اًتخاب " هَاسد فَق سا هی داًن " ٍ ولیه سٍی اسسال ٍ خشٍج اًتخاب استاد ساٌّوا اًجام شذُ است ( تِ تزوش اسایِ شذُ دس هتي
دلت وٌیذ)

پس اس طی مزاحل باال ،می توانید در قسمت" درخواست اساتید ارشد ارسالی شما "وضعیت
درخواست خود را چک کنید.

مراحل ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشیار
تذکز مهم :در صَرتی کِ اًتخاب هَضَع تَسط استاد راٌّوا تاییذ شذُ تاشذ ٍ اًتخاب هَضَع،
اًتخاب استاد راٌّوا ٍ هشاٍر ( درصَرت ٍجَد) تَسط هذیز گزٍُ تاییذ شذُ تاشذ شوا قادر تِ دیذى
صفحات تعذ ٍ اًجام عولیات ثثت پزٍپَسال خَاّیذ تَد.
داًشجَ پس اص ٍسٍد تِ صفحِ شخصی خَد ،دس لسوت "فؼالیت ّای شوا"" ،پشٍپَصال غیش پضشىی" ،گضیٌِ
"جسٍپَصال اسسالی شوا" سا اًتخاب هی ًوایذ.
سپس تش سٍی" ثثت ٍ تىویل پشٍپَصال) پشٍپَصال غیش پضشىی (" ولیه ًوَدُ ٍ اعالػات هشتَط تِ داًشجَ دس
پاییي صفحِ ظاّش هی شَد.

تشای ثثت پشٍپَصال ،داًشجَ تایستی لسوت" ٍیشایش /دسخَاست ٍیشایش" سا تاص ًوایذ.

دس ایي لسوت داًشجَ تایذ توام اعالػات هشتَط تِ پشٍپَصال خَد سا ٍاسد ًوایذ .تىویل ًوَدى تواهی لسوت
ّای ستاسُ داس الضاهی هی تاشذ.

تَجِ :داًشجَ تایستی در قسوت ضواین ،فزم الف ٍ ایزاى داک تاییذ شذُ تَسط استاد راٌّوا ٍ
هذیز گزٍُ را تارگذاری ًوایذ ( .تزای دریافت راٌّوای استعالم اس ایزاًذاک تِ آدرس سیز هزاجعِ
کٌیذ)
http://vcr.mshdiau.ac.ir/

دس صفحِ جذیذ سٍی گضیٌِ " ًحَُ استؼالم اص ایشاًذان" ولیه وٌیذ:

هشاحل تَضیح دادُ شذُ دس ایي دستَسالؼول سا
هی تَاًیذ تِ صَست فیلن تا ولیه سٍی ایي گضیٌِ ّا
هشاّذُ وٌیذ

دس اًتْا پس اص تىویل ّوِ هَاسد روش شذُ ،گضیٌِ خاتوِ ٍ اسسال سا اًتخاب ًوایذ.

دس ایي هشحلِ ،داًشجَ پس اص اعویٌاى اص صحت اعالػات ٍاسدُ ،گضیٌِ" اسسال ٍ خشٍج" سا اًتخاب هی ًوایذ.
تَجِ :پس اس تاییذ گسیٌِ ارسال ٍ خزٍج ،اهکاى ّزگًَِ ٍیزایش تزای داًشجَ تستِ خَاّذ شذ ٍ
پزٍپَسال هَردًظز تزای استاد راٌّوای اًتخاتی داًشجَ ارسال هی شَد .لذا در تکویل اطالعات
دقت فزهاییذ.

پس اص اسسال پشٍپَصال تِ استاد ساٌّوا ،داًشجَ هی تَاًذ ابهشاجؼِ تِ لسوت "فؼالیت ّای شوا"" ،پشٍپَصال
غیش پضشىی" ٍ ،اًتخاب گضیٌِ "پشٍپَصال اسسالی شوا" ،جضئیات سا تاص ًوَدُ ٍ اص تواهی هشاحل اداسی هشتَط تِ
ثثت پشٍپَصال خَد اعالػات الصم سا وسة ًوایذ.
تَجِ :قزهش تَدى ّز یک اس هزاحل تیاًگز آى است کِ پزٍپَسال داًشجَ در حال تزرسی در آى
هزحلِ هی تاشذ.

