مراحل كلي ثبت وتكميل پروپوزال دانشجويان تحصيﻼت تكميلي در سامانه پژوهشيار
 -١انتخاب واحد پايان نامه
 -٢مراجعه و هماهنگي حضوري دانشجو به مدير گروه  ،استاد راهنما ودر صورت نياز استاد مشاور در خصوص انتخاب اساتيد ،موضوع ومحتواي
پروپوزال وبه توافق رسيدن نهايي با افراد مذكور
 -٣اطمينان از داشتن ظرفيت خالي اساتيد راهنما ومشاور وتوافق نهايي براي برنامه ريزي جهت اخذ كد بعد از انجام مراحل )يعني استاد بايد
به نحوي نظارت بر ظرفيت راهنمايي ومشاوري خود داشته باشد كه هيچ دانشجويي را بصورت مازاد دررزرو خود قرار ندهد (
 -٤مراجعه دانشجو به سامانه پژوهشيار وايجاد حساب كاربري – وارد كردن موضوع – انتخاب استاد راهنما ودر صورت نياز انتخاب استاد
مشاور
 -٥تاييد موضوع در پژوهشيار توسط استاد راهنما و مشاور و مدير گروه
 -٦وارد كردن محتوا واطﻼعات دقيق پروپوزال  ،همراه با پيوست هاي ايرانداكت ،سيكا و فرم هاي تعهد اساتيد ودانشجو در قبال نتايج
حاصل از پايان نامه )فرم ها در انتهاي پروپوزال موجود است ،تمامي فرم ها بايد با امضاء ها وتاييد اساتيد مربوطه اپلود شود (
پيوست فايل  pdfپروپوزال در قسمت ضمائم الزامي است .
 -٧تاييد پروپوزال در پژوهشيار توسط استاد راهنما  ،استاد مشاور و مديرگروه تخصصي و ارسال پروپوزال توسط مدير گروه به تمامي
اعضاي شوراي تخصصي گروه مربوطه
 -٨تاييد پروپوزال توسط هر يك از اعضاي شوراي گروه بصورت جداگانه و بعد از تاييد نهايي تمامي اعضاء ،تنظيم صورتجلسه شوراي تخصصي
گروه توسط مدير گروه و ارسال به شوراي پژوهشي دانشكده
 -٩تاييد پروپوزال توسط هر يك از اعضاي شوراي پژوهشي دانشكده بصورت جداگانه و بعد از تاييد نهايي تمامي اعضاء ،تنظيم صورتجلسه
شوراي پژوهشي دانشكده توسط رئيس دانشكده و ارسال به شوراي پژوهشي دانشگاه
 -١٠تاييد و تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه
 -١١اخذ كد پژوهشي پايان نامه در سايت كدينگ واطﻼع رساني از طريق سايت دانشگاه توسط حوزه پژوهش وفناوري واحد
-١٢

زمان دفاع:

گذشتن حداقل  ٦ماه از تاريخ تصويب پروپوزال در شوراي پژوهشي واحد و اخذ كد در سايت كدينگ پايان نامه ها

توﺟه مهﻢ:
*حتما قبل از ورود به سامانه هماهنگي هاي ﻻزم به صورت حضوري در خصوص موارد مذكور با اساتيد راهنما ،مشاور ومدير گروه صورت
پذيرد .
*حداكثر مهلت تاييد مراحل مختلف در پژوهشيار يك هفته مي باشد .
*در صورت وجود هرگونه سوال،ابهام و يا مشكل احتمالي فقط به مدير گروه مراجعه و يا به شماره  ٠٩٠٥٥٩٧٥٩٣٢پيامك كنيد.
اساتيد انتخابي حتما بايد داراي كد پژوهشي درسايت كدينگ باشند و بعد در سامانه پژوهشيار ثبت نام و ايجاد كاربري نمايند .

