واحد پردیس
حوزه پژوهش و فناوری
مراحل کلی ثبت و تکمیل پروپوزال دانشجویان تحصیالت تکمیلی در سامانه پژوهشیارو پایش

 -1انتخاب واحد پایاننامه و یا حداقل" ،گذراندن تمام واحد درسی"
 -2مراجعه و هماهنگی حضوری دانشجو به مدیر گروه ،استاد راهنما و در صورت نیاز استاد مشاور در خصوص انتخاب اساتید ،موضوع و محتوای
پروپوزال و به توافق رسیدن نهایی با افراد مذکور
 -3اطمینان از داشتن ظرفیت خالی استاد راهنما و مشاور و توافق نهایی برای برنامهریزی جهت اخذ کد بعد از انجام مراحل (یعنی استاد باید به نحوی نظارت بر ظرفیت
راهنمایی و مشاوری خود داشته باشد که هیچ دانشجویی را بهصورت مازاد در رزرو خود قرار ندهد)
 -4مراجعه دانشجو به سامانه پایش و ایجاد حساب کاربری – واردکردن موضوع – انتخاب استاد راهنما ودر صورت نیاز انتخاب استاد مشاور(با هماهنگی مدیر گروه)
 -5تائید موضوع در پژوهشیار توسط استاد راهنما و مشاور و مدیر گروه
 -6واردکردن محتوا و اطالعات دقیق پروپوزال ،همراه با پیوستهای ایرانداک و فرمهای تعهد اساتید و دانشجو در قبال نتایج حاصل از پایاننامه(فرمها در انتهای
پروپوزال موجود است ،تمامی فرمها باید امضاءها و تائید اساتید مربوطه آپلود شود) پیوست فایل پیدیاف پروپوزال در قسمت ضمایم الزامی است.
 -7تائید پروپوزال در پژوهشیارتوسط استاد راهنما ،استاد مشاور و مدیرگروه تخصصی و ارسال پروپوزال توسط مدیرگروه بهتمامی اعضای شورای تخصصی گروه
مربوطه
 -8تائید پروپوزال توسط هر یک از اعضای شورای گروه بهصورت جداگانه و بعد از تائید نهایی تمامی اعضاء ،تنظیم صورتجلسه شورای تخصصی گروه توسط مدیر
گروه و ارسال به شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه
 -9تائید و تصویب در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه
 -11اخذ کد پژوهشی پایاننامه در سایت کدینگ و اطالعرسانی از طریق سایت دانشگاه توسط حوزه پژوهش و فناوری واحد

زمان دفاع :گذشتن از 6ماه از تاریخ تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی دانشگاه بهشرط اخذ کد در سایت کدینگ پایاننامهها
نکات ضروری
 حتماً قبل از ورود به سامانه هماهنگیهای الزم بهصورت حضوری در خصوص موارد مذکور با اساتید راهنما ،مشاور و مدیر گروهصورت پذیرد.
 حداکثر مهلت تائید مراحل مختلف در پژوهشیار یک هفته میباشددر صورت وجود هرگونه سؤال ،ابهام و یا مشکل احتمالی فقط به مدیر گروه و یا مسئول پژوهشی دانشگاه مراجعه نمایید.
 -اساتید انتخابی حتماً باید دارای کد پژوهشی درسایت کدینگ باشند و بعد درسامانه پایش و پژوهشیار ثبتنام و ایجاد حساب کاربری نمایند

