واحد شهرقدس

معاونت ژپوهش و فناوری

مراحل کلی ثبت و تکمیل پروپوزال دانشجویان تحصیالت تکمیلی در سامانه پژوهشیار
 -1انتخابِ واحد پایان نامه و یا حداقل " ،گذراندن تمام واحدهای 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 اساتید راهنما و مشاور و توافق نهایی برای برنامه ریزی جهت اخذ کد بعد از انجام مراحل

(یعنی استاد باید بهه نحهوی

نظارت بر ظرفیت راهنمایی و مشاوری خود داشته باشد که هیچ دانشجویی را بصورت مازاد در رزرو خود قرار ندهد)
 -4مراجعه دانشجو به سامانه پژهشیار و ایجاد حساب کاربری  -وارد کردن موضوع  -انتخاب استاد راهنما و در صورت نیاز انتخاب استاد مشاور
 -5تأیید موضوع در پژوهشیار توسط استاد راهنما و مشاور و مدیر گروه
 -6وارد کردن محتوا و اطالعات دقیق پروپوزال ،همراه با پیوست های ایرانداک ،سیکا و فرم های تعهد اساتید و دانشجو

در قبال نتایج حاصل از

پایان نامه(فرم ها در انتهای پروپوزال موجود است ،تمامی فرم ها باید با امضاء ها و تأیید اساتید مربوطه آپلود شود)

پیوست فایل  pdfپروپوزال درقسمت ضمائم الزامی است.
 -7تأیید پروپوزال در پژوهشیار توسط استاد راهنما ،استاد مشاور و مدیر گروه تخصصی و ارسال پروپوزال توسط مدیر گروه به تمامی اعضهای شهورای
تخصصی گروه مربوطه
 -8تأیید پروپوزال توسط هریک از اعضای شورای گروه بصورت جداگانه و بعد از تأیید نهایی تمامی اعضاء ،تنظیم صورتجلسه شورای تخصصی گهروه
توسط مدیر گروه و ارسال به شورای پژوهشی دانشکده
 -9تأیید پروپوزال توسط هریک از اعضای شورای پژوهشی دانشکده بصورت جداگانه و بعد از تأیید نهایی تمهامی اعضها ،تنظهیم صورتجلسهه شهورای
پژوهشی دانشکده توسط رئیس دانشکده و ارسال به شورای پژوهشی دانشگاه
 -10تأیید و تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه
 -11اخذ کد پژوهشی پایان نامه در سایت کدینگ و اطالع رسانی از طریق سایت دانشگاه توسط حوزه پژوهش و فناوری واحد

زمان دفاع :گذشتن  6ماه از تاریخ تصویب پروپوزال در شورای تخصصی گروه و اخذ کد در سایت کدینگ پایان نامه ها

ن کات ضروری
* حتماً قبل از ورود به سامانه هماهنگی های الزم به صورت حضوری در خصوص موارد مذکور با اساتید راهنما ،مشاور و مدیر گروه صورت پذیرد.

*حداکثر مهلت تأیید مراحل مختلف در پژوهشیار یک هفته می باشد.
* در صورت وجود هرگونه سوائل ،ابهام و یا مشکل احتمالی فقط به مدیر گروه و یا مسئول پژوهشی دانشکده مربوطه مراجعه نمایید.
* اساتید انتخابی حتماً باید دارای کد پژوهشی در سایت کدینگ باشند و بعد در سامانه پژوهشیار ثبت نام و ایجاد حساب کاربری نمایند.

