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دارد

  روسای محترم دانشگاه آزاد اسالمی استان ها و واحدهای ویژه 

با سالم و احترام؛ 
باتشکر از همراهی و همکاری کلیه ارکان مدیریت اجرایی دانشگاه و 
اساتید محترم در راه اندازی سامانه پژوهشیار در طول یکسال گذشته و 
دستاوردهای بسیار مناسب که در راستای نظام مندی پژوهش تحصیالت 
تکمیلی حاصل گردیده است. به منظور وحدت رویه و افزایش کیفیت در 
عرصه پژوهش تحصیالت تکمیلی "شیوه نامه تکمیلی یکپارچه سازی 

مدیریت پژوهش تحصیالت تکمیلی" به پیوست ابالغ می گردد.

رونوشت:
- معاونین، مشاورین، روسای مراکز و مدیران کل دانشگاه آزاد اسالمی



  99/ص/1212/10شماره:                     

  31/01/1399 تاریخ:                    
  

  باسمه تعالی

  شیوه نامه تکمیلی یکپارچه سازي مدیریت پژوهش تحصیالت تکمیلی

ها در گروه/واحد دانشگاهی (حسب  آن )پروپوزال(هپیشنهادتمامی دانشجویان تحصیالت تکمیلی که تاریخ تایید 

دریافـت   CITCکد از سـامانه کـدینگ سـازمان     1/2/99می باشد و تا تاریخ  1/2/98واحد دانشگاهی) قبل از 

انجـام   واتمـام کـار در آن    پژوهشـیار  از سـامانه  ننموده اند، باید مراحل زیر را براي دریافت کد پایان نامه/رساله

  دهند: 

 ris.iau.ac.irhttps:// 1ایجاد حساب کاربري در سامانه پژوهشیار به آدرس  .1

 

 پروپوزال) 1(مرحله  توسط دانشجو ثبت و تکمیل پروپوزال .2

  پایان نامه/رساله   ارسال           پروپوزال/پایان نامه غیرپزشکی ارشد                 فعالیت هاي شما   دانشجویان کارشناسی ارشد :

  ارسال پایان نامه/رساله              پروپوزال/رساله غیرپزشکی دکتري             فعالیت هاي شما  دانشجویان دکتري تخصصی :

  ارسال پایان نامه/رساله             پایان نامه/رساله پزشکی                 فعالیت هاي شما دانشجویان حوزه پزشکی:

 مرجع تصویب واحد دانشگاهی مربوطه)حسب  )پروپوزال(هپیشنهاد 5یا  4(مرحله  از سامانه دریافت کد پایان نامه/رساله .3

ثبت کد "و از طریق ماژول  مرجع تصویب واحد دانشگاهی، توسط سامانه پژوهشیار توسط  پس از تایید کد پایان نامه/رساله، 

 .تولید می شود "پایان نامه/رساله

 صورت می پذیرد. یند دریافت کد براي دانشجوآفقط فره لالزم به ذکر است در این مرح 
  

 پروپوزال) 10(مرحله توسط دانشجواصالحات جلسه دفاع  انجامبارگذاري نسخه نهایی پایان نامه/رساله بعد از .4

  انجام پذیرد.باید ثبت نمره دفاع، ثبت نمره مقاله و... براي دانشجو اعم از 10مرحله فرایندهاي  کلیهقابل توجه است که 

 

  پروپوزال) 11(مرحله ه به اداره امور فارغ التحصیالن ئارادریافت گواهی اتمام کار در سامانه پژوهشیارجهت  .5

                                                           
1

 پرسیده می شود  ی بصورت زیرالزم به ذکر است که در فرایند ایجاد حساب کاربري از دانشجویان سوال-

کد پایان  1/2/99تاریخ  و همچنین تا است 1/2/98اهی قبل از شما در گروه آموزشی/واحد دانشگ )پروپوزال(هپیشنهادتصویب آیا تاریخ "

   "نامه/رساله از سامانه کدینگ سازمان مرکزي دریافت نکرده اید؟

  نشجویان دیگر متمایز شود.به این پرسش بدهند تا فرایند آنها در سامانه از دا "بله"بدیهی است دانشجویان واجد شرایط باید پاسخ  

 


