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کلیات
مدیر گروه در سامانه پژوهشیار دو وظیفه کلی دارد .اولین وظیفه مربوط به نقش دهی
به اعضای هیات علمیِ زیر نظر مدیر گروه است .دومین وظیفه ،بررسی درخواستهای استاد
راهنما/مشاور و همچنین پروپوزالهای بارگزاری شده در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
در سامانه است .در ادامه ابتدا روند نقش دهی به اعضای هیات علمی توسط مدیر گروه را
بررسی میکنیم .سپس در ادامه مطالب روند بررسی درخواستها و همچنین پروپوزالها را
بررسی میکنیم .در شکل  1این وظایف به طور مختصر نشان داده شدهاند.

وظایف مدیر گروه

نقش دهی به اعضای هیات
علمی

بررسی درخواستهای اساتید
(مقطع کارشناسی ارشد و
دکتری)

بررسی پروپوزالهای دانشجویان
و بارگزاری صورت جلسه (مقطع
کارشناسی ارشد و دکتری)

شکل 1وظایف یک مدیر گروه به طور خالص

نقشدهی به اعضای هیات علمی
برای نقشدهی به اعضای هیات علمی ،یک مدیر گروه مانند از بخش مدیریت
سیستم← مدیریت سیستمی ← لیست کاربران اقدام به این امر نماید .شما در این
لیست ،به تمامی کاربران خود ائم از اعضای محترم هیات علمی ،دانشجو و کارشناسان
دسترسی دارید ،شکل  .2برای نقشدهی به یک فرد ،روی دکمهی جزئیات و سپس روی
3

دکمهی نقش کاربری کلیک کنید .با کلیک کردن روی این دکمه ،شما وارد صفحه جدیدی
میشوید که در این صفحه میتوانید با کلیک روی دکمهی اختصاص نقش جدید به این
فرد ،نقشهای الزم را اعضای گروه خود بدهید ،شکل .3

شکل  2برای تعریف نقش کاربری یک کاربر ،باید از بخش لیست کاربران ،و دکمهی تعریف نقش
کاربری استفاده شود.

شکل  3اختصاص نقش جدید به افراد.

دقت کنید هرزمانی میتوانید با استفاده از دکمهی حذف در سمت چپ صفحه،
نقشهای یک فرد را از آن بگیرید .نقشهای اعضای هیات علمی در سامانه پژوهشیار که
باید توسط مدیر گروه اختصاص یابد به صورت زیر هستند:
 .1استاد راهنمای اول
 .2استاد راهنمای دوم
 .3استاد مشاور
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 .4داور
 .5عضو شورا
البته اختصاص یک یا چند نقش از باال به صالحدید مدیر گروه باز میگردد.
مهم:
در برخی موارد ،اعضای هیات علمی یک واحد وانشگاهی ،خود دانشجوی مقطع دکتری در
واحد دیگری هستند .در این گونه موارد این افراد برای ثبت نام در سامانه یکی از دو روش
زیر را انتخاب میکنند:
الف) فرد به عنوان هیات علمی در واحد خود ثبت نام میکند .در اینگونه موارد ،برای اینکه
استاد بتواند به فعالیتهای خود به عنوان دانشجو بپردازد ،الزم است تا مدیر گروه این فرد،
برای این عضو هیات علمی خود عالوه در نقشهای تعریف شده در باال ،نقش دانشجوی غیر

پزشکی را نیز تعریف کند.
ب) فرد به عنوان دانشجو در یک واحد ثبت نام میکند .در اینگونه موارد ،پیشنهاد ما این
است که ثبت نام فرد اصالح شود تا ابتدا به عنوان یک هیات علمی در واحد جدید ثبت نام
کند و سپس مطابق با روند باال نقشدهی شود.

بررسی درخواستهای اساتید راهنما و مشاور
درخواست اساتید مقطع کارشناسی ارشد
برای بررسی درخواستهای اساتید مقطع ارشد ،از بخش گروه آموزشی ← درخواست

اساتید مقطع ارشد ← درخواستهای ارسالی اقدام نمایید .صفحه جدید مانند شکل  4برای
شما باز می شود .در محیط کاری من ،میتوانید درخواستهایی را مشاهده کنید که در
دست اساتید راهنما/مشاور و تحت بررسی قرار دارند .این درخواستها با عدد ( )2مشخص
شدهاند .همچنین عدد ( )3مربوط به درخواستهایی می شود که تایید اساتید راهنما/مشاور
را اخذ کردهاند و نیاز به تایید نهایی شما به عنوان استاد راهنما را دارند .در ادامه هر یک
از این مراحل را بررسی میکنیم.
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درخواستهای مرحله ()2

انتخاب این مرحله ،شما درخواستهایی را میبینید که توسط دانشجو تکمیل شدهاند
و به اساتید راهنما/مشاور جهت رویت و تایید ارسال شدهاند.

شکل  4محیط کاری من در بخش درخواست اساتید مقطع ارشد.

شما در اینجا کد رهگیری ،نام و نام خانوادگی دانشجو ،موضوع مورد عالقه ،استاد انتخابی،
جایگاه ،وضعیت ،تاریخ وضعیت و نشانها را مالحظه میکنید .روی دکمه جزئیات کلیک
کنید .شما اطالعات جدیدی مانند جایگاه درخواست و همچنین دریافت کنندگان آن را
مشاهده میکنید ،شکل .5

شکل  5اطالعات کلی یک درخواست اساتید مقطع ارشد.

دکمههای جدیدی که مشاهده میکنید عبارتند از:
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

نمایش آخرین ویرایش
سابقه ویرایشهای انجام شده
ارتباط با دانشجو
رویت نظرات انجام شده
گردش کار درخواست
مکاتبه و بازنمودن برای ویرایش
ارسال به استاد راهنمای اول
ارسال به استاد مشاور/مشاوران

نمایش آخرین ویرایش
با کلیک کردن روی این دکمه ،صفحه جدیدی برای شما باز می شود که میتوانید آخرین
نسخه درخواست را مشاهده کنید.

سابقه ویرایشهای انجام شده
با کلیک کردن روی این دکمه ،پنجره جدیدی مطابق با شکل  6برای شما باز میشود که
میتوانید نسخههای گوناگون این درخواست را مشاهده کنید.

شکل  6پنجره سابقه ویرایشهای انجام شده.

برای مشاهده کامل یک نسخه ،الزم است روی دکمه پرینت در سمت چپ کلیک کنید.

ارتباط با دانشجو
برای ارتباط با دانشجو باید روی این دکمه کلیک کنید .در پنجره جدیدی که برای شما
باز میشود ،میتوانید عنوان مکاتبه و متن مکاتبه را بنویسید .همچنین در صورت نیاز
میتوانید فایلی برای دانشجو بارگزاری و ارسال نمایید .در نهایت باید روی گزینه ارسال
7

ایمیل را انتخاب کنید تا مکاتبه شما در غالب یک رایانامه نیز برای دانشجو ارسال گردد .در
انتها روی دکمه ذخیره کلیک کنید ،شکل .7

شکل  7ارتباط با دانشجو در غالب سامانه پژوهشیار

رویت نظرات انجام شده
برای مشاهده نظرات اساتید راهنما/مشاور باید روی دکمه رویت نظرات انجام شده کلیک
کنید .با کلیک کردن روی این دکمه ،صفحه جدیدی برای شما باز میشود که نظرات داده
شده توسط اساتید راهنما/مشاور در آن قابل نمایش است ،شکل .8
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شکل  8رویت نظرات انجام شده در سامانه پژوهشیار
در صورت نیاز برای ارسال این نظرات برای یک دانشجو ،روی دکمهی ارسال فرم به

پژوهشگر کلیک کنید .با کلیک روی این دکمه ،به صفحه جدیدی راهنمایی میشوید که
در آن در صورت نیاز میتوانید موضوع و متن نامهای برای دانشجو بنویسید .در صورت لزوم
به ویرایش درخواست ،حتی میتوانید این قسمت یا قسمتها را مشخص نمایید (روی آنها
کلیک کنید) .در انتها روی دکمه ارسال کلیک کنید ،شکل  .9دقت کنید نیازی نیست تا

حتماً بخشی را برای ویرایش فعال کنید.

شکل  9ارسال فرم به پژوهشگر در سامانه پژوهشیار.

گردش کار درخواست
با استفاده از دکمهی گردش کار درخواست ،شما میتوانید روند چرخش درخواست در
سامانه را مشاهده کنید .ضمناً با کلیک بر روی هر موقعیت می توانید جزئیات مربوط به
هر بخش را اعم از نام ارسال کننده ،زمان ارسال و سایر موارد را در سمت چپ صفحه
9

مشاهده نمائید .جایگاه فعلی ،تمامی افرادی را نشان میدهد که این درخواست برای آنها
قابل رویت است ،شکل .10

شکل  10گردش کار درخواست اساتید مقطع ارشد در سامانه پژوهشیار.

کاربرد سه دکمهی بعدی را در بخش بعدی توضیح میدهیم.
انجام کارهای اصالحی بر روی درخواست اساتید مقطع ارشد

یک مدیر گروه میتواند اجازهی ویرایش یک درخواست را برای دانشجو فعال کند .این
کارهای ویرایشی میتواند شامل مواردی مانند تغییر در متن درخواست و یا تغییر اساتید
راهنما و مشاور باشد .برای فعال کردن ویرایش ،باید روی دکمه مکاتبه و باز نمودن برای
ویرایش کلیک کنید .صفحه جدیدی مانند شکل  11برای شما باز میشود.
در اینجا شما باید مشخص کنید که دانشجو مجاز به اعمال ویرایش در کدام بخش از
درخواست خود است .این کار با کلیک کردن روی فعالیت مورد نظر انجام میشود .به عنوان
مثال برای اصالح موضوع مورد عالقه ،کافیست تا روی مشخصات پیشنهادی کلیک کنید.
نحوه تغییر استاد راهنما و مشاور

برای تغییر استاد راهنما و مشاور برای یک درخواست ،الزم است تا در بخش مکاتبه و
بازنمودن برای ویرایش ،روی گزینه انتخاب استاد راهنما ،مشاور کلیک کنید .در این صورت
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دانشجو مجاز خواهد بود تا نام استاد راهنما و یا مشاور خود را در سامانه پژوهشیار تغییر
دهد.
برای اینکه این درخواست به اساتید جدید ارسال شود ،الزم است تا مدیر گروه با استفاده
از دکمههای ارسال به استاد راهنمای اول و ارسال به استاد مشاور/مشاوران این درخواست
را برای اساتید جدید ارسال کند.

شکل  11فعال کردن ویرایش برای دانشجو.

با کلیک کردن روی این دکمهها ،صفحه جدیدی مانند شکل  12برای شما باز میشود.

شکل  12ارسال درخواست به اساتید راهنما و مشاور در سامانه پژوهشیار.
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در لیستی که برای شما نمایش داده میشود ،باید نام استاد مورد را جستجو کنید و پس
از یافتن این استاد ،در قسمت سمت راست ،مطابق شکل  12استاد را انتخاب کنید .سپس
در قسمت عنوان در پایین صفحه ،شکل  ،13توضیحات الزم نوشته شود و یک زمان برای
خاتمه کار پاسخ دهی مشخص شود .در ادامه روی گزینه نمایش نام نویسنده کلیک کنید.
اگر این گزینه انتخاب نشود ،اساتید جدید قادر به مشاهده نام دانشجو نخواهند بود .در
پایان گزینه انتخاب استاد راهنما ،مشاور را انتخاب کنید و روی گزینه ارسال کلیک کنید.
در این صورت ،شما این درخواست را برای اساتید جدید ارسال کردهاید و نام این اساتید
در قسمت وضعیت دریافت کنندگان درخواست اساتید مقطع ارشد نمایش داده خواهد شد.

شکل  13ارسال درخواست برای اساتید راهنما و مشاور.

درخواستهای مرحله ()3

وظیفه خاص یک مدیر گروه در سامانه پژوهشیار ،در مرحله انجام میشود که عبارت
است از تایید نهایی درخواست دانشجو .با انتخاب این گزینه ،شما اسامی دانشجویانی را
مشاهده می کنید که درخواست آنها توسط استاد راهنما مورد تایید قرار گرفته است ،ولی
هنوز مورد تایید شما به عنوان مدیر گروه واقع نشده است.
مهم:
تایید استاد مشاور شرطی الزام آور برای تایید درخواست استاد مقطع ارشد محسوب
نمیشود.

با انتخاب یکی از این درخواستها و کلیک کردن روی دکمهی جزئیات ،شما دکمههای
جدیدی مانند شکل  14مشاهده میکنید.

12

شکل  14محیط یک مدیر گروه برای بررسی درخواست استاد مقطع ارشد.

بسیاری از این دکمههای رنگی مانند مرحله پیشین عمل می کنند .برای تایید نهایی یک
استاد روی دکمهی تایید استاد و اتمام کار کلیک کنید .در این صورت پنجره جدیدی مانند
شکل  15برای شما باز میشود که با انتخاب گزینه ذخیره ،میتوانید آن را مورد تایید قرار
دهید.

شکل  15تایید نهایی درخواست دانشجو.

بررسی پروپوزالهال غیر پزشکی مقطع کارشناسی ارشد
به طور خالصه وظیفه مدیر گروه در بررسی یک پروپوزال غیر پزشکی مقطع ارشد در شکل
 16روند کلی بررسی پروپوزالهای غیر پزشکی مقطع ارشد .نشان داده شده است.
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وظایف مدیر گروه در
مرحله ()3

مکاتبه و بازنمودن برای
ویرایش

ارسال پروپوزال به اعضای
شورای تخصصی گروه

تنظیم صورتجلسه برای
پروپوزالها

تعیین مصوبه برای
پروپوزالها

تایید و خاتمه کار در این
مرحله

شکل  16روند کلی بررسی پروپوزالهای غیر پزشکی مقطع ارشد.

اصوالً برای ارسال یک پروپوزال از مرحله ( )3به مرحله ( )4بارگزاری صورتجلسه الزامی
است .در ادامه به بررسی جزئیات این فرایندها میپردازیم.

روند بررسی پروپوزالها توسط مدیر گروه
مدیر گروه برای پیگیری روند پیشرفت پروپوزالها در گروه خود و همچنین انجام وظایف
مدیریتی خویش به عنوان مدیر گروه ،باید از بخش گروه آموزشی در سمت راست پنل
شخصی خود اقدام نماید .با کلیک کردن روی این دکمه ،شما مطابق با شکل  17دکمههای
موجود در بخش گروه آموزشی دکمههای زیر را مشاهده میکنید:
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شکل  17دکمههای موجود در بخش گروه آموزشی

.1
.2
.3
.4
.5

پروپوزال غیر پزشکی مقطع ارشد
پروپوزال غیر پزشکی مقطع دکتری
درخواست اساتید مقطع ارشد
درخواست اساتید مقطع دکتری
صورت جلسات

برای بررسی پروپوزالهای غیر یزشکی مقطع ارشد ،باید روی پروپوزال غیر پزشکی مقطع

ارشد ← پروپوزالها کلیک کنید .صفحه جدیدی برای شما باز میشود که در آن میتوانید
پروپوزالهای گروه خود را رویت کرده و در صورت نیاز اقدامات اصالحی مناسب را بر روی
آنها انجام دهید ،شکل  .18در این محیط شما میتوانید فیلترهای گوناگونی برای
پروپوزالها را مشاهده کنید.
همچنین به عنوان یک مدیر گروه میتوانید یک آمار کلی از پروپوزالهای دانشجویان
در گروه خود را رصد کنید.
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شکل  18محیط کاری من در بخش پروپوزالهای غیر پزشکی مقطع ارشد.

مراحلی از تکمیل پروپوزال که در محیط کاری من قرار دارد عبارت است از:
 .1ثبت و تکمیل پروپوزال (پروپوزال غیر پزشکی) :اینها پروپوزالهایی هستند که
توسط دانشجویان در حال تکمیل هستند ،ولی هنوز نهایی نشدهاند.
 .2ارسال به استاد راهنما/مشاور (پروپوزال غیر پزشکی) :اینها پروپوزالهایی هستند
که توسط دانشجویان تکمیل شدهاند و برای بررسی به استاد راهنما/مشاور ارسال
شدهاند.
 .3ارسال به مدیر گروه جهت طرح پروپوزال در شورای تخصصی گروه آموزشی (پروپوزال
غیر پزشکی) :اینها پروپوزالهایی هستند که توسط استاد راهنما مورد تایید قرار
گرفتهاند و اکنون باید توسط در شورای تخصصی گروه آموزشی مورد بررسی قرار
بگیرند.
با انتخاب ( ،)1شما میتوانید پروپوزالهای این مرحله را مشاهده کنید .برای یک
پروپوزال خاص روی دکمهی  +در قسمت جزئیات کلیک کنید .شما میتوانید
دسترسیهای جدید خود را در این بخش مشاهده کنید .دکمههای جدیدی که در این
بخش مشاهده میکنید بنابر شکل  19عبارت است از
 .1نمایش آخرین ویرایش
 .2سابقه ویرایشهای انجام شده
 .3مکاتبه و بازنمودن برای ویرایش
16

شکل  19یک پروپوزال در مرحله اول ،ثبت و تکمیل توسط دانشجو.

با کلیک کردن روی دکمهی نمایش آخرین ویرایش ،شما میتوانید آخرین تغییرات اعمالی
دانشجو بر روی پروپوزال خود را مشاهده کنید .با کلیک کردن روی دکمهی سابقه
ویرایشهای انجام شده ،شما میتوانید نسخههای گوناگون ویرایش شده توسط دانشجو را
مشاهده کنید .دکمهی مکاتبه و باز نمودن برای ویرایش برای این امر لحاظ شده است که با
فعال کردن آن ،به دانشجو اجازه دهید نام استاد راهنما و یا مشاور دانشجو را در پروپوزال
تغییر دهد.
مهم:
اگر به هر دلیلی نیاز باشد تا در مرحله بارگزاری پروپوزال نام اساتید راهنما و مشاور تغییر
کند ،مدیر گروه در این گام میتواند با استفاده از ماژول مکاتبه و بازنمودن برای ویرایش امکان
تغییر استاد راهنما/مشاور را برای دانشجو فراهم کند.

فرایند تایید یک پروپوزال مقطع کارشناسی ارشد در سامانه
پژوهشیار
برای تایید که پروپوزال در این سامانه الزم است تا این پروپوزال حتماً در شوراهای
تخصصی گروه آموزشی مربوطه مورد بررسی قرار بگیرند و برای آنها یک صورتجلسه در
سامانه تنظیم و بارگزاری شود .در ادامه این روند را مورد بررسی قرار میدهیم .برای
بارگزاری یک صورتجلسه ،باید از بخش گروه آموزشی ← صورتجلسات ← ثبت صورتجلسه
اقدام نمایید ،شکل .20
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شکل  20برای تنظیم صورتجلسه باید از بخش گروه آموزشی استفاده کنید.

با کلیک روی دکمهی تنظیم صورتجلسه ،شما به صفحه جدیدی مانند شکل 21
راهنمایی میشوید که در آن باید صورتجسله را بارگزاری نمایید.

شکل  21صفحهی تنظیم صورتجلسهی مدیر گروه.
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فیلم تنظیم صورتجلسه در این صفحه قرار داده شده است.
در لیست پایین صفحه ،شما شوراهای تخصصی گروههایی را مشاهده میکنید که به
آنها دسترسی دارید .برای تنظیم صورتجلسه روی دکمه ی صورتجلسه شورا در سمت چپ
کلیک کنید .با کلیک کردن روی این دکمه ،صفحه جدیدی برای شما باز میشود که در
آن باید هدف از تنظیم صورتجلسه را مشخص کنید ،شکل .22

شکل  22تعیین نوع صورتجلسه برای بارگزاری.

صورتجلسه برای پروپوزال غیر پزشکی مقطع ارشد را انتخاب کنید .سپس روی دکمهی
تایید در پایین صفحه کلیک کنید .به صفحه جدیدی مانند شکل  23هدایت میشوید.
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شکل  23ثبت صورتجلسه شورا.

در بخش اول باید باید مشخصات صورتجلسه را وارد کنید .این مشخصات عبارتند از
 .1عنوان صورتجلسه
 .2تاریخ صورتجلسه
 .3توضیحات
از میان موارد باال درج عنوان صوتجلسه و همچنین تاریخ صورتجلسه الزامی است.
مهم:
عنوان صورتجلسه میتواند هر آنچه باشد که به طور معمول در شورای تخصصی گروه
استفاده میشود .به عنوان مثال ،شورای تخصصی اردیبهشت ماه گروه فیزیک.
مهم:
دقت کنید اگر شورای تخصصی گروه آموزشی به عنوان مرجع صدور ابالغیههای دفاع
تنظیم شده باشد ،تاریخ دفاع دانشجو حداقل شش ماه پس از تاریخی است که در
صورتجلسه ثبت میشود .بنابراین در ثبت این تاریخ دقت الزم را داشته باشید.

20

با کلیک روی دکمه ادامه ،به مرحله بعد میروید .در این صفحه که حاضرین در جلسه
نامیده میشود ،شما باید حضور و غیاب اعضای حاضر در جلسه را مشخص کنید ،شکل
.24

شکل  24ثبت حضور و غیاب اعضای شورا.

برای افراد حاضر روی دکمهی حاضر و برای افراد غایب روی دکمهی غایب کلیک کنید.
نتیجهی این حضور و غیاب در پایین صفحه برای شما نمایش داده میشود ،شکل .25

شکل  25نتیجه حضور و غیاب اعضای شورا.

سپس روی دکمه ی ادامه کلیک کنید .در صفحه جدید که تعیین مصوبه نام دارد ،باید
برای پروپوزالها تعیین مصوبه انجام دهید  ،شکل .26
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شکل  26تعین مصوبه برای پروپوزال ها.

برای این منظور روی دکمهی تعیین مصوبه در کنار هر پروپوزال کلیک کنید .صفحه
جدیدی مانند شکل  27برای شما باز میشود که در آن باید تصمیم جلسه و همچنین
مصوبه را تعیین کنید .تصمیم جلسه یکی از موارد زیر است ،شکل 27
.1
.2
.3
.4

مصوب نهایی بدون اصالحات
مصوب نهایی با انجام اصالحات
درخواست اصالحات و بررسی مجدد
رد شده

در پایین نیز مصوبه را با جزئیات تایپ کنید .پس از تعیین مصوبه روی دکمه ادامه
کلیک کنید.
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شکل  27تعیین مصوبه برای یک پروپوزال.

در صفحه جدید ،شما باید با استفاده از دکمهی بارگزاری فایل صورتجلسه فیزیکی،
اقدام به بارگزاری اسکن این فایل نمایید .پیشنهاد میکنیم این فیل با فرمت  pngو یا jpeg
با حجم حدود  100کیلو بایت باشد .در انتها روی دکمهی ثبت در پایین صفحه کلیک
کنید .اگر هیچ مشکلی وجود نداشته باشد ،سامانه به شما پیام میدهد که بارگزاری با
موفقیت انجام شده است.
آنچه که باید در آخرین مرحله انجام دهید این است که در بخش پروپوزالهای غیر
پزشکی مقطه ارشد ،برای پروپوزالهایی که مصوب نهایی شدهاند دکمهی اتمام کار در این
مرحله کلیک کنید.
ولی اگر پروپوزالی نیاز به ویرایش داشت به دو صورت میتوانید در مورد آن اقدام کنید،
شکل 28
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 .1اگر شما به عنوان مدیر گروه میتوانید در مورد موارد اصالحی اعمال نظر کنید،
میتوانید با استفاده از دکمهی مکاتبه و باز نمودن برای ویرایش ،امکان ویرایش
پروپوزال را برای دانشجو فراهم کنید.
 .2اگر شما به عنوان مدیر گروه نمیتوانید در مورد موارد اصالحی اعمال نظر کنید،
میتوانید با استفاده از دکمهی بازگشت به مرحله قبل ،این پروپوزال را دوباره به
استاد راهنما ارسال کنید تا دانشجو بنابر صالحدید استاد راهنما اقدام به اصالح
پروپوزال خود نماید.

شکل  28خاتمه کار برای پروپوزالهایی که برای آنها صورتجلسه بارگزاری شده است.

مهم:
در حال حاضر برای پیشرفت روند بررسی پروپوزالها در سامانه پژوهشیار ،بارگزاری
فایل فیزیک
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الزامی است.

