
راهنمای جامع

یدویژه اساتپژوهشیارسامانه 



47011216آقای مهراب حسن زاده   مقطع ارشدگروه علوم انسانی 

47011219باباییخانمپایهمهندسی،کشاورزی و علوم مقطع ارشد گروه 

47011188زادهتقیموسیسیدمهندسآقایتمام گروههامقطع دکتری تخصصی 

051کد قوچانشماره تماس با کارشناسان پژوهشی واحد قوچان 

ریدلطفا فقط و فقط با مسئول مربوطه خود تماس بگی



موارد بسیار مهم

سیستم یکپارچه کتابخانه های دانشگاه )با توجه به راه اندازی سامانه مکانیزه پژوهشیار و سیکا
و نرم افزار همانندجویی و هم پوشانی در عدم تکراری بودن موضوع، پروپوزال و پایان نامه ( ازاداسالمی

خود دقت داشته باشید، لذا پایان نامه در هر وضعیتی از تایید قابل بررسی بوده ودر صورت تکراری 
.بودن برخورد علمی با فرد خاطی صورت خواهد گرفت

ایران )اخذ تاییدیه ایران داک از سامانه پژوهشگاه علوم وفناوری اطالعات ایران-1
به علت ( دقت شود متغیرها توسط خود دانشجو به صورت صحیح وارد شود( )داک

تقلب و طراحی 
دقت شود )سیستم یکپارچه کتابخانه های دانشگاه آزاداسالمی)اخذ تاییدیه سیکا-2

(متغیرها  توسط خود دانشجو وارد شود
جستجوی عنوان در قسمت جستجوی عناوین درسامانه سیستم های جامع واحد -3

(قسمت پژوهش و فناوری)قوچان
.........( گوگل،کروم و )استفاده از مرورگر اینترنت-4

راه های بررسی موضوع برای عدم تکرار



عه و مطال( مطابق با سامانه پژوهشیار)جهت دانلود پروپوزال خام 
.بخشنامه ها به پورتال خود به آدرس ذیل مراجعه نمایید

فرم ها و -فناوریپژوهش و قسمت -دانشگاهیسیستم جامع )
.....(دانلود پروپوزال–دستورالعمل ها

ندین بار باتوجه به اینکه دانشجو بایستی تا تسویه حساب کامل چ
وارد سامانه بشود و از وضعیت پروپوزال خود جویا گردد خود 

یکا شخصا نسبت به ثبت نام و تکمیل پروپوزال و ایران داک و س
.اقدام نماید



وضوع بعد از اینکه م)و تکمیل پروپوزال در پژوهشیارت موضوع قبل از ثب
ات همراه داشتن فایل مدارک و مستند( توسط استاد راهنما تایید گردید

می باشد که هنگام تکمیل پروپوزال الزامی ذیل جهت ارسال ضمائم
.آپلود گرددبا همین نام خودش بایستی 

راهنمااستادتاییدمورد(تاییدیه ایران داک)فایل نام

راهنمااستادتاییدمورد( تایید استعالم سیکا)فایل نام

پروپوزال مورد تایید استاد راهنماموجود در فرم( نامهتعهد)فایلنام

مورد تایید استاد راهنما( پروپوزال(WORD)فایلنام

گاه قوچان از سایت دانشبایستی(پیشنهادیپروپوزالاولصفحه)فایل نام
کمیل موضوع و استاد راهنما ت)ثبت نام اولیه -و فناوریپژوهش -دانشگاهیجامع سیستم )قسمت 

ریه و از تایید شهپس مربوطه فرمو ( گزارشات صفحه اول دانلوددریافت و ثبت شود از قسمت 
.آموزش به همراه سایر مدارک آپلود گردد

درصورت عدم بارگذاری هر کدام از فایل های مذکور پروپوزال 
.شما به مرحله اول عوت داده خواهدشد







راهنمایمبحث 

استاد راهنما وداروان



بر روی گزینه مورد نظر کلیک کرده و سپس 
درخواست اساتید مقطع ارشد یا دکتری و یا 

.نماییدپروپوزال ارشد یا دکتری را انتخاب 

استاد راهنما ابتدا بایستی درخواست و موضوع 
ه و پس از تایید مدیر گرو. دانشجو را تایید کند

دانشجو پروپوزال خود را به همراه ضمائمی 
بارگذاری می نماید و سپس استاد راهنما تایی 

می کنن 



لطفا بر روی مربع جزئیات 
کلیک کنید



روی اگر مورد تایید بود بر 
دکنیگزینه اتمام کارکلیک 

روی گزینه ارسال سپس بر 
کنیدکلیک 

بایستی سبز شود2بند در نمودار، 



کلیک کنید



کلیک کنید



جهت اعالم 
یدنظر کلیک کن

از این قسمت            
می توانید پروپوزال و 

ضمائم را ببینید 
جهت تایید پروپوزال 

کلیک کنید



جهت ویرایش پروپوزال 
توسط دانشجو از این 

قسمت اقدام نمایید

پروپوزال در گروه تخصصی و یا شورای پژوهشی دقیق بررسی و در صورت نبودن هر کدام از فایل 
های ضمائم و یا تکراری بودن و سایر نواقص به مرحله قبل بر می گردد


