
آموزش سامانه

پایش آزادور پژوهشیا

ویژه اساتید و مدیران گروه های آموزشی

باه بداد بارای ه یاه 98اول اردیبهشا  اجرای پژوهشیار از تااری  
ز تااری  پروپوزال هایی هه ا.)دانشجویان تحصیالت تکمی ی الزامی اس 

مذهور به بدد در شورای پژوهشی واحد تصویب شده اند و هناوز دااا 
.ننموده اند نیز بایستی از طریق پژوهشیار اقدام نمایند



راه های ارتباطی با مسئولین و کارشناسان پژوهشی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان

:گروه تلگرامی
اطالع رسانی اساتید راهنما،مشاور و داوران 

:وب سایت
http://ttakmili.iauq.ac.ir/fa/contents/details/507

47011216آقای مهراب حسن زاده   مقطع ارشدگروه علوم انسانی  

47011219خانم بابایی  پایه و زبان انگلیسیمهندسی،کشاورزی و علوم مقطع ارشد گروه 

47011188آقای مهندس سید موسی تقی زاده تمام گروههامقطع دکتری تخصصی 

051کد قوچانشماره تماس با کارشناسان پژوهشی واحد قوچان 

لطفا فقط و فقط با گروه مربوطه خود تماس بگیرید



ضوع توسط بعد از اینکه مو)قبل از ثبت و تکمیل پروپوزال در پژوهشیاردانشجو بایستی 
هماراه داتاتف یایال مادار  و ( استاد راهنما و مدیر گروه در ساامانه تاییاد گردیاد

یساتی مستندات ذیل جهت ارسال ضمائم الزامی می باتد که هنگام تکمیل پروپوزال با
نامه موجاود یایل تاییدیه ایران دا ، یایل تایید استعالم سیکا، یایل  تعهد. آپلود گردد
) یصاحهه اول پروپاوزال پیشانهاد. ، یایل دا  پروپوزال تکمیل تدهپروپوزالدر یرم

ریه و بایستی از پورتال دانشجویی بخش پژوهش ویناوری دریایت و پس از تاییاد تاه
.آموزش به همراه سایر مدار  آپلود گردد

:وب سایت
http://ttakmili.iauq.ac.ir/fa/contents/details/507

جهت کسب اطالعات بیشتر و راهنمایی و دریافت فایل های 

الزم برای آپلود در سامانه پژوهشیار به وب سایت واحد 

.مراجعه نمایید

اطالعیه مهم در خصوص مدار  مورد نیاز قبل از بارگزاری پروپوزال 
ران گروه و الزم به ذکر است که بایستی هنگام تایید پروپوزال توسط اساتید راهنما، مدی

بودن اعضاء تورای پژوهشی تخصصی گروه و واحد کلیه مستندات در خصوص تکراری ن
رسی موضوع، پروپوزال و انتخاب واحد دانشجو بررسی گردد، و مسئولیت آن بر عهده بر

.کننده می باتد



Ris.iau.ac.ir

نام کاربری آدرس ایمیل شما بوده و رمز عبور نیز همان عددی که به 
ایمیل شما ارسال شده است می باشد



استاد محترم لطفا ابتدا بایستی از قسمت 
در صورت داشتن ظرفیت درخواست اساتید،

د  استاد، موضوع دانشجورا  تاییکد پایان نامه 
و پس از تایید مدیر گروه و ثبت پروپوزال و 

ضمائم توسط دانشجو مجددا از قسمت 
نسبت به تایید ( پایان نامه)پروپوزال 

که در صفحات ( فایل5)پروپوزال و ضمائم 
.قبل اشاره شده را نیز تایید نمایید

ضمنا مسئولیت پروپوزال، تکراری بودن 
( بویژه ایران داک و سیکا)موضوع وضمائم 

تعهد نامه و صفحه اول با استاد راهنما می 
لذا بهتر است قبل از بارگذاری اصل . باشد

.آن به تایید حضرتعالی رسیده باشد



بدالوه جزئیات لطفا بر روی 
کلیک کنید



در صورت تایید پروپوزال و ضمائم لطفا 
کلیک کنیدهاراتمام ابتدا برروی 

روی گزینه ارسال سپس بر 
کلیک کنید

بایستی سبز شود2بند نمودار، در 

(  فایل4)برای مشاهده پروپوزال کامل و ضمائم
و مکاتبه با دانشجو بایستی بر روی نمایش 

آخرین ویرایش یا مکاتبه کلیک کنید 



قرمز باشد یعنی 1در صورتیکه مرحله
دانشجو نسبت به تکمیل پروپوزال و 

بارگذاری ضمائم اقدام ننموده

قرمز باشد 2در صورتیکه مرحله
و یعنی بایستی استاد راهنما بررسی

تایید نماید در صورت داشتن ایراد از
مکاتبه و باز نمودن برای )قسمت 
که در صفحه بعد توضیح ( ویرایش

داده شده به دانشجو عودت دهد  تا 
.دانشجو نسبت به اصالح اقدام نماید

قرمز باشد یعنی 3در صورتیکه مرحله
بایستی مدیر گروه جهت بررسی و تایید 

توسط شورای گروه اقدام نماید در صورت 
داشتن ایراد از قسمت بازگشت به مرحله 

قبل  و ثبت توضیحات در قسمت دلیل 
برگشت به استاد راهنماعودت دهد استاد 

راهنما مکاتبه وباز نمودن را در مدت 
معین برای دانشجو باز کند و به اطالع 

دانشجو جهت اصالح نیز برساند



گزینه های خواسته شده را لطفا 
یدتکمیل و بر روی ارسال کلیک  نمای



ویژه اعضاء  شورای پژوهشی  
درگروه تخصصی



ویژه اعضاء  شورای پژوهشی  
درگروه تخصصی



بر روی گزینه گروه آموزشی کلیک 
کرده و سپس درخواست اساتید مقطع 
ارشد یا دکتری و یا پروپوزال ارشد یا 

دکتری را انتخاب نمایید

بر روی گزینه گروه آموزشی کلیک 
کرده و سپس درخواست اساتید مقطع 
ارشد یا دکتری و یا پروپوزال ارشد یا 

دکتری را انتخاب نمایید

بر روی گزینه بعالوه در جزئیات
کلیک کنید

بررسی استاد 3بر روی گزینه شماره 
راهنما در گروه  کلیک کنید



برای تایید موضوع فقط
در مقطع ارشد بر روی 
تایید استاد و اتمام کار

کلید نمایید

لطفا کلیک کنید



دانتخاب کنی

دانتخاب کنی



برای بررسی 
پروپوزال در 
مقطع ارشد و 
یا موضوع و 

خود پروپوزال 
در مقطع 

دکتری کلیک 
کنید

کلیک کنید
دمتنی را تایپ کنی



بعد از اینکه اساتید گروه تخصصی
تایید گردند در گروه آموزشی بر 

.دروی تنظیم صورت جلسه کلیک کنی

بر روی صورت جلسه  در شورای 
تخصصی گروه مربوط به 

خودتان کلیک کنید



بر روی مورد مورد نظر خود 
کلیک نمایی

این سه مورد اقدام شود

برای اعضاء گروه حاضر بزنید



در قسمت مصوبات اسامی 
دانشجویان قابل مشاهد است 
که بر روی گزینه ثبت و ادامه 

کلیک شود


