تاریخ 8231/2/32 :

به نام خدا

قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی

با سلام
بدینوسیله به استحضار میرساند طبق ابلاغیه شماره  01/0631مورخ  0631/0/10سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ،کلیه امور
مرتبط با درخواست و تائید پروپزالهای تحصیلات تکمیلی اقدام شده از ابتدای اردیبهشت  0631به بعد ،بایستی در سامانه جامع
مدیریت امور پژوهشی (پژوهشیار) ،ثبت و تصویب گردند.
لذا ضروری است دانشجویان ،اساتید و مدیران محترم گروهها ،با مراجعه به سامانه مذکور به آدرس (،)https://ris.iau.ac.ir
نسبت به ثبت نام و اخذ نام کاربری و رمز عبور اقدام فرمایند .شایان ذکر است که درخواست استاد راهنما ،ثبت موضوع پایان-
نامه ،ارسال پروپزال به استاد راهنما و مدیر گروه ،مراحل داوری و تصویب پروپزال ،صورتجلسات گروه آموزشی و شورای
پژوهشی و بقیه امور مر تبط ،علاوه بر روال موجود (ارسال پروپزال پرینت شده) ،نیاز به ثبت در سامانه پژوهشیار دارد و در غیر
اینصورت ،امکان تصویب پروپزال و دریافت کد پایاننامه و دفاع (برای پروپزالهای اقدام شده از اول اردیبهشت  0631به بعد)،
وجود نخواهد داشت .بدین منظور ،دانشجویان محترم پس از تکمیل مراحل روال موجود (پروپزال پرینت شده) و تصویب شدن
در گروه تخصصی و شورای پژوهشی ،مراحل تصویب استاد راهنما و تصویب موضوع پایاننامه را از طریق سامانه انجام دهند.
سپس پروپزال نهایی پرینتی تصویب شده را به طور کامل اسکن نموده و در قالب یک فایل پی دی اف به نام  Proposal.pdfدر
سامانه آپلود نموده و بقیه مراحل لازم را طبق فایلهای راهنما ،کامل نمایند .شایان ذکر است ،ملاک تاریخ تصویب پروپزال،
تکمیل فرآیند در سامانه است و نه تکمیل فرآیند پروپزال پرینت شده.
فایل راهنما به صورت فیلم و همچنین راههای ارتباطی با مدیران سامانه فوق ،جهت رفع مشکلات و ابهام در روال انجام امور ،در
سامانه قرار داده شده است .همچنین فایلهای راهنمای بیشتر ،از طریق اتوماسیون اداری برای اساتید و مدیران محترم گروه ارسال
گردیده ،و برای دانشجویان گرامی در ذیل همین اطلاعیه ،قابل دانلود و استفاده است.
علی پرهیزکاری
معاونت علمی (آموزشی -پژوهشی)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئینزهرا
فیلم معرفی سامانه پژوهشیار ()https://test-ris.iau.ac.ir/include/files/1.mp4
فیلم آموزش نحوه ثبت نام در سامانه پژوهشیار ()https://test-ris.iau.ac.ir/include/files/2.mp4
فایل راهنمای ( 8لینک به فایل )Rahnama Darkhast Ostad - Daneshjoo.pdf
فایل راهنمای ( 3لینک به فایل )Rahnama Ersal Proposal - Daneshjoo.pdf

