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.1ابتدا می بایست به پایگاه اینترنتی  https://ris.iau.ac.irمراجعه شود.

.2سپس بر روی کادر آبی رنگ " ورود به سامانه پژوهشیار " در صفحه که در سمت راست تعبیه شده است  ،کلیک نمایید.پس
از نمایش زیر اگر دانشجویان تاکنون در سامانه پژوهشیار ثبت نام کرده اند،بعد از ایجاد حساب کاربری ،رمزعبور به ایمیل ارسال می
شود.در این درگاه پس از ورود ایمیل یا کد ملی به عنوان نام کاربری و هم چنین رمز ورود،وارد سامانه خواهید شد .در صورت عدم
امکان ورود با رمز قبلی ،گزینه بازنشانی رمز عبور را انتخاب نمایید .اما اگر ثبت نام نکرده اید ،باید روی گزینه " ایجاد حساب
کاربری" کلیک نمایید و حساب کاربری ایجاد نمایید.
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درخواست اساتید مقطع ارشد و دکتری:
.1همانطور که مالحظه می فرمایید در صفحه ی اصلی در سمت راست صفحه گزینه ی " فعالیت های شما "
تعبیه شده است.

بر روی گزینه ی "فعالیت های شما" که  ،کلیک فرمایید  ،قسمت های زیر باز می گردد:
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حال اگر دانشجوی مقطع ارشد باشید بر روی گزینه ی "درخواست اساتید مقطع ارشد" کلیک می نمایید:

و اگر دانشجوی مقطع دکتری باشید بر روی گزینه ی "درخواست اساتید مقطع دکتری" کلیک می نمایید:
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ارسال جدید درخواست اساتید مقطع ارشد:
برای ثبت جدید درخواست اساتید مقطع ارشد مراحل زیر را در خصوص (مشخصات پیشنهادی  ،انتخاب زمینه
ی پژوهشی ،انتخاب استاد راهنما و مشاور و خاتمه و ارسال) را انجام می دهید.
زمانی که بر روی "درخواست اساتید مقطع ارشد" کلیک می نمایید  ،دو گزینه زیر آن شامل "درخواست اساتید
ارشد ارسالی شما " و " ارسال جدید درخواست اساتید ارشد" نمایش داده می شود.

دقت فرمایید دانشجویانی که برای اولین بار ثبت نام می نمایند باید بر روی گزینه ی "ارسال جدید درخواست
اساتید ارشد" کلیک نمایند.
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زمانی که بر روی ارسال جدید درخواست اساتید مقطع ارشد کلیک می نماییم  ،صفحه ی زیر مشاهده می شود:
و بر روی دایره کلیک کرده و سپس بر روی کادر آبی رنگ ادامه کلیک می نماییم :

همانطور که مالحظه می فرمایید برای ثبت درخواست جدید اساتید مقطع ارشد باید قسمت های " مشخصات
پیشنهادی"  " ،انتخاب زمینه پژوهشی " " ،انتخاب استاد راهنما و مشاور" " ،خاتمه و ارسال"  ،تکمیل شوند.
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در قسمت اول بر روی مشخصات پیشنهادی کلیک می نماییم و قسمت های زیر را تکمیل می کنیم:

در قسمت دوم انتخاب زمینه پژوهشی می باشد که در ادامه در بخش سوم(در صورت نیاز به بخش سوم مراجعه
نمایید) به صورت جامع و کامل توضیح داده شده است:
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در قسمت سوم انتخاب استاد راهنما و مشاور لیست اساتید برای شما نمایش داده می شود که در مستطیل های نام و نام خانوادگی
می تواند استاد مربوطه را جستجو نمایید.
دقت فرمایید بعد از نوشتن نام اساتید کلید  EMTERرا باید بزنید.

توجههه مرماییههد:در صووورتیکه هنگووام انتخوواب اسووتاد راهنمووای اول ایوون پیاووام را دریافووت کردیوود" :اسووتاد راهنمووای انتخووابی
شما بوا زمینوه پژوهشوی انتخوابی شوما متفواوت اسوت .خواهشومند اسوت اسوتاد راهنموای متناسوژ بوا زمینوه پژوهشوی خوود،
انتخووووووواب نماییووووووود" ،خواهشووووووومند اسوووووووت کارهوووووووای زیووووووور را بوووووووا دقوووووووت انجوووووووام دهیووووووود:
1.در قسمت" انتخاب زمینوه پژوهشوی "اگور قصود کوار بور روی یکوی از زمینوه هوای پژوهشوی را داریود ،آن زمینوه را انتخواب
نماییوود و یووا اگوور مووی خواهیوود روی یووک موضووود آزاد کووار کنیوود ،خواهشوومند اسووت" موضووود آزاد"را انتخوواب نماییوود.
2.در این قسمت یعنوی" انتخواب اسوتاد راهنموا و مشواور "بسوته بوه اینکوه در مرحلوه  1چوه موضووعی را انتخواب کردیود موی
توانیوود اسووتاد راهنمووای اول خووود را انتخوواب کنیوود .بووه اینصووورت کووه اگوور یووک زمینووه پژوهشووی را انتخوواب کردیوود ،اسووتاد
راهنمای اول شما نیوز بایود در آن زمینوه پژوهشوی ترفیتوی را بو رای خوود سوت کورده باشوند .و اگور هوم در مرحلوه  1موضوود
آزاد را انتخوواب کوورده ایوود ،اسووتاد راهنمووای اول خودنیزبایوود ترفیووت خووود را بووه موضووود آزاد اختصوواص داده باشووند.
3.اسووتاد راهنمووای اول بوورای اختصوواص ترفیووت در زمینووه پژوهشووی یووا موضووود آزاد بایوود از محووید خووود میووانبر  CITCرا در
صفحه اول بزنو د و یوا از منووی فعالیوت هوای شوما زیور منووی برناموه علموی قسومت  CITCرا انتخواب کنود و در آنجوا موضوود
آزاد را انتخووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواب نمایووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود.
در صوورتیکه تمایول داریود پروپووزال خوود را بوه صوورت" موضوود آزاد "ارسوال کنیود ،در انتخواب اسوتاد راهنموای اول ،فقود
مجوووواز بووووه انتخوووواب اسووووتادی هسووووتید کوووو ه ترفیووووت خووووود را بووووه موضووووود آزاد اختصوووواص داده باشووووند.
در صووورتیکه اسووتاد راهنمووای اول شووما از ترفیووت هووای بوواقی مانووده خووود" موضووود آزاد "را انتخوواب نکوورده باشوود ،شووما
در ارسووال پروپوووزال بصووورت موضووود آزاد امکووان انتخوواب آن اسووتاد را بعنوووان اسووتاد راهنمووای اول نخواهیوود داشووت.
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اسووتاد راهنمووای اول شووما جهووت انتخوواب و اختصوواص ترفیووت خووود بووه منظووور کووار در موضووود آزاد ،مووی بایسووتی از محووید
خود وارد  CITCشود و ترفیتی را برای این کار اختصاص بدهد.

و در مرحله آخر قسمت "موارد فوق را می دانم" را تکمیل می نمایید و بعد از انتخاب استاد راهنما "خاتمه و
ارسال" را بزنید:
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ارسال جدید درخواست اساتید مقطع دکتری:
برای ثبت جدید درخواست اساتید مقطع دکتری مراحل زیر را در خصوص (مشخصات پیشنهادی  ،انتخاب زمینه
ی پژوهشی ،انتخاب استاد راهنما و مشاور و و ضمائم و خاتمه و ارسال) را انجام می دهید.
زمانی که بر روی درخواست اساتید مقطع دکتری کلیک می نمایید  ،دو گزینه زیر آن شامل "درخواست اساتید
دکتری ارسالی شما " و " ارسال جدید درخواست اساتید دکتری" نمایش داده می شود.

دقت فرمایید دانشجویانی که برای اولین بار ثبت نام می نمایند باید بر روی گزینه ی "ارسال جدید درخواست
اساتید دکتری" کلیک نمایند.
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در مرحله  1صفحه زیر برای شما نمایش داده می شود روی دایره کلیک کرده و سپس بر روی کادر آبی رنگ
ادامه کلیک می نمایید.

در مرحله ی بعد از کلیک بر روی "ارسال جدید درخواست اساتید مقطع دکتری" همانطور که مالحظه می فرمایید
برای ثبت درخواست جدید اساتید مقطع دکتری باید قسمت های " مشخصات پیشنهادی"  " ،انتخاب زمینه
پژوهشی " " ،انتخاب استاد راهنما و مشاور" "،ضمائم" " ،خاتمه و ارسال"  ،تکمیل شوند.
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قسمت اول مشخصات پیشنهادی می باشد که شامل قسمت های "مرکز دریافت کننده (واحد  ،دانشکده  ،رشته
و مقطع تحصیلی) " و "زمینه ی پژوهشی" و "عنوان یا موضود پروپوزال" و "شرح پروپوزال" را تکمیل می نمایید.

در قسمت دوم انتخاب زمینه پژوهشی می باشد که در ادامه در بخش سوم(در صورت نیاز به بخش سوم مراجعه
نمایید) به صورت جامع و کامل توضیح داده شده است:
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در قسمت سوم انتخاب استاد راهنما و مشاور لیست اساتید برای شما نمایش داده می شود که در مستطیل های نام و نام خانوادگی
می تواند استاد مربوطه را جستجو نمایید.
دقت فرمایید بعد از نوشتن نام اساتید کلید  EMTERرا باید بزنید.

توجههه مرماییههد:در صووورتیکه هنگووام انتخوواب اسووتاد راهنمووای اول ایوون پیاووام را دریافووت کردیوود" :اسووتاد راهنمووای انتخووابی
شما بوا زمینوه پژوهشوی انتخوابی شوما متفواوت اسوت .خواهشومند اسوت اسوتاد راهنموای متناسوژ بوا زمینوه پژوهشوی خوود،
انتخووووووواب نماییووووووود" ،خواهشووووووومند اسوووووووت کارهوووووووای زیووووووور را بوووووووا دقوووووووت انجوووووووام دهیووووووود:
1.در قسمت" انتخاب زمینوه پژوهشوی "اگور قصود کوار بور روی یکوی از زمینوه هوای پژوهشوی را داریود ،آن زمینوه را انتخواب
نماییوود و یووا اگوور مووی خواهیوود روی یووک موضووود آزاد کووار کنیوود ،خواهشوومند اسووت" موضووود آزاد"را انتخوواب نماییوود.
2.در این قسمت یعنوی" انتخواب اسوتاد راهنموا و مشواور "بسوته بوه اینکوه در مرحلوه  1چوه موضووعی را انتخواب کردیود موی
توانیوود اسووتاد راهنمووای اول خووود را انتخوواب کنیوود .بووه اینصووورت کووه اگوور یووک زمینووه پژوهشووی را انتخوواب کردیوود ،اسووتاد
راهنمای اول شما نیوز بایود در آن زمینوه پژوهشوی ترفیتوی را بورای خوود سوت کورده باشوند .و اگور هوم در مرحلوه  1موضوود
آزاد را انتخوواب کوورده ایوود ،اسووتاد راهنمووای اول خودنیزبایوود ترفیووت خووود را بووه موضووود آزاد اختصوواص داده باشووند.
3.اسووتاد راهنمووای اول بوورای اختصوواص ترفیووت در زمینووه پژوهشووی یووا موضووود آزاد بایوود از محووید خووود میووانبر  CITCرا در
صفحه اول بزنود و یوا از منووی فعالیوت هوای شوما زیور منووی برناموه علموی قسومت  CITCرا انتخواب کنود و در آنجوا موضوود
آزاد را انتخووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواب نمایووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود.
در صوورتیکه تمایول داریود پروپووزال خوود را بوه صوورت" موضوود آزاد "ارسوال کنیود ،در انتخواب اسوتاد راهنموای اول ،فقود
مجوووواز بووووه انتخوووواب اسووووتادی هسووووتید کووووه ترفیووووت خووووود را بووووه موضووووود آزاد اختصوووواص داده باشووووند.
در صووورتیکه اسووتاد راهنمووای اول شووما از ترفیووت هووای بوواقی مانووده خووود" موضووود آزاد "را انتخوواب نکوورده باشوود ،شووما
در ارسووال پروپوووزال بصووورت موضووود آزاد امکووان انتخوواب آن اسووتاد را بعنوووان اسووتاد راهنمووای اول نخواهیوود داشووت.
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اسووتاد راهنمووای اول شووما جهووت انتخوواب و اختصوواص ترفیووت خووود بووه منظووور کووار در موضووود آزاد ،مووی بایسووتی از محووید
خود وارد  CITCشود و ترفیتی را برای این کار اختصاص بدهد.

در مرحله ی سوم قسمت ضمائم  ،همانطور که مالحظه می نمایید روی کادر آبی رنگ ارسال ضمائم کلیک کرده
و فرم های ایرانداک و سیکا و یک فایل چکیده از پروپوزال وفرم های دانشکده را در این قسمت بارگذاری نمایید:
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و در مرحله آخر قسمت "موارد فوق را می دانم" را تکمیل می نمایید و بعد از انتخاب استاد راهنما "خاتمه و
ارسال" را بزنید:
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روش دیگری برای ثبت درخواست جدید:
.1همانطور که مالحظه می فرمایید در صفحه ی اصلی تمامی فعالیت ها قابل مشاهده و بررسی ،مشخص می باشد.
برای ثبت جدید درخواست اساتید مقطع ارشد در خصوص (مشخصات پیشنهادی  ،انتخاب زمینه ی پژوهشی
،انتخاب استاد راهنما و مشاور و خاتمه و ارسال) وارد گزینه ی "فعالیت های شما:ارسال جدید درخواست اساتید
مقطع ارشد"کلیک می نمایید.

برای ثبت جدید درخواست اساتید مقطع دکتری در خصوص (مشخصات پیشنهادی  ،انتخاب زمینه ی پژوهشی
،انتخاب استاد راهنما و مشاور و وضمائم و خاتمه و ارسال) وارد گزینه ی "فعالیت های شما:ارسال جدید درخواست
اساتید مقطع دکتری" کلیک می نمایید.
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 .2همانطور که مالحظه می فرمایید برای ثبت درخواست جدید اساتید مقطع ارشد باید قسمت های " مشخصات
پیشنهادی"  " ،انتخاب زمینه پژوهشی " " ،انتخاب استاد راهنما و مشاور" " ،خاتمه و ارسال"  ،تکمیل شوند.

 .3همانطور که مالحظه می فرمایید برای ثبت درخواست جدید اساتید مقطع دکتری باید قسمت های " مشخصات
پیشنهادی"  " ،انتخاب زمینه پژوهشی " " ،انتخاب استاد راهنما و مشاور" "،ضمائم" " ،خاتمه و ارسال"  ،تکمیل
شوند.
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دانشجوی گرامی توجه فرمایید در این مرحله شما دو انتخاب خواهید داشت که رساله /پایان نامه خود را در
راستای زمینه های پژوهشی ارائه شده در برنامه های علمی دانشگاه آزاد اسالمی و یا به عنوان موضود آزاد به
صورت مستقل انجام دهید .برای حالت اول می توانید از منوی جستجو زمینه پژوهشی استفاده نموده و با استفاده
از لاات کلیدی زمینه پژوهشی مورد عالقه خود را انتخاب نمایید .در غیر اینصورت بر روی موضود آزاد کلیک
نمایید .لطفا توجه فرمایید قبل از انجام مراحل فوق حتما با استاد راهنما مذاکرات و هماهنگی های الزم انجام
شود.

جهت جستجوی زمینه پژوهشی بدین صورت باید اقدام کنید:
شما میتوانید کلید واژه های مورد نظر خود را بوسیه خد تیره " "-از هم جدا کنید تا تمام زمینه هایی که دارای آن کلید واژه ها
هستند نمایش داده شوند.
همچنین اگر نیاز داشتید که زمینه مورد نظر شامل تمام کلیدواژه ها باشد ،گزینه "و" را انتخاب کنید و حداقل بایستی  3کاراکتر
وارد نمایید.
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انتخاب گزینه موضوع آزاد:
برای انتخاب موضود آزاد روی کادر آبی رنگ موضود آزاد کلیک نمایید.
دانشجویان محترم توجه فرمایید که استاد راهنمای شما هم موضود آزاد را باید انتخاب کرده باشند.

در مرحله ی بعد همانطور که مشاهده می نمایید سامانه از شما سوال می کند که آیا از انتخاب موضود آزاد مطمئن هستید یا خیر
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در مرحله ی بعدی همانطور که مالحظه می نمایید بعد از تایید شما پیام انجام شد را مشاهده می نمایید و روی کادر آبی رنگ
"تایید" کلیک می نمایید.

در مرحله ی بعدی همانطور که مالحظه می نمایید زمینه پژوهشی انتخابی شما را "موضود آزاد" و "تاریخ و "ساعت" مشاهده می
شود.
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*دانشجویان محترم توجه فرمایید امکان حذف موضود آزاد هم برای شما فراهم گردیده است.
اگر قصد حذف موضود آزاد را دارید همانطور که مالحظه می نمایید روی کادر قرمز رنگ کلیک کرده و موضود آزاد را حذف می
نمایید.

و بعد از کلیک بر روی کادر قرمز رنگ پیام زیر نمایش داده می شود.
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انتخاب زمینه پژوهشی از قسمت نمایش درختی:

در این صفحه برنامه های علمی که به رنگ آبی دیده می شود  ،زمینه های پژوهشی متناسژ با رشته – گرایش
شما را دارا می باشد.بنابراین در این صفحه نیز می توانید زمینه پژوهشی مورد عالقه خود را مشاهده و انتخاب
نمایید.
با کلیک بر روی عالمت "  " +در کنار عنوان برنامه علمی ،چالش های ذیل آن قابل مشاهده می شود.
سپس بر روی عالمت "  " +در کنار چالش مورد نظر  ،اهداف عینی ذیل آن آشکار می شود و سپس راهبرد و این
مسیر ادامه می یابد تا کلیه ی زمینه های پژوهشی قابل رویت شوند.این زمینه پژوهشی ها در قسمت جستجو
قابل انتخاب بوده و به لیست انتخابی افزوده خواهد شد.
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و نکته مهم در سامانه برای جستجو این مورد است که همانطور که مشاهده می کنید برای دسترسی سریع تر
شما در مرحله ای که زمینه های پژوهشی برای شما نمایش داده شدند در جلوی زمینه های پژوهشی کلمه
"اساتید" نوشته شده که اگر روی آن کلیک نمایید  ،اساتیدی که آن زمینه پژوهشی را انتخاب کرده اند  ،برای

شما نمایش داده می شوند.

همانطور که مالحظه می فرمایید روی کلمه ی " اساتید " کلیک نمایید  ،اساتیدی که این زمینه ی پژوهشی
رابانتخاب کرده اند  ،رای شما نمایش داده می شوند.
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در این بخش یک کادر سبز رنگ مالحظه می نمایید که نوشته شده "نمایش درخت" که روی آن کلیک نمایید
 ،می توانید " برنامه علمی  ،چالش  ،هدف و  " ...دیگر موارد مربوط به زمینه پژوهشی انتخابی را مالحظه نمایید.
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*نکته ی بسیار مهم قابل توجه دانشجویان محترم:
در صووورتیکه هنگووام انتخوواب اسووتاد راهنمووای اول ایوون پیاووام را دریافووت کردیوود" :اسووتاد راهنمووای انتخووابی شووما بووا زمینووه
پژوهشی انتخابی شما متفواوت اسوت .خواهشومند اسوت اسوتاد راهنموای متناسوژ بوا زمینوه پژوهشوی خوود ،انتخواب نماییود"،
خواهشوووووووووومند اسووووووووووت کارهووووووووووای زیوووووووووور را بووووووووووا دقووووووووووت انجووووووووووام دهیوووووووووود:
1.در قسمت" انتخاب زمینوه پژوهشوی "اگور قصود کوار بور روی یکوی از زمینوه هوای پژوهشوی را داریود ،آن زمینوه را انتخواب
نماییوود و یووا اگوور مووی خواهیوود روی یووک موضووود آزاد کووار کنیوود ،خواهشوومند اسووت" موضووود آزاد"را انتخوواب نماییوود.
2.در این قسمت یعنوی" انتخواب اسوتاد راهنموا و مشواور "بسوته بوه اینکوه در مرحلوه  1چوه موضووعی را انتخواب کردیود موی
توانیوود اسووتاد راهنمووای اول خووود را انتخوواب کنیوود .بووه اینصووورت کووه اگوور یووک زمینووه پژوهشووی را انتخوواب کردیو د ،اسووتاد
راهنمای اول شما نیوز بایود در آن زمینوه پژوهشوی ترفیتوی را بورای خوود سوت کورده باشوند .و اگور هوم در مرحلوه  1موضوود
آزاد را انتخوواب کوورده ایوود ،اسووتاد راهنمووای اول خودنیزبایوود ترفیووت خووود را بووه موضووود آزاد اختصوواص داده باشووند.
3.اسووتاد راهنمووای اول بوورای اختصوواص ترفیووت در زمینووه پژوهشووی یووا موضووود آزاد بایوود از محووید خووود میووانبر  CITCرا در
صفحه اول بزنود و یوا از منووی فعالیوت هوای شوما زیور منووی برناموه علموی قسومت  CITCرا انتخواب کنود و در آنجوا موضوود
آزاد را انتخووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواب نمایووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود.
در صوورتیکه تمایول داریود پروپووزال خوود را بوه صوورت" موضوود آزاد "ارسوال کنیود ،در انتخواب اسوتاد راهنموای اول ،فقود
مجوووواز بووووه انتخوووواب اسووووتادی هسووووتید کووووه ترفیووووت خووووود را بووووه موضووووود آزاد اختصوووواص داده باشووووند.
در صووورتیکه اسووتاد راهنمووای اول شووما از ترفیووت هووای بوواقی مانووده خووود" موضووود آزاد "را انتخوواب نکوورده باشوود ،شووما
در ارسووال پروپوووزال بصووورت موضووود آزاد امکووان انتخوواب آن اسووتاد را بعنوووان اسووتاد راهنمووای اول نخواهیوود داشووت.
اسووتاد راهنمووای اول شووما جهووت انتخوواب و اختصوواص ترفیووت خووود بووه منظووور کووار در موضووود آزاد ،مووی بایسووتی از محووید
خود وارد  CITCشود و ترفیتی را برای این کار اختصاص بدهد.
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و من اهلل التوفیق
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