طریقه ثبت پروپوزال توسط دانشجو
در سامانه پژوهش یار

ابتدا برای انجام ثبت نام ،دانشجو بایستی وارد سامانه  http://ris.iau.ac.irشده ،گزینه ورود به سامانه
پژوهش یار را انتخاب نموده و ایجاد حساب کاربری را انتخاب نماید .صفحه ای مطابق تصویر زیر برای
دانشجو باز می شود.

در قسمت نام و نام خانوادگی کاربر ،دانشجو اسم خود را به طور کامل وارد می نماید.
در قسمت نام و نام خانوادگی التین کاربر ،دانشجو اسم خود را به طور کامل انگلیسی وارد می نماید.
در قسمت نوع ثبت نام ،دانشجو بایستی گزینه دانشجوی رشته های غیرپزشکی را انتخاب نماید.
در قسمت کد ملی ،دانشجو بایستی کد ملی خود را وارد نماید.
در قسمت پست الکترونیک ،دانشجو بایستی آدرس پست الکترونیک شخصی خود را وارد نماید.
در قسمت تلفن همراه ،دانشجو بایستی تلفن همراه خود را وارد نماید( .شایان ذکر است به علت ارسال پیامک بایستی شماره ای که به نام دانشجو
و فعال می باشد به عنوان شماره همراه انتخاب شود.
در قسمت لطفا جنسیت خود را انتخاب نمایید ،دانشجو گزینه مورد نظر (مرد /زن) را انتخاب می نماید.

در سمت چپ صفحه ،محل کار یا تحصیل مشاهده می شود که در قسمت جستجو دانشجو ،نام واحد محل تحصیل خود را وارد می نماید و
براساس نام واحد ،دانشکده موردنظر و رشته تحصیلی خود را انتخاب می نماید.
توجه :دانشجو بایستی هنگام انتخاب واحد مورد نظر دقت فرماید .در صورت انتخاب واحد اشتباه ،امکان ویرایش آن برای دانشجو وجود ندارد.

در قسمت حاصل عبارت امنیتی را وارد نمایید ،دانشجو حاصل عبارت اعالم شده در کادر را وارد می نماید.
توجه :دانشجویان عزیز بایستی حاصل عبارت را وارد نمایند .به عنوان مثال اگر عدد  2 +8در کادر وارد شده باشد .عدد  10را در قسمت حاصل عبارت
امنیتی می نویسند.
در انتها گزینه ایجاد حساب را انتخاب نموده و پسورد مورد نظر به ایمیل ثبت شده برای دانشجو ارسال می شود.

بعد از اتمام ثبت نام دانشجو با مراجعه به سامانه  http://ris.iau.ac.irپس از طی مراحل زیر می تواند به
صفحه شخصی خود دسترسی یابد.
 در قسمت نام کاربری ،ایمیلی
که دانشجو با آن ثبت نام نموده
است ،بایستی وارد می شود.
 در قسمت رمز عبور ،رمز ارسال
شده به ایمیل دانشجو بایستی
وارد شود.
 در قسمت حاصل عبارت امنیتی
را وارد نمایید ،حاصل عبارت
اعالم شده در کادر را وارد می
نمایید و کلید ورود را بزنید.

پس از ورود به صفحه ،دانشجو گزینه فعالیت های شما را باز نموده ،درخواست استاد راهنما /مشاور را انتخاب و گزینه ارسال
درخواست جدید را انتخاب می نماید .سپس صفحه زیر باز شده ،تیک درخواست استاد راهنما /مشاور را زده و در صورت اطمینان
از درخواست خود ،گزینه ادامه را برمی گزیند.

مطابق تصویر زیر ،دانشجو بایستی در قسمت مرکز دریافت کننده ،در کادر جستجو نام واحد دانشگاه خود را جستجو نموده و پس از آوردن نام واحد رشت،
دانشکده و رشته تحصیلی خود را انتخاب نماید.
سپس در صورت انتخاب موضوع مورد نظر ،در کادر پایین موضوع مورد نظر خود را وارد نموده و دکمه ثبت را انتخاب نماید.

بعد از زدن کلید ثبت ،صفحه زیر برای دانشجو باز می شود که دانشجو به قسمت جستجو در لیست زیر رفته و نام استاد راهنمای
انتخابی خود را جستجو می نماید .پس از رویت نام استاد مورد نظر ،روی شکل پایین گزینه انتخاب کلیک نموده ،کادر زیر باز می شود
که در قسمت یک دسته بندی را انتخاب کنید ،گزینه استاد راهنمای اول را انتخاب نموده و ذخیره می نمایید.
توجه :دانشجو قبل از انتخاب استاد راهنما ،بایستی با استاد راهنما و مدیر گروه هماهنگ نموده تا از ظرفیت خالی استاد راهنما اطمینان
حاصل نماید.

در این مرحله ،دانشجو پس از اطمینان از ظرفیت خالی استاد راهنما ،گزینه موارد فوق را می دانم ،انتخاب نموده و گزینه ارسال و خروج
را می زند.
توجه :پس از ارسال و خروج هرگونه امکان ویرایش برای دانشجو بسته می شود .لذا دانشجویان در هنگام تکمیل اطالعات از صحت آن
اطمینان حاصل نمایند.

همانطور که مالحظه می فرمایید پس از انتخاب گزینه ارسال و خروج ،قسمت ویرایش /درخواست ویرایش برای دانشجو قفل شده و
درخواست دانشجو برای استاد راهنما ارسال می شود.

دانشجو می تواند پس از ارسال درخواست استاد راهنما ،با باز نمودن جزئیات از چگونگی روند تایید توسط استاد راهنما و مدیر گروه اطالع حاصل نماید.
توجه  :1پس از باز نمودن جزئیات ،دانشجو چهار مرحله را مشاهده می نماید که رنگ سبز نشانه عبور از آن مرحله و رنگ قرمز بیانگر
این است که درخواست دانشجو در آن مرحله قرار دارد.
توجه  :2پس از تایید استاد راهنما توسط مدیرگروه و سبز شدن هر چهار مرحله ،دانشجو می تواند نسبت به ثبت پروپوزال خود اقدام
نماید.

پس از سبز شدن هر چهار مرحله انتخاب استاد راهنما ،ثبت پروپوزال برای دانشجو فعال می شود.
دانشجو پس از ورود به صفحه شخصی خود ،در قسمت فعالیت های شما ،پروپوزال غیر پزشکی ،گزینه پروپوزال ارسالی شما را انتخاب
می نماید.
سپس بر روی ثبت و تکمیل پروپوزال (پروپوزال غیر پزشکی) کلیک نموده و اطالعات مربوط به دانشجو در پایین صفحه ظاهر می شود.

برای ثبت پروپوزال ،دانشجو بایستی قسمت ویرایش /درخواست ویرایش را باز نماید.

در این قسمت دانشجو باید تمام اطالعات مربوط به پروپوزال خود را وارد نماید.
تکمیل نمودن تمامی قسمت های ستاره دار الزامی می باشد.
توجه :دانشجو بایستی در قسمت ضمایم ،فرم الف و ایران داک تایید شده توسط استاد راهنما و مدیر گروه را بارگذاری نماید.

در انتها پس از تکمیل همه موارد ذکر شده ،گزینه خاتمه و ارسال را انتخاب نماید.

در این مرحله ،دانشجو پس از اطمینان از صحت اطالعات وارده ،گزینه ارسال و خروج را انتخاب می نماید.
توجه :پس از تایید گزینه ارسال و خروج ،امکان هرگونه ویرایش برای دانشجو بسته خواهد شد و پروپوزال موردنظر برای استاد راهنمای انتخابی
دانشجو ارسال می شود .لذا در تکمیل اطالعات دقت فرمایید.

پس از ارسال پروپوزال به استاد راهنما ،دانشجو می تواند با مراجعه به قسمت فعالیت های شما ،پروپوزال غیر پزشکی ،و انتخاب گزینه
پروپوزال ارسالی شما ،جزئیات را باز نموده و از تمامی مراحل اداری مربوط به ثبت پروپوزال خود اطالعات الزم را کسب نماید.
توجه :قرمز بودن هر یک از مراحل بیانگر آن است که پروپوزال دانشجو در حال بررسی در آن مرحله می باشد.

