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بسمه تعالی

قابل تىجه اساتیذ هحترم و دانشجىیاو هحترم تحصیالت تکمیلی
دس خصىص ساهايه پژوهشیاس ( )ris.iau.ac.irجهت ايجام فؼالیت های هشبىط به پشوپىصالها و پایاو ياهه های تحصیالت تکمیلی (کاسشًاسی اسشذ و
دکتشی حشفه ای) لطفا هىاسد ریل سا دس يظش داشته باشیذ:


دس هشحله اول اساتیذ هحتشهی که دايشجىیاو تمایل داسيذ آيها سا ايتخاب يمایًذ بایذ دس ایى ساهايه ثبت يام کشده باشًذ (بًابشایى اگش استاد
ساهًما یا هشاوس دايشجى دس ساهايه ثبت يام يًمىده است دايشجى يمی تىايذ فشایًذهای خىد سا دس سیستن پیش ببشد)

شکل  ) 1صفحه ابتذایی ساهانه جهت ثبت نام ،دریافت کمک ،و ورود به حساب کاربری



دس هشحله بؼذ (که اص اسدیبهشت هاه يىد و يه به سیستن اضافه شذه است و حاصل تجمیغ ساهايه پژوشیاس با ساهايه پایش آصاد هی باشذ) اساتیذ
هحتشم بایذ صهیًه پژوهشی خىد سا ايتخاب يمایًذ
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شکل  ) 2صفحه ابتذایی ورودی اساتیذ که در آو هی تىاو زهینه پژوهشی را انتخاب کرد



دس هشحله بؼذ اگش اساتیذ هحتشم دس واحذ دیگشی اص واحذهای دايشگاه آصاد ثبت يام يمىده ايذ بایذ اطالػات شخصی (شاهل يام ،يام
خايىادگی ،شماسه هلی و شماسه هىبایلی) که اص طشیق آو دس ساهايه ثبت يام يمىده ايذ سا بشای هذیشیت پژوهشی یا هؼاويت آهىصشی هجتمغ
اسسال يمایًذ تا اهکاو دستشسی اطالػات استاد دس واحذ بیى الملل يسبت به واحذ هبذا ثبت ياهی اساتیذ فشاهن شىد (به ػًىاو هثال اگش استاد
هحتشهی ،هیات ػلمی داي شگاه فشدوسی است و اولیى باس اص طشیق دايشگاه آصاد اسالهی واحذ يیشابىس دس پژوهشیاس ثبت يام يمىده ،بایذ دس
هجتمغ بیى الملل دستشسی ایى فشد يسبت به واحذ يیشابىس ايجام پزیشد).



دس هشحله بؼذی دايشجىیاو پس اص ثبت يام هی تىايًذ دس گشوه آهىصشی خىد استاد هحتشم سا پیذا کشده و ايتخاب يمایًذ
o

اگش استاد هىسد يظش دايشجى دس پژوهشیاس ثبت يام يکشده باشذ یا دس واحذ دیگشی اص دايشگاه آصاد ثبت يام کشده باشذ ،اهکاو
سویت و ايتخاب استاد بشای دايشجى وجىد يذاسد (تا هًگاهی که فشایًذ باال ايجام پزیشد)

o

اگش استاد هىسد يظش اطالػات شخصی اص جمله حىصه کاسی خىد سا تاییى يکشده باشذ ،استاد بشای دايشجى قابل سوئیت هی باشذ اها
اهکاو ايتخاب وجىد يذاسد

o

اگش استاد هىسد يظش صهیًه های کاسی خىد سا با ظشفیت های آيها تؼییى کشده باشذ اها صهیًه کاسی که دايشجى ايتخاب کشده با
صهیًه کاسی که استاد دس آو ظشفیت خالی داسد ،یکی يباشذ یا کال استاد ظشفیت خالی يذاشته باشذ ،اهکاو سویت وجىد داسد اها
اهکاو ايتخاب استاد بشای دايشجى وجىد يذاسد

o

اساتیذ هحتشم هی تىايًذ فقط حذاکثش  05دسصذ اص ظشفیت خىد سا بشای "هىضىع آصاد" ايتخاب يمایًذ

آدرس :خراسان رضوی  .کیلومتر چهل جاده مشهد قوچان  .شهر گلبهار  .اوتهای بلوار امام رضا  .مجتمع بیه الملل داوشگاه آزاد سالمی

صفحه 2

دانشگاه آزاد االمی

شماره :

مجتمع بین الملل خراسان (گلبهار)



تاریخ :
پیوست:

0911/10/01
ندارد

بًابشایى دايشجىیاو دس خصىص ايتخاب اساتیذ هحتشم و ايتخاب هىضىع حتما با خىد اساتیذ هماهًگ باشًذ دس غیش ایًصىست هشاحل کاسی
آيها دس سیستن پیش يمی سود.



دايشجىیاو دس هًگام ايتخاب حتما هطمئى شىيذ که هحل تحصیل خىد سا (هجتمغ پشدیس بیى الملل خشاساو (گلبهاس)) دسست ايتخاب هی
کًًذ دس غیش ایًصىست کًتشل فشایًذهای دايشجى دس اختیاس هجتمغ يخىاهذ بىد.



اهکايات فًی ایى ساهايه دس ا ختیاس هجتمغ و یا واحذ هشهذ يیست و بًابشایى دس صىست بشوص هشگىيه هشکل بایذ با پشتیبايی خىد ساهايه دس
استباط باشیذ.

شکل  ) 3صفحه درخىاست راهنمایی از پشتیبانی در صفحه اصلی ورودی



پس اص ايجام هشاحل باال (ثبت يام هىفق اساتیذ و دايشجىیاو) و (ايتخاب هىفق صهیًه پژوهشی اساتیذ و دايشجىیاو) و (ايتخاب هىفق اساتیذ
تىسط دايشجىیاو دس آو صهیًه پژوهشی) ،کلیه فشایًذهای هشبىط به پشوپىصال و پایاو ياهه دايشجى به صىست قذم به قذم دس سیستن پیش خىاهذ
سفت و هشاحل بشای دايشجى قابل سویت خىاهذ بىد.

شکل  ) 4هراحل انجام پایاو ناهه در پژوهشیار تا فراغت از تحصیل



بشای کلیه هشاحل و بخش ها فیلن های آهىصشی و هستًذات قابل دايلىد بش سوی خىد سایت پژوهشیاس هىجىد هی باشذ
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شکل ) 5بخش فیلن های آهىزشی در سایت پژوهشیار



لطفا برای اطالعات دقیق و جامع به راهنماهای رسمی و بخش نامه های دانشگاه مراجعه نماید.

با آروزی سالمتی و موفقیت
مجتمع پردیس بین الملل خراسان
اردیبهشت نود و نه

آدرس :خراسان رضوی  .کیلومتر چهل جاده مشهد قوچان  .شهر گلبهار  .اوتهای بلوار امام رضا  .مجتمع بیه الملل داوشگاه آزاد سالمی

صفحه 4

