
 پژوهشیار در پژوهشی زمینه انتخاب راهنمای
 

را انتخاب کرد ولی  آزاد موضوعات یا توسط دانشگاه و شده ارائه علمی موضوعات یا برای انتخاب زمینه پژوهشی در پژوهشیار می توان

را ارائه دهد و اگر استاد راهنما با زمینه  استاد راهنمای انتخابی دانشجو باید زمینه پژوهشی مد نظر، نکته ای که قابل توجه می باشد این است که

 .توان آن را انتخاب کردنمی، پژوهشی متفاوت باشد

باید زمینه پژوهشی نیز تعیین شود. جهت جستجوی زمینه پژوهشی در پژوهشیار بدین صورت ، پس از مرحله ثبت درخواست انتخاب استاد راهنما

 :اقدام کنید 

 .های مرتبط با آن کلید واژه نمایش داده شوندله خط تیره از هم جدا کنید تا تمام زمینهکلید واژه مد نظر خود را به وسی

 .ها باشدرا انتخاب کنید تا زمینه مورد نظر شامل تمام کلید واژه” و“گزینه 

 حرف تشکیل شده باشد. 3کلید واژه حداقل باید از 

 .موضوعات پژوهشی نمایش داده شوندبر روی ذره بین کلیک کنید تا ، پس از درج کلید واژه

 

 آزاد موضوع انتخاب

بر روی کلید آبی رنگ موضوع آزاد کلیک کنید و این نکته را در  ،کنید انتخاب آزاد موضوع خواهیدمی اگر

 .نظر داشته باشید که استاد راهنمای انتخابی شما نیز باید موضوع آزاد انتخاب کرده باشد



 

 .کنید که قصد انتخاب موضوع آزاد داریددر قدم بعدی باید تایید 

 



 

توانید بر روی کادر قرمز رنگ که در تصویر زیر مشخص شده است کلیک می، را دارید آزاد موضوع حذف اگر قصد

 .نمایید

 

 .دریافت خواهید کرد، پیام تایید سامانه را مبنی بر موفقیت آمیز بودن عملیات، پس از حذف موضوع

 درختی نمایش قسمت از پژوهشی زمینه انتخاب

 گرایش و رشته با متناسب پژوهشی هایزمینه ،هستند رنگ آبی که علمی هایبرنامه، در بخش نمایش درختی پژوهشیار

 .توانید زمینه پژوهشی مورد عالقه خود را مشاهده و انتخاب کنیددر این صفحه می .باشندمی دارا را شما تحصیلی



 .های پژوهشی قابل رویت شوندتا کلیه زمینه، رنامه علمی کلیک نماییدبر روی عالمت مثبت هر ب

 

 

 کلمه ،زمینه هر مقابل در شوندهای پژوهشی نمایش داده میدر مرحله ای که زمینه، برای دسترسی سریع تر دانشجویان

مطلع ، انتخاب کرده اند توانید از اساتیدی که آن زمینه پژوهشی راو با کلیک بر روی آن می است شده درج اساتید

 .شوید



 

نمایش داده  پژوهشی زمینه آن اساتید اسامی، با کلیک بر روی عبارت اساتید نمائیدهمانطور که مالحظه می

 .شوندمی

 

هدف و دیگر موارد ، ، چالشبرنامه علمی تا   توانید بر روی دکمه سبز رنگ نمایش درخت کلیک کنیدهمچنین شما می

 .های پژوهشی برای شما نمایش داده شودزمینهمرتبط به 



 

 

 

 پژوهشیار در پژوهشی زمینه انتخاب در مهم بسیار نکات

  نظر شما باید همان زمینه پژوهشی را انتخاب کرده باشد که شما نیز قصد انتخاب آن را دارید. در مورداستاد راهنمای

، از سامانه دریافت است متفاوت انتخابی استاد با شما انتخابی پژوهشی زمینه غیر این صورت پیامی مبنی بر

 .خواهید کرد

 باید استاد راهنمای اول انتخابی شما نیز ظرفیت خود را به موضوع آزاد اختصاص ، اگر قصد انتخاب موضوع آزاد دارید

 .داده باشد



 ت یک برنامه علمی های پژوهشی در نظام موضوعامجموعه ای از برنامه، منظور از منظومه پژوهشی در پژوهشیار

 .باشدمی

 را که شامل یکسری مدارک  پژوهشیار ضمائم در مرحله بعدی باید، پس از انتخاب استاد راهنما و انتخاب زمینه پژوهشی

 .در سامانه بارگذاری نمایید، باشندو فرم می
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