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پژوهشیارامانهورود به س: بخش اول

CITCکاربرگدوم: بخش 

لمی انتخاب شدهعهاي مینهزبخش سوم : 

نمایش درخت دانش : چهارمبخش 

هاي پژوهشیزمینهيجستجو: پنجمبخش 
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د.شومراجعه https://ris.iau.ac.irبایست به پایگاه اینترنتی ابتدا می.1

در صفحه که در سمت چپ تعبیه شده است، "پژوهشیارورود به سامانه"ي سپس بر روي دکمه.2
ند، بعد ااساتید تا کنون در پژوهشیار  ثبت نام نکردهپس از نمایش صفحه زیر اگر .نمائیدکلیک 

یا کد ملی به در این درگاه پس از ورود ایمیلشود.حساب کاربري، رمز آنها ایمیل میاز ایجاد
در صورت عدم امکان ورود با وارد سامانه خواهید شد.،رمز ورودهمچنینوعنوان نام کاربري

ور را انتخاب نمائید.نشانی رمز عبرمز قبلی، گزینه باز
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می باشد.مشخص ،ه و بررسیها قابل مشاهدفعالیتانطور که مالحظه می فرمایید تمامیهم.3
هاي علمی انتخاب شده، ، زمینهCITCاطالع از ظرفیتها در خصوص (براي پیگیري فعالیت

)پژوهشیهاي جستجو زمینه پژوهشی و نمایش درختی از برنامه هاي علمی چالش تا زمینه
شوید.)CITCهاي شما: فعالیت(گزینهوارد 

CITCدر مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري مطابق سامانهاستادظرفیت هاي .4

انتخاب زمینه در نامه فعال و وضعیت کل رساله/پایان نامه، تعداد رساله/پایانظرفیت،در این کاربرگ
با کلیک بر روي .قابل مشاهده است، CITCمطابق با سامانهمقاطع دکتري تخصصی و کارشناسی ارشد

ود.شنام دانشجو و سنوات و ... مشخص مینامه،رساله/پایانشرح عنوان "	نامه فعالتعداد رساله/پایان"گزینه
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هاي پژوهشی که انتخاب نموده در این صفحه اطالعات مربوط به زمینه:انتخاب شدهعلمیکاربرگ زمینه 
هاي پژوهشی تا تاریخ و زمان ذکر شده شود. دقت فرمایید این زمینهنمایش داده می،خواهید کردانتخاب و یا 

و امکان حذف و نوسازي وجود دارد.در آخرین ستون براي شما فعال خواهد بود

شوند، زمینه پژوهشیی که به رنگ سبز دیده میي علمهادر این صفحه برنامه:دانشکاربرگ نمایش درخت
هباشد. بنابراین در این صفحه نیز می توانید زمینه پژوهشی مورد عالقگرایش شما را دارا می-متناسب با رشته

هاي ذیل آن . با کلیک بر روي عالمت + در کنار عنوان برنامه علمی، چالشانتخاب نماییدمشاهده و خود را 
ک بر روي عالمت + در کنار چالش مورد نظر، اهداف عینی ذیل آن آشکار با کلیشود. سپس قابل مشاهده می

هاي پژوهشی قابل رویت شوند.یابد تا کلیه زمینهمی شود و سپس راهبرد و این مسیر درخت دانش ادامه می
اهد شد.ها افزوده خوبه لیست زمینهها در قسمت جستجو قابل انتخاب بوده وزمینه پژوهشی این
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ه زمیناًنهایتتامربوط به برنامه علمی هايچالشکلیه اجزاي درخت دانش از "+"روي بر هاي متوالیبا کلیک
گزینه ، از طریقمسیر سریع براي انتخاب زمینه پژوهشی دلخواه(پژوهشی براي انتخاب مشخص خواهد شد .)است که در بخش بعد معرفی خواهد شد."زمینه پژوهشیجستجو"

هاي علمی:ها در نمایش درختی از برنامهراهنماي کلید واژه

هاي پژوهشی است که بر اساس اي جامع، منسجم و هماهنگ از زمینهمجموعه: برنامه علمینظام موضوعات
هاي دانشگاهی در قالب مسئلههاي مربوط به یک برنامه علمی، در جهت تعریف یک الگوي نظام مند از چالش

هاي پژوهشی مربوط به آن برنامه علمی، استخراج شده هاي دکتري و طرحهاي کارشناسی ارشد، رسالهپایان نامه
است.
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چالش یک مشکل جدي در ابعاد مختلف ساختار جامعه انسانی است. عنوان چالش باید داراي بار منفی چالش: 
باشد.

لموس در راستاي حل چالش مطرح شده است.مدت و غیر مهدفی است دراز هدف غایی:

اهدافی هستند کوتاه مدت و در دسترس که در راستاي دستیابی به هدف غایی مطرح می شود اهداف عینی: 
کند. تر میتر و سریعکه از خرد شدن اهداف غایی حاصل می شود که دسترسی به هدف غایی را آسان

به بیانی دیگر چگونگی دستیابی و اجراي هدف را بیان می کند. راهکار حل مسئله است.راهبرد: 

شود که هاي پژوهشی در نظام موضوعات یک برنامه علمی گفته میاي از برنامهبه مجموعهمنظومه پژوهشی: 
هاي پژوهشی متفاوت تعریف شده است. در راستاي منظر

هایی پژوهشی خود در نظام ها، اهداف و زمینهکه به تعریف و تعیین برنامهاستهاي علمیرشتهمنظر پژوهشی: 
پردازند. به بیانی دیگر منظر رشته است که چند گرایش دارد مانند منظر مهندسی موضوعات یک برنامه علمی می

زلزله و ... دارد. –سازه، مهندسی عمران –هایی نظیر مهندسی عمران عمران که گرایش

شود که در هاي پژوهشی در نظام موضوعات یک برنامه علمی گفته میاي از زمینهبه مجموعهپژوهشی: برنامه 
اند.راستاي تحقق یک هدف مشخص تعیین شده

که در راستاي تحقق برنامه پژوهشی براي رسیدن به اهداف مطرح شده در چالش بیان ،هدفی است جزییهدف: 
شود.می

داد تعشود که در ذیل آن وضوعاتی در نظام موضوعات یک برنامه علمی گفته میبه عناوین مزمینه پژوهشی: 
.شودمیعنوان پایان نامه کارشناسی ارشد، رساله دکتري یا طرح پژوهشی تعریف محدودي

توانمورد عالقه و انتخاب آن میجهت جستجوي زمینه پژوهشی در این قسمت :جستجو زمینه پژوهشی
هایی که داراي آن از هم جدا کنید تا تمام زمینه"-"تیره ه خط لوسیه را بنظرهاي موردکلید واژه.نموداقدام 

ها همچنین اگر نیاز داشتید که زمینه مورد نظر شامل تمام کلیدواژه.کلید واژه ها هستند نمایش داده شوند
باشد.حرفی3حداقل شایان ذکر است، کلید واژه بایستی .را انتخاب کنید"و"باشد، گزینه 
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وع آزاد: انتخاب گزینه موض
درصد از ظرفیت کل است.) به صورت مجزا براي راهنمایی دکتراي 50حداکثر ظرفیت آزاد انتخابی (که شامل 
شود. از بیشینه ظرفیت معین، ظرفیت آزاد در مقاطع تحصیالت تکمیلی تخصصی / کارشناسی ارشد مشخص می

رویت نام استاد در لیست دانشجویان براي را مشخص و گزینه ذخیره را انتخاب نمائید.( طی این فرآیند جهت 
انتخاب استاد راهنما در زمینه آزاد، الزامی است و در صورت طی نشدن این مرحله نام استاد در لیست اساتید قابل 

رویت دانشجویان دیده نخواهد شد.).
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با ورود کلید واژه هاي مهم این سامانه است. اساتید محترم و دانشجویان گرامی از قابلیتگزینه جستجو:
حداقل سه حرفی به زمینه هاي مورد نظر دسترسی می یابند.

ر خصوص عزیزان دسئواالت شمابه		صورت تلفنی قادر به پاسخگوییه بپشتیبانی سامانه پژوهشیار در صورتیکه ***
ملی،کدیاوپروپوزالیادرخواسترهگیريکدکاربري،کدهمراهبهراخوددرخواستخواهشمند است،ودنبسامانه

پاسخماشسواالتبه) اداريساعاتدر(وقتاسرعدرپشتیبانیکارشناسانتاکنیدثبتسامانهدرتیکتبصورت
د.نده

و من اهللا التوفیق


