چارت تصويب پروپوزال دانشجويان دكتری
 -2انتخاب استاد راهنما با

-1دانشجويان دکتري موظف می باشند از شروع دروره دکتري تا نیمسال قبل از امتحان جام عنهوان خهود را بها

نظر گروه و انتخاب مشاور

گروه تخصصی مربوطه تعیین نمايند.
الف) همچنین دانشجويان بايد پروپوزال اولیه خود را قبل از شرکت در امتحان جام بهه گهروه تخصصهی تحويهل
نمايند.
ب) دانشجويان موظفند پس از اخذ واحد پايان نامه نسبت به ارسال پروپوزال نهايی خود در سامانه ثبت پروپهوزال
جهت بررسی در گروه تخصصی و شوراي پژوهش دانشکده و شواري پژوهش واحد ارسهال نماينهد.درغیر اينصهورت
زمان فارغ التحصیلی آنها به تعويق خواهد افتاد.

با نظر استاد راهنما

ارائه
 -3ثب

نام در سیستم ثب

پروپوزال توسط دانشجو و تائید

نکته مهم بند  2شرایط اساتید راهنما و مشاور

پروپوزال

الف) استاد راهنما :میبايست عضو هیأت علمی دانشگاه بوده و حداقل  3سال سهابقه تهدريس و
تحقیق در دوره کارشناسیارشد و يا باالتر با مرتبه استادياري را داشته باشهد( .اولوی

ایشان توسط مدیر گروه

از طريق

تمام وق

و سپس نیمه وق

و در نهای

بتا استاتید

اساتید مدعو ميباشد)

تبصره :در شرايط خاص راهنماي رساله دانشجو می تواند توسط دو استاد راهنما به طور مشترك

 -4انتخاب اساتید توسط
دانشجو در سیستم ثبت
پروپوزال

سامانه،
پس از

عودت

صورت گیرد.
ب) استاد مشاور :دارا بودن شرايط مندرج در بند الف و تبصره ذيل آن.

نکته مهم بند  5بتد از این مرحله هر زمان پروپوزال دانشجو تائید نشود ،دانشجو
تمامي روند تایید پروپوزال خود را مجدداً باید از این مرحله تکرار كند

5تايید دانشجو توسط اساتید
در سیستم ثبت پروپوزال

امتحان
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 -6تکمیل فرم پروپوزال و ارسال

عودت

در سیستم براي اساتید توسط

نکته مهم بند  6تکمیل مندرجات پروپوزال شامل موارد ذيل میباشد:
 -2اطالعات مربوط به پاياننامه
 -1اطالعات مربوط به دانشجو
 -4استفاده از امکانات آزمايشگاهی واحد
 -3روششناسی تحقیق
 -5زمانبندي انجام تحقیق (همپوشانی درحداقل  12ماه)  -6تکمیل اطالعات مربوط به اساتید
راهنما و مشاور
 -7تأيید استفاده از امکانات آزمايشگاهی واحد

دانشجو و تائید اساتید (حداكثر
ظرف مدت دو هفته)

عودت

 -7ارسال پروپوزال براي گروه به
صورت خودکار و تائید مدير گروه
پس از معرح شدن در شوراي
گروه تخصصی

فاصله تصويب پروپوزال در شورای گروه تخصصي با شورای پژوهشي
دانشکده و ارسال پروپوزال به پژوهش واحد نبايد بیش از يک ماه باشد
حداكثر

عودت

 -8پس از اين مرحلهج پروپوزال به
صورت خودکاربراي دانشکده
ارسال شده و نهايتاً در شوراي
پژوهشی دانشکده به تصويب
میرسد

يک ماه

دانشجو يک سال پس از تصويب پروپوزال در شورای پژوهشي دانشکده به
شرط گذشتن  7ترم تحصیلي ميتواند از رساله خود دفاع نمايد
حداكثر

عودت

 -9پس از اين مرحله پروپوزال
به صورت خودکار براي معاونت
پژوهشی ارسال خواهد شد

يک ماه

دفاع از رساله در مقطع دكتري پس
از گذش

سه نیمسال از تاریخ

تصویب پروپوزال در شوراي پژوهشي
دانشکده و از ترم  7تحصیلي به بتد
 10پس از تصويب پروپوزال در حوزه معاونت
پژوهشی صدور ابالغیه و احکام اساتید راهنما و
مشاور توسط دفتر پژوهش دانشکده مربوطه

در صورت نداشتن منع آموزشي،
دانشجویي و رعای

سایر ضوابط (با

ارائه یک مقاله ) قابل انجام ميباشد.

چارت روند برگزاری جلسه دفاع و انجام تسويهحساب دانشجويان دكتری

متمم بند  1حداقل  10روز قبل از پیش دفاع بايد

-1زمان ارائه مدارك

مقاالت و سايرمدارک تحويل پژوهش گردد
نکته مهم  :قبل از برگزاري جلسه پی

براي اخذ مجوز دفاع
در هر نیمسال

ماهه پیشرف

دفاع الزم اس

كار خود را با حضور اساتید راهنما و مشتاور و متدیر گتروه تشتکیل داده و

مدارك آن را در تاریخ هاي مقرر جه

* نکته بسیار مهم بند 1

دانشجویان حداقل  2گزارش شت

ثب

در سای

دانشکده تحویل پژوه

داده باشند

براي نیمسال اول حداكثر تا پایانبیستم ديماه هرسال
براي نیمسال دوم حداكثر تا پایان بیستم مردادماه هرسال

-2مدارك الزم جه
انجام دفاع

نکته مهم بند 2
دانشجويان ملهزم بهه ارائهه پهذيرش يها چهاپ
مقالههه/مقاالت معههابق آخههرين بخشههنامههههاي
موجههود و همچنههین فههرم تأيیديههه مقالههه کههه
می بايست به تأيیهد اسهتاد راهنمهاج مهديرگروه
تخصصههیجمدير پژوهشههی دانشههکده و رياسههت
دانشکده برسانند و قبل از پیشدفهاع بهه دفتهر
پژوهشی دانشکده ارائه نمايند.

الف) پیشدفاع  :دانشجو پس از ارائه پذيرش يا چاپ مقاله/مقاالت معابق بخشهنامهههاي موجهود فهرم
پیش دفاع را از دفتر پژوهشی دانشکده دريافت و با هماهنگی اساتید راهنماج مشاورج ناظرج داور داخلی و
مديرگروه جلسه پیش دفاع را برگزار نمايد.
ب) دانشجو بايد فايل مقاله که در آن فايل پذيرش مقاله نیز باشهد را بهه همهراه پايهاننامهه خهود در
سیستم ثبت پروپوزال ارسال نمايدج مقاله و پاياننامه براي مدير پژوهشی دانشکده ارسال مهیگهردد و
پس از تائید مدير پژوهشیج پايان نامه و مقاله در سیستم بايد به تائید اسهاتید دانشهجو و مهدير گهروه
رسیده و مدير گروه نام يک داور داخلیج يک ناظر و دو داور خارجی را در سیستم براي دانشجو ثبهت
نمايد .ج) صدور احکام اساتید داور :دانشجو نامه داوران خود را از پژوهش دانشهکده دريافهت کهرده و
حکم صادره را به همراه يک نسخه رساله تحويل اسهاتید داده و پاسهآ آنهان را بهه پهژوهش دانشهکده
تحويل نمايد.

ه) برگه وضتی

تحصیلي :يکی ديگر از مدارك الزم جهت دفاعج دريافت برگهه وضهعیت

تحصیلی از آموزش دانشکده توسط دانشجو و تحويل آن به پژوه

دانشکده میباشد.

و) فرم تاریخ دفاع :در صورت پاسآ مثبت داوران و تحويهل جهواب داوران بهه پتژوه
براي نیمسال اول حداكثر تا پایان ديماه هرسال

دانشکده در اين مرحله الزم است دانشجو ضمن هماهنگی با کلیه اساتید (راهنماج مشاورج

براي نیمسال دوم حداكثر تا پایان مردادماه هرسال

عضو کمیته نظارتج داوران و مديرگروه) فرم اعالم تاريآ دفاع که به امضها کلیهه اسهاتید و
مدير گروه رسیده را تحويل پژوه

براي نیمسال اول حداكثر تا پایان بهمنماه هرسال
براي نیمسال دوم حداكثر تا پایان شهریورماه هرسال

دانشکده نمايد.

ز) برگزاري جلسه دفاع با اطالع قبلی و درج آگهی و همچنین اطهالعرسهانی در وبسهايت
دانشکده مربوطه انجام پذيرد.

توضیح بند  -3قبل از تسویه حساب نهایي باید یک پروپوزال صحافي شده به اساتید راهنما و یک پروپتوزال صتحافي بته
اساتید مشاور ارائه گردد ضمنا امضاي اساتیدراهنما و مشاور و داور در فرم تسویه حساب پژوهشي كه در ستای
دانشکده موجود اس

و مربوط به پژوه

پتژوه

دانشکده مي باشد الزامیس .

الف) فرم تسویهحساب نهایي :دريافت فرم از آموزش دانشکده مربوطه
ب) پایاننامه :پس از رف اشکاالت معرح شده  1نسخه پاياننامه تايپ شده با جلد گالینگور مشکی صحافیج و پس از

 -3مدارك الزم جه

تأيید دفتر پژوهشی دانشکده توسط دانشجو تحويل کتابخانه مرکزي گردد.
ج)  CDپایاننامته :تهیهه  2عهدد  CDاز پايهاننامهه بهه صهورت (فايهل Wordج  PDFو بها فونهتههاي  Lotusو Times New

تسویهحساب

)Romanبه همراه فرمهاي ساختار بانک اطالعاتی و چکیده پاياننامه که میبايست تحويل کتابخانه مرکزي گردد.
د) ارائه فرم تأیید مقاله همراه نامه پذیرش یا چاپ مقاالت :دانشجو موظف است به هنگام مراجعه به اداره امور پاياننامههها جههت
تسويه حساب فرم تأيید مقالهج پذيرش مقاله و مقاله چاپ شده يا ارسالی براي چاپ که به امضا (استاد راهنماج مديرگروهج مدير پژوهشی

و رياست دانشکده) رسیده را بر اساس آخرين بخشنامههاي سازمان مرکزي ارائه نمايد.

مقاله اول و مقاله دوم و فرم تايیهد مقالهه
که روي پهذيرش و صهفحه آدرس دههی
مقاالتج امضاي اساتید راهنماو مدير گرو
ومدير پژوهش و رئهیس دانشهکده لحها
گرديده باشد

آدرس سای
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