
 

 فرآیند اجرایی رسالة دکتری

 

 

مرحلة آزمون جامع -الف  

 

مادگی آزمون جامعآتکمیل فرم   
 اقدامات مرتبط:  

 بارگزاری مقاله در سایت نشریات؛

گیری نتیجه داوری و اعمال اصالحات مورد نظر داوران؛پی  

ارائة پذیرش مقاله به ادارة کل آموزش و تحصیالت تکمیلی جهت اعالم به ادارة کل پژوهش   

 

  رساله موضوع بیتصو مراحل -ب

 ؛موضوع رساله بیتصو درخواست ، فرم1 شمارة فرم لیتکم -

 ؛(پروپوزال) رساله قیتحق شنهادیپ فرم ،2 شمارة فرم لیتکم -

   مرتبط اقدامات

 .مشاور و راهنما استاد نییتع ، موضوع انتخاب ، گروه استادان با مشورت -

 تیفازظر)  بخش( یفناور و پژوهش کل ادارة حوزه یهماهنگ و رگروهیمد مشورت با انیدانشجو است ذکر به الزم -

 .برساند راهنما استاد امضا به را پروپوزال فرم سپس نموده، حاصل نانیاطم راهنما استاد یخال

 (.شوند پیتا یستیبا فرمها)  آن دیتأئ و ومشاور راهنما دیاسات نظر ریز 2و1 فرم لیتکم -

 ...( و موضوع نبودن یتکرار هیدیتأئ– مسالین نیآخر واحد انتخاب) مدارک ریسا هیته -

 .یتخصص گروه ریمد به مدارک ریسا و شده تایپ پروپوزال فرم لیتحو -

 . بیتصو صورت در یپژوهش یشورا به پروپوزال ارسال و گروه یتخصص یشورا در پروپوزال طرح و یبررس -

 . نامه انیپا بیتصو جهت دانشگاه یپژوهش یشورا در پروپوزال طرح و یبررس -

  یشپژوه معاون توسط مشاور و راهنما استاد دانشجو، ابالغ یپژوهش یشورا جلسه در موضوع بیتصو صورت در -

 .گرددمی صادر دانشگاه

 دفتر از رمشاو دیاسات و راهنما استاد ابالغ افتیدر به موظف دانشجو دانشگاه، یپژوهش یشورا در بیتصو از پس -

 .نامه هاست انیامورپا



 تیممنوع ننداشت صورت در)دانشجو و ابدی یم تیقطع نامه انیپا موضوع یپژوهش یشورا در پروپوزال دییتأ زمان از -

 .دینما دفاع تواند یم پروپزال دییتا از بعد ماه 6( ییدانشجو و یآموزش

 .ستین رپذی امکان مقرر موعد از شیپ دفاع  مقررات طبق -

 .شود عوض ای یدستکار دینبا یانتخاب موضوع عنوان پروپوزال عنوان دییتأ از بعد -

 یشورا رد سپس یآموزش گروه یشورا و راهنما استاد دیتائ و دانشجو درخواست از پس یستیبا یرییتغ هرگونه -

 .گردد مطرح دانشگاه یبعد یپژوهش

 
 

 

 مراحل دفاع از رساله -ج

 مبنی بر اعالم آمادگی برای دفاع از رساله؛ 3تکمیل فرم شمارة  -

 جهت صدور مجوز دفاع از  رساله، 4تکمیل فرم شمارة  -

 ، صورتجلسة دفاع رساله؛5اخذ فرم شمارة  -

 :  مرتبط اقدامات

اجرای پایان نامه توسط دانشجو زیر نظر اساتید و موافقت استاد راهنما و اساتید مشاور، مدیر گروه و همچنین  -

تهیه گزارش پیشرفت کار طی دو مرحله به فاصله سه ماه از هم و تحویل آن مالک عمل جهت انجام دفاع از 

 پایان نامه خواهد بود.

 ة کل پژوهش مطابق دستور العمل ارائة مقاالت دانشجویان دکتریارائة پذیرش مقاله موظفی دوم به ادار -

 اعالم داوران پیشنهادی توسط مدیر گروه تخصصی به اداره  پژوهش )دارای رتبه حداقل استادیاری(. -

 .پژوهشکل انتخاب داور و ارسال یک نسخه از پایان نامه جهت مطالعه داور مربوطه توسط اداره   -

 دو هفته قبل از تاریخ دفاع به دست داوران برسد. رساله باید حداقل -

 تعیین زمان و مکان دفاع توسط راهنما، مشاور و داور با پیگیری دانشجو. -

 پژوهش.اداره به و اعالم  تعیین زمان و مکان دفاع از طرف گروه تخصصی  -

 دورص جهت اره پژوهشاد به فرم تحویل و دانشجو توسط پژوهشی و آموزشی مقدماتی حساب تسویه انجام -

 دفاعیه. ابالغ

و توسط دانشج توسط داور و مشاور راهنما، اساتید به تحویل و دفاعیه جلسه برگزاری دعوتنامه و ابالغ صدور -

 اداره پژوهش.

 



 صیالتتح نماینده و تخصصی گروه مدیر حضور با مشاور، داور راهنما، اساتید حضور با دفاعیه جلسه برگزاری -

 .شد نخواهد برگزار دفاع(  داوران و مشاور راهنما،) اساتید از یک هر حضور عدم صورت در تکمیلی

 نماینده هب دفاع شده امضا صورتجلسه با همراه و نموده تکمیل را نمره مخصوص فرم داوران هیأت دفاع، انجام از پس -

 .نمایند می تحویل تکمیلی تحصیالت

 کارشناس به عدیب اقدامات و نمره ثبت جهت را شده تکمیل صورتجلسات و ها فرم کلیه تکمیلی تحصیالت نماینده  -

 . دارد می دریافت را مربوطه رسید و تحویل دانشگاه تکمیلی تحصیالت

 

 د- مراحل پس از دفاع از  رساله

 ، اصالحات پس از دفاع؛6اخذ و تکمیل فرم شمارة  -

 ، تعهد اصالت اثر؛7تکمیل فرم شمارة  -

 .، اطالعات نهایی  رساله8شمارة تکمیل فرم  -

 
:  مرتبط اقدامات  

 ؛نظر هئیت داورانمطابق اعمال اصالحات رساله  -

 ؛اخذ تأیید اصالحات از هئیت داوران -

 ؛ارائة مقالة موظفی سوم مطابق دستور العمل اردة مقاالت دانشجویان دکتری -

 و فناوری؛ پژوهشو اداره کل  کتابخانه،گروه تخصصی،  مشاور، اساتید راهنما، تحویل رساله به -

 و فناوری. پژوهشرساله به اداره  کل    CDتحویل  -

 
 


