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 مراحل اجرای پایان نامه دکتری تخصصی

 

 

 

 .یک تکمیل گردددرگام اول فرم شماره *

 

 

 

 

 .دفاع از عنوان درشورای تحصیالت تکمیلی توسط استاد راهنما صورت می گیرد* 

 .فرم شماره سه معاونت تحصیالت تکمیلی دانشکده واستاد راهنما ارائه شود. درگام دوم فرم شماره دو و سه تکمیل گردد* 

 

 

 

 

 

 .درگام اول وسوم فرم شماره یک تکمیل گردد. 

  .استاد مشاور داشته باشد  ۲طبق آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد هر پایان نامه می تواند حداکثر. عنوان صورت می گیردانتخاب استاد مشاور پس از انتخاب . 

 

 

 

 

انتخاب استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو وموافقت استاد راهنما                                  :   گام اول  

 

 تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده

اطرح پیشنهادی بانظر استاد راهنم ارائه موضوع پایان نامه درقالب                              :    گام دوم  

 تصویب عنوان در شورای گروه آموزشی مربوطه

 تصویب عنوان درشورای تحصیالت تکمیلی دانشکده* 

 

 

 

 

 به معاونت تحصیالت تکمیلی جهت ارسال برای داوران ( طرح پیشنهادی )ارائه پروپوزال  :گام چهارم 

 تعیین تاریخ دفاع پروپوزال پس ازتایید استاد راهنما

 تعیین زمان دفاع پروپوزال توسط معاونت تحصیالت تکمیلی دانشکده

 تایید تحصیالت تکمیلی پس ازاعمال پیشنهادات مکتوب داوران و شورا

 

 انتخاب استاد مشاور با پیشنهاد استاد راهنما                                          :گام سوم 

 تعیین داوران توسط شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده

 تایید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده

 

دانشکده معاون پژوهشی مسئول فرآیند:   
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و پس دراین بخش معاونت تحصیالت تکمیلی طرح پیشنهادی را به داوران ارسال نموده ونطرات نهایی داوران درجلسه دفاع ازپروپوزال مطرح می شود * 

 ازجلسه دفاع بصورت مکتوب ارائه می گردد

 .دفاع از طرح پیشنهادی در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده توسط دانشجو باحضور داوران انجام می گردد* 

قرار داده  ۵شماره درگام چهارم طرح پیشنهادی براساس فرمت طرح پیشنهادی معاونت تحقیقات وفن آوری تکمیل گردیده اما درصفحه اول به جای فرمت فرم 

 .شود

 

 

 

 

 

 

 .باتاییداستاد راهنما تکمیل گرددفرم شماره چهار * 

 .گزارش پیشرفت درمرحله پژوهشی الزامی است ۲ارائه حداقل .گزارش پیشرفت کار هرشش ماه یکبار ارائه می گردد* 

 

 .تکمیل گردد و به معاونت تحصیالت تکمیلی ارائه دهد ۶جهت تعیین وقت پیش دفاع الزم است فرم شماره هفتم درگام 

 .ارائه دهد ۶دانشجو موظف است جهت دفاع از پایان نامه چند نسخه از آن راتکثیر نموده وبه همراه فرم شماره 

 .جلسه پیش دفاع بلحضور داوران انتخاب شده درگام سوم انجام می گردد-

استخراج شده از پایان نامه ویک مقاله درمجالت  pubmedیا lslبه پذیرش حداقل یک مقاله ایندکس شده درتعیین وقت زمان پیش دفاع پایان نامه مندط 

 علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه باارائه مستندات به تحصیالت تکمیلی خواهد بود

. 

 

.به معاونت تحصیالت تکمیلی ارائه دهد ۷دانشجو موظف است چند نسخه ازپایان نامه را تکثیز نموده وهمراه با فرم شماره  هشتمدرگام 

پس ازپایان جلسه دفاع نسخه اصالح شده پایان نامه براساس نظرات داوران، وباتایید کتبی استاد راهنما توسط دانشجو به معاونت : نهمگام 

 .تحصیالت تکمیلی جهت تایید نهایی وچاپ وصحافی ارائه گردد

 

 راهنمااعالم آمادگی جهت دفاع نهایی ودرخواست وقت دفاع توسط دانشجو باتایید استاد : هشتمگام 

 

 مراکز تحقیقاتی جهت طرح پژوهشی/ارائه طرح پیشنهادی به معاونت پژوهشی دانشکده :گام پنجم

 ارسال به معاونت تحقیقات وفن آوری دانشگاه جهت تصویب

 

 گزارش پیشرفت کار توسط دانشجو پس ازتایید استاد راهنما :گام ششم 

 

 درخواست پیش دفاع توسط دانشجو باتایید استاد راهنما:هفتم  گام
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