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 روز 7 -41 

  و ارسال به استاد راهنما تحصیالت تکمیلی جهت تاییدمدیریت به  ( توسط دانشجوتعیین استاد راهنما) 4فرم شماره تحویل 

 

 توسط استاد راهنما/ دانشجو در سامانه پؤوهشیار بارگذاری نسخه کامل پروپوزال پایان نامه

پس از دریافت مصوبه داوری ارسال پروپوزال به 

و انجام پیگیری های الزم توسط  تحصیالت تکمیلی

 معاونت پژوهشی 

پس از دریافت مصوبه  داوریبه ارسال پروپوزال 

 توسط و انجام پیگیری های الزم تحصیالت تکمیلی

 مرکز تحقیقات

با حضور داوران و نماینده برگزاری جلسه دفاع پروپوزال 

 و تایید پس از اخذ نظرات داوریتحصیالت تکمیلی 

با حضور داوران و برگزاری جلسه دفاع پروپوزال 

پس از اخذ نظرات داوری و نماینده تحصیالت تکمیلی 

 تائید مرکز 

 روز 7 -41

اصالح نسخه پروپوزال توسط دانشجو/ استاد راهنما 

شده در صورتجلسه موارد ثبت براساس نظرات داوران و 

 دفاع پروپوزال

 شورایدر طرح نسخه اصالح شده پروپوزال 

 هاییو تصویب نتکمیلی/پژوهشی دانشکده  تحصیالت

  روز(7-41) داور نهایی/ مرکز تحقیقات پس از تائید

 

بارگذاری کلیه مستندات شامل صورتجلسه گروه 

آموزشی، شورای تحصیالت تکمیلی/ شورای پژوهشی 

سامانه در توسط کارشناس  دانشکده و نسخه نهایی

 و فن آوریپژوهشیار جهت ارسال به معاونت تحقیقات 

 براساس راهنما استاد/ دانشجو توسط پروپوزال اصالح

 دفاع صورتجلسه در شده و موارد ثبت داوران نظرات

 پوزالپرو

در شورای پژوهشی اصالح شده پروپوزال  نسخه طرح

پس از تأیید داور مرکز تحقیقات و تصویب نهایی 

  روز( 7-41)نهایی

بارگذاری کلیه مستندات شامل صورتجلسه گروه 

آموزشی، شورای تحصیالت تکمیلی، شورای 

ر دتوسط کارشناس  پژوهشی مرکز و نسخه نهایی

پژوهشیار جهت ارسال به معاونت تحقیقات سامانه 

 و فن آوری

 

 روز 7 -41

 

بارگذاری نسخه کامل در  صدور مجوز بررسی و  به منظوردر جلسه تحصیالت تکمیلی مصوبه گروه آموزشی  طرح

 روز(7-41) در جلسات دفاع حاضرنماینده تحصیالت تکمیلی تعیین و  سامانه پژوهشیار

به گروه آموزشی به منظور ارسال  تحصیالت تکمیلی به (خالصه پروپوزال ) 3)عنوان پایان نامه( و  2شماره های فرمتحویل 

 گروهو مصوبه ررسی جهت اخذ نتیجه بمربوطه 

  روز(41-41ارسال مصوبه گروه آموزشی به همراه اصالحات درخواستی و اسامی داوران پیشنهادی به تحصیالت تکمیلی )

 

 دانشکده  مرکز تحقیقات


