فرآیند پژوهشی دوره دکتری تخصصی

انتخاب استاد راهنما

تا پایان نیمسال اول

استاد راهنما به انتخاب دانشجو و موافقت کتبی استاد و
تصویب شورای تحصیالت تکمیلی گروه

تصویب موضوع و طرح نامه
مالحظات
ارائه طرح نامه به دفتر گروه برای طرح در شورای گروه
تصویب طرح نامه در شورای گروه

با حضور استاد راهنما استادان مشاور دو نفر استاد داور از
ارائه طرح نامه پس از قبولی در امتحان جامع حداکثر تا پایان

درصورت عدم ارائه و یا تصویب طرحنامه ،با موافقت استاد راهنما و نیمسال پنجم

گروه و دو نفر استاد داور از خارج گروه به پیشنهاد استاد
راهنما و موافقت شورای تحصیالت تکمیلی گروه

شورای تحصیالت تکمیلی گروه ،حداکثر به مدت یک نیمسال
تحصیلی ،با رعایت سقف زمانی مجاز دوره دکتری به ماه فرصت برای
ارائه و یا تکمیل و تقویت طرحنامه به دانشجو داده می شود.
ارسال طرح نامه و صورتجلسه مربوطه به دفتر آموزش

دانشکده موظف است ظرف دو هفته پس از برگزاری جلسه
دفاع از طرح نامه  ،تصویب موضوع و طرح نامه را به اداره کل
تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال نماید.
هنگام معرفی به وزارتخانه بیش از سه سال از شروع تحصیل

فرصت تحقیقاتی
دانشجویان از طرح تصویب طرح نامه تا حداکثر تا پایان ترم

نگذشته باشد.

ششم فرصت دارند که درخواست خود را به وزارتخانه ارسال

قبولی در امتحان جامع

نمایند

تصویب طرح نامه
ارائه معتبر گواهی زبان ( برای کشورهای غیر انگلیسی زبان
ارائه مدرک معتبر زبان آن کشور)

دفاع از رساله

مالحظات

صدور اعالم کفایت توسط استاد راهنما (اخذ و تکمیل فرم مجوز دفاع از دفتر گروه و تایید استادان


راهنما و مشاور)
تعیین استاد /استادان داور توسط مدیر گروه
تایید مقاله مستخرج از رساله توسط استادان راهنما و مشاور و داوران داخلی و خارج و تایید مدیر
گروه و تایید بخش تحصیالت تکمیلی اداره آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشکده ( حداقل 10

ترم نهم رایگان و ترم دهم با مجور
شورای دانشکده با پرداخت شهریه

حداقل از ترم ششم و حداکثر تا پایان ترم



و مجوز کمیسیون موارد خاص

هشتم

روز قبل از جلسه دفاع)
تایید پرونده آموزشی دانشجو مطابق با مقررات آموزشی در بخش تحصیالت تکمیلی اداره آموزش

ترم یازدهم و دوازدهم با پرداخت شهریه

------------------------------

 در دوره پژوهشی ارائه گزارش های 3

صدور حکم استاد /استادان داور از دفتر آموزش (حداقل  14و حداکثر  45روز قبل از جلسه دفاع)
ارسال نامه داوری به انضمام فرم ارزشیابی داوری و آخرین نسخه پایان نامه به استاد /استادان داور

ماهه جهت پیشررررفت رسررراله الزامی

ارسال پاسخ داوری به اداره آموزش از سوی استاد /استادان داور

است.

هماهنگی تاریخ و ساعت دفاع توسط دانشجو با استادان راهنما  ،مشاور  ،داور و گروه آموزشی

 دانشرررجو موظف اسرررت هر شرررش ماه

تکمیل و ارسال فرم اعالم روز دفاع به اداره آموزش ( با امضای استادان راهنما ،مشاور ،داور و مدیر

یکبررار نتررایق تحقیقررات خود را بطور

گروه)

شفاهی در گروه  /دانشکده ارائه نماید.

صدور دعوت نامه استادان راهنما ،مشاور و داور جهت شرکت در جلسه دفاع

 ارائه اصل مقاله چاپ شده در مجله یا

هماهنگی با مسئول تاالرها برای برگزاری محل جلسه دفاع
هماهنگی با اداره انتظامات برای تردد مهمانان جلسه دفاع

حداقل  14و حداکثر  45روز قبل از جلسه

ارائه آگهی جلسه دفاع به اداره آموزش حداقل سه روز پیش از دفاع

دفاع

مهر آگهی دفاع و نصب آن در تابلوگروه ،دانشکده و محل جلسه دفاع حداقل سه روزپیش از دفاع

اصل گواهی چاپ مقاله که دارای مهر
و امضاء و تاریخ چاپ باشد.


م قاالت با ید دارای اعت بار علمی –

صدور اجازه دفاع توسط اداره آموزش

پژوهشررری یا  ISIمورد تایید وزارت

ارسال صورتجلسه دفاع به دفتر گروه

علوم باشد.

تبصره  -در صورت عدم اخذ نمره قبولی ،حداکثر یک نیمسال (در مدت مجاز تحصیلی) به دانشجو
فرصت تکمیل و تقویت پایان نامه و رفع کاستی داده می شود  .چنانچه دانشجو در فرصت تعیین شده
نتواند از پایان نامه خود با موفقیت دفاع نماید ،از دریافت مدرک تحصیلی محروم می شود.

