باسمه تعالی
فرایند تصویب عنوان ،پروپوزال و دفاع از پایان نامه دانشجویان ( Ph-Dحوزه معاونت آموزشی)
اقدام

مجری

زمان

نکات

تؼییي استبز راٌّوب ثزاسبس هبزُ
 35 ٍ 32 ٍ 31آئیي ًبهِ آهَسضی

ضَرای گزٍُ

اس اثتسای ًیوسبل زٍم ٍ
حساکثز تب پبیبى ًیوسبل
سَم

اجزای فزآیٌس هزثَطِ زر
گزٍُ آهَسضی

تؼییي هَضَع پبیبى ًبهِ ٍ
چْبرچَة کلی آى

زاًطجَ – استبز راٌّوب

تصَیت ػٌَاى پبیبى ًبهِ

ضَرای گزٍُ

ارسبل صَرتجلسِ تصَیت ػٌَاى
پبیبى ًبهِ ثِ ازارُ آهَسش زاًطکسُ

کبرضٌبس تحصیالت تکویلی گزٍُ

تؼییي تبرید زفبع اس پزٍپَسال

استبز راٌّوب – هسیز گزٍُ

ارائِ پزٍپَسال

ضَرای گزٍُ

کٌتزل ٍ تبییس رفغ ایزازات گزفتِ
ضسُ ثِ پزٍپَسال

زاٍر – استبز راٌّوب

تصَیت پزٍپَسال

ضَرای گزٍُ

قجل اس پبیبى ًیوسبل
چْبرم ٍ قجل اس اهتحبى
جبهغ

ارسبل صَرتجلسِ تصَیت پزٍپَسال
ثب اطالػبت کبهل ثِ ازارُ آهَسش
زاًطکسُ

کبرضٌبس تحصیالت تکویلی گزٍُ

قجل اس اهتحبى جبهغ

تؼییي ٍ اػالم تبرید اهتحبى جبهغ
ثِ ازارُ آهَسش زاًطکسُ

هسیز گزٍُ – کبرضٌبس تحصیالت
تکویلی گزٍُ

حس اقل  20رٍس قجل اس
ثزگشاری اهتحبى جبهغ

ثزگشاری اهتحبى جبهغ زر گزٍُ ثز
اسبس ضَاثط هَجَز

هسیز گزٍُ

اذذ ٍاحس زرسی پبیبى ًبهِ
( زر ّز ًیوسبل اس هزحلِ پژٍّطی)

ارسبل فزم ّبی تبییس
ضسُ رفغ ایزازات ثِ
کبرضٌبس گزٍُ
تبرید تصَیت پزٍپَسال
زر گزٍُ ثبیس قجل اس
تبرید ثزگشاری اهتحبى
جبهغ ثبضس

ًوزات کلیِ زرٍس ثبیس
ثجت ًْبیی ضسُ ٍ
پزٍپَسال تصَیت ضسُ
ثبضس
ثز اسبس سهبًْبی اػالم
ضسُ ثِ آهَسش زاًطکسُ

زاًطجَ
اس طزیق سیستن آهَسضی
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پس اس قجَلی زر اهتحبى
جبهغ
زر سهبى اًتربة ٍاحس ٍ
ثزاسبس تقَین آهَسضی
زاًطگبُ

زاًطجَیبى هَظفٌس زر
ّز تزم پبیبى ًبهِ را
ضرصب زر سهبى اًتربة
ٍاحس اذذ ًوبیٌس
زاًطجَیبًی کِ اًتربة
ٍاحس پبیبى ًبهِ ًساضتِ
ثبضٌس ثِ هٌشلِ اًصزاف
اس تحصیل قلوساز هی
گززًس

ارسبل پزٍپَسال هصَة ضسُ زر
گزٍُ ثِ حَسُ پژٍّطی زاًطکسُ
طزح پزٍپَسال زر ضَرای پژٍّطی
زاًطکسُ ٍ ارسبل ثِ هؼبًٍت
پژٍّطی زاًطگبُ جْت اذذ کس
طزح
اػالم کس طزح ثِ زاًطجَ

زاًطجَ –استبز راٌّوب

پس اس قجَلی زر اهتحبى
جبهغ
ثزاسبس ضَاثط ٍ فزآیٌس
هَجَز زر هؼبًٍت
پژٍّطی زاًطکسُ ٍ
زاًطگبُ

کبرضٌبسبى پژٍّطی
کبرضٌبسبى پژٍّطی

ضزٍع ثِ کبر پبیبى ًبهِ ٍ تْیِ
گشارضبت ضص هبِّ

زاًطجَ – استبز راٌّوب

ارسبل گشارضبت ضص هبِّ ثِ ازارُ
آهَسش زاًطکسُ

کبرضٌبس تحصیالت تکویلی گزٍُ

ارائِ هقبلِ ٍ  submitهقبلِ ٍ
تبئیسیِ هؼبٍى پژٍّطی زر هَرز
صحت ًوبیِ ثِ گزٍُ آهَسضی
اػالم آهبزگی زاًطجَ جْت زفبع اس
پبیبى ًبهِ
تؼییي اسبتیس زاٍر ٍ ارسبل پبیبى
ًبهِ ثزای آًبى

هسیز گزٍُ – کبرضٌبس تحصیالت
تکویلی گزٍُ

گشارضبت ضص هبِّ زر
ّز تزم ثبیس ثِ ازارُ
آهَسش زاًطکسُ ارسبل
گززز.

زاًطجَ  -استبز راٌّوب
زاًطجَ  -استبز راٌّوب

حسااکثز تب پبیبى تزم ًْن

تکویل فزم (الف )

تطکیل جلسِ پیص زفبع

استبز راٌّوب  -زاًطجَ

قجل اس جلسِ زفبػیِ

اػالم تبرید زفبع اس پبیبى ًبهِ ثِ
ازارُ آهَسش زاًطکسُ
ثزگشاری جلسِ زفبع اس پبیبى ًبهِ
ثز اسبس هبزُ  45 ٍ 44 ٍ 43آییي
ًبهِ آهَسضی
اهتیبسزّی ثِ پبیبى ًبهِ ثزاسبس
هبزُ  46آئیي ًبهِ آهَسضی ٍ هبزُ
 14زستَرالؼول اجزایی پبیبى ًبهِ
ّب هصَة پبًشزّویي جلسِ ضَرای
زاًطگبُ هَرخ 44/12/4
اًجبم اصالحبت هَرز ًیبس ثز اسبس
ًظزات زاٍراى زر جلسِ زفبع

هسیز گزٍُ – کبرضٌبس تحصیالت
تکویلی گزٍُ

تجصزُ  4هبزُ  43آئیي
ًبهِ آهَسضی

حساقل  20رٍس قجل اس
تبرید زفبع

تکویل فزم (ة )

استبز راٌّوب – زاًطجَ – گزٍُ
آهَسضی

ثزاسبس تبرید اػالم ضسُ
ثِ آهَسش زاًطکسُ

ّئیت زاٍراى

زر جلسِ زفبػیِ

زاًطجَ

حساکثز  2هبُ ثؼس اس تبرید
زفبع

ارسبل صَرتجلسِ زفبع اس پبیبى ًبهِ
ثب ًبهِ رسوی ثِ ازارُ آهَسش
زاًطکسُ
ثجت ًوزُ پبیبى ًبهِ زر سیستن
آهَسضی
تحَیل هسارک هَرز ًیبس فزاغت اس
تحصیل ثِ ازراُ آهَسش
اػالم فزاغت اس تحصیل زاًطجَ ثِ
هؼبًٍت آهَسضی زاًطگبُ پس اس
زریبفت هسارک هَرز ًیبس

هسیز گزٍُ  -کبرضٌبس تحصیالت
تکویلی گزٍُ

**
زریبفت صَرتجلسِ زفبع
اس گزٍُ آهَسضی ثِ
هٌشلِ اًجبم اصالحبت
پبیبى ًبهِ ٍ تسَیِ
حسبة زاًطجَ ثب گزٍُ
آهَسضی هی ثبضس

ازارُ آهَسش – اپزاتَر سوب
زاًطجَ

***

کبرضٌبس ازارُ آهَسش زاًطکسُ

ثزاسبس فزآیٌس فزاغت اس
تحصیل
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تحَیل فزم تسَیِ حسبة ثِ
زاًطجَ
اًجبم تسَیِ حسبة ثب ازارات تبثؼِ
ٍ ارائِ فزم ثِ هؼبًٍت آهَسضی
زاًطگبُ

کبرضٌبس ازارُ آهَسش زاًطکسُ
حساکثز تب زٍ هبُ ثؼس اس
تبرید زفبع

زاًطجَ

****

** هْلت اًجبم اصالحبت پبیبى ًبهِ ٍ سپس هزاحل فزاغت اس تحصیل زاًطجَ اس زاًطگبُ حساکثز  60رٍس پس اس زفبع اس پبیبى
ًبهِ هیجبضس ،زر غیز ایٌصَرت ثزاثز ثب آئیي ًبهِ ّبی هزثَطِ ثزذَرز ذَاّس ضس.
*** هسارک هَرز ًیبس ازارُ آهَسش زاًطکسُ جْت اػالم فزاغت اس تحصیل :
فزم خالصه اطالعات پایان نامه(تایپ شذه،فقط امضاء استاد راهنما دستی باشذ)مجزی پایان نامه اسم دانشجو
باشذ.
*مقاله های پایان نامه
*پذیزش مقاله (  ) acceptاس هز مقاله دو عذد
* یک کپی اس صورتجسه دفاع
*یک بزگه شامل :عنوان مقاله به انگیسی -عنوان مجله به انگلیسی  -نویسندگان مقاله به ترتیبب به فارسی -سطح
یا نمایه مجله به فارسی(مثال ISI :سطح یک)
*دو عذدکپی اس صفحه عنوان پایان نامه

**** هسارک هَرز ًیبس معاونت پژوهشی زاًطکسُ جْت تسَیِ حسبة:
ارائِ یک ػسز  DVDحبٍی فبیل  pdf ٍ wordگشارش ًْبیی پبیبى ًبهِ ٍ هقبلِ /هقبالت اصیل هٌتج اس آى
**** هسارک هَرز ًیبس کتابخانه دانشکذه جْت تسَیِ حسبة:
ارائِ  2ػسز  DVDحبٍی فبیل  pdf ٍ wordگشارش ًْبیی پبیبى ًبهِ

توجه ثزاسبس هبزُ  50آئیي ًبهِ آهَسضی حضَر فیشیکی زاًطجَیبى زکتزا تبثغ قَاًیي ٍ هقزرات ازاری است ٍ چٌبًچِ پس
اس  3هبُ گشارش کسز حضَر فیشیکی ّوزاُ ثب کسز کوک ّشیٌِ ٍ تذکز کتجی ّوچٌبى حضَر فیشیکی ًبهطلَة ٍ ًبکبفی زاضتِ
ثبضٌس اس اػطبی فزصت ّبی اضبفی ضَرای تحصیالت تکویلی زاًطگبُ هحزٍم هیگززًس

3

