بسمه تعالی

معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی-مدرییت تحصیالت تکمیلی

لع
دستورا مل اخذ ،اتدیی و اتمام ردوس (رساهل) رد مقطع دکتری ژپوهش محور (اسفند ماه ( )۲۹۳۱آخریناصالحات رد مهرماه )۲۹۳1
تعریف :هر فعالیت تحقیقاتی دانشجوی دکتری در سامانه آموزشی دانشگاه (گلستان و غیر آن)  ،رساله نامیده میشود (هر فعالیت تحقیقاتی
دانشجوی کارشناسی ،پروژه نامیده میشود؛ هر فعالیت تحقیقاتی پژوهشی دانشجوی کارشناسی ارشد ،پایاننامه نامیده میشود).
 -1در اولین گام از تعریف رساله دکتری ،الزم است استاد (اساتید) راهماا ،نموان و مشصاا رساله را به هاراه نموان پروژه مادر در فرم
مجتاع/دانشکده برسانمد و سپس تحویل مدیریت
صفر تکایل و به تایید مدیریت پژوهش مجتاع/دانشکده و سپس شورای
مجتاع/دانشکده گردد.
* تبصره  :1رساله باید راه حلی برای رفع مشکال و نیازهای دفانی ارائه نااید.
* تبصره  :2درجه استاد راهماا (و انضاء ارزشیابی رساله دانشجو) ،حداقل باید استادیاری باشد .در خاوص محققان و متصااان و
صاحبمظران خارج از دانشگاه ،داشتن مدرك دکترا الزامی است.
* تبصره  :3استاد راهماای رساله باید از اساتید دانشگاه صمعتی مالک اشتر باشد.
* تبصره  :4تعداد رسالههای دکتری تحت راهماائی اساتید راهماا در هر سال تحایلی ،نباید برای انضا هیا نلای استادیار از ،2
دانشیار از  3و استاد از  4رساله تجاوز نااید .در شرایط خاص و در صورتی که نضو هیا نلای دارای پروژههای ماوب کالن
باشد ،این انداد از محل پروژههای نضو هیا نلای (به تشصیص و تایید معاونت پژوهش و فماوری) ،به ترتیب برای استادیار
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به  ،5دانشیار به  7و استاد به  9رساله قابل افزایش است.
دانشگاه انالم نااید تا بر آن
مجتاع/دانشکده نموان رساله را بر اساس فرم صفر ،قبل از قبولی دانشجو باید به
مدیریت
اساس ،دانشجوی دکتری به شیوه پژوهشمحور از سازمان سمجش پذیرش گردد.
دانشجو پس از قبولی ،نموان رساله فوق را در قالب فرم الف 1-انتصاب کرده و پس از تایید استاد (اساتید) راهماا و مشاور ،به
مجتاع/دانشکده تحویل میدهد.
مجتاع/دانشکده ،دانشجو درس پیشمهادیه رساله را در شروع تحایل و فقط در بازهی زمانی
پس از تایید فرم الف 1-توسط
ثبت نام سایر دروس در سامانه گلستان اخذ میکمد.
مجتاع/دانشکده ،حداکثر دو هفته بعد از تاریخ ثبت نام ،نموان رساله را هاراه با مشصاا استاد (اساتید) راهماا و
مدیریت
مشاور و دانشجو ،بر اساس پردازش  15751در سامانه گلستان ثبت کرده و تایید مربوطه را فعال میکمد.
به دلیل رنایت مالحظا حفاظتی ،در این مرحله الزم نیست تاامی اطالنا سامانه گلستان تکایل گردد .اطالنا ضروری نبارتمد
از :مشصاا کامل دانشجو 5 ،کلاه اول نموان رساله هاراه با سه نقطه (مثال :ارزیابی رفتار اکسایشی و تریبولوژیکی فوالد ،)...
مشصاا استاد (اساتید) راهماا و استاد مشاور ( در صورتی که استاد مشاور وجود داشته باشد).
برای هر دانشجو ضرور دارد که در شروع نیاسال اول او ،مراحل  4و  5فوق انجام شده باشد .در غیر این صور  ،مهلت قانونی
دانشگاه ،نامه اخطار به دانشجو
دانشجو در این مرحله به اتاام رسیده است و در وهله اول ،مجتاع/دانشکده و در وهله دوم
ارسال خواهمد ناود؛ ضاما ثبت نام با تاخیر ،مشاول جریاه خواهد شد.
دانشجو فرصت دارد حداکثر به مد دو نیاسال تحایلی (حداکثر تا پایان نیاسال دوم دانشجو) ،نسبت به تهیه پیشمهادیه رساله
اقدام ناوده و تاییدیه استاد (اساتید) راهماا و مشاور را اخذ کمد .در شروع نیاسال دوم تحایلی ،دانشجو باید درس پیشمهادیه رساله را
به صور ادامه دار اخذ نااید.
جهت دفاع از پیشمهادیه رساله ،الزم است دانشجو به پردازش  15771گلستان مراجعه ناوده و اطالنا فرم درخواست دفاع را به
مجتاع/دانشکده برسد.
طور کامل تکایل کمد .اطالنا تکایل شدهی دانشجو در این پردازش ،باید به تایید مدیریت
دانشگاه پیگیری نااید.
دانشگاه مراجعه ناوده و فعالسازی پردازش  15771را از کارشماس مربوطه در
دانشجو بایستی به
دانشگاه تایید میشود .آنگاه بر اساس اطالنا وارد شده در فرم
در صور صحت موارد ،فرم درخواست دفاع دانشجو توسط
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درخواست دفاع (پردازش  ،)15771دانشجو جلسه دفاع از پیشمهادیه خود را با توجه به مقررا مربوطه برگزار میکمد .مسئولیت و
مجتاع/دانشکده میباشد .در صورتی که قبل از تایید
مدیریت برگزاری جلسه دفانیه ممطبق بر قوانین وزار نلوم ،با
پردازش  1۷۸۸1توسط ت ت دانشگاه ،جلسه دفاعیه برگزار شود ،جلسه دفاعیه مورد تایید ت ت دانشگاه نبوده و
موارد مجددا بایستی در چارچوب ذکر شده ،تکرار گردد.

* تبصره  :5ارزشیابی پیشمهادیه رساله در جلسهی دفانیه توسط هیئت داوران ،متشکل از استاد (اساتید) راهماا ،استاد مشاور و دو
نفر داور که یکی از این افراد از انضای هیا نلای خارج دانشگاه با داشتن حداقل مرتبه دانشیاری است ،هاراه با ناایمده
دانشگاه بر اساس فرم الف 2-برگزار میگردد (دو نفر داور با توجه به موضوع رساله ،توسط شورای تحایال تکایلی
مجتاع/دانشکده انتصاب میشوند).
* تبصره  :6در صورتیکه پیشمهادیه رساله ،از نظر هیئت داوران ،غیرقابل قبول تشصیص داده شود؛ دانشجو میتواند حداکثر تا یک
نیاسال و در صورتیکه از حداکثر مد مجاز تحایل وی تجاوز نکمد ،پیشمهادیه رساله خود را کامل و بار دیگر در زمانیکه
هیئت داوران تعیین میکممد از آن دفاع نااید.
* تبصره  :۸دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از پیشمهادیه رساله خود با موفقیت دفاع کمد ،از ادامه تحایل محروم می-
شود و بایستی خسار های مربوطه را پرداخت نااید.
* تبصره  :۷به دانشجویی که به هر دلیل از ادامه تحایل باز میماند ،گواهی گذراندن واحدهای درسی دوره در صور درخواست
دانشجو ،انطاء خواهد شد.
مجتاع/دانشکده -1 ،فرم چمدبرگی تایید شدهی پیشمهادیه رساله دانشجو -2 ،فرم تکایل شدهی تقاضای پژوهانه (که
 -11مدیریت
به تایید ریاست مجتاع/دانشکده رسیده است) ،و  CD -3اطالنا رساله را برای تحایال تکایلی دانشگاه ارسال مینااید .تاکید
میشود به ممظور رنایت مالحظا حفاظتی ،الزم است ارسال سه مورد فوق ،صرفا توسط ت ت دانشکده و به صورت
دانشگاه ،از دریافت این اطالنا در خارج از چارچوب فوق و یا توسط دانشجو معذور بوده و
محرمانه انجام شود  .مدیریت
موارد را ترتیب اثر نایدهد .در این مرحله ،اگر تغییراتی در نموان رساله یا مشصاا اساتید راهماا و مشاور در پردازش  15751وجود
مجتاع/دانشکده انجام شده و تایید دوم پردازش فعال میشود .خاطر نشان میشود بعد از نبور از این مرحله،
دارد ،توسط
مجتاع/دانشکده در این پردازش قابل انجام نیست CD .اطالنا رساله ،حاوی جدول تکایل
هیچـگونه تغییراتی از سوی
شدهی زیر در قالب فایل اکسل و فقط برای یک نفر دانشجو است (تکایل موارد ستارهدار ضروری میباشد و مابقی موارد ،در صور
وجود ،وارد شود):
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دانشگاه به طور دقیق ،سه مورد اطالنا اشاره شده در بمد  11را بررسی میکمد و در صور صحت تاامی موارد ،نموان
-11
رساله در پردازش  15751را تایید و قفل میکمد.
 -12حداکثر فرصت مجاز برای انجام بمد  11فوق ،انتهای نیاسال تحایلی دوم دانشجو میباشد .در غیر این صور  ،موارد ممطبق با
تبارههای  6تا  5فوق دنبال میشود.
 -13دانشجو باید حداکثر تا انتهای نیاسال دوم تحایلی خود نسبت به دریافت و تحویل مدرك زبان خود (ممطبق با ضوابط و چارچوب-
دانشگاه اقدام نااید ،در غیر اینصور ممطبق با تبارههای  7تا  5فوق با او برخورد میشود.
های تعیین شده) به
دانشگاه پس از تحقق بمدهای  11و  13فوق ،مرحله اول تصایص پژوهانهی دانشجو (که ممطبق بر دستورالعال ابالغی
-14
ریاست محترم دانشگاه در نامه  6631/92/355مورخه  ،92/4/9معادل با  25درصد کل پژوهانه یک دانشجوی دکتری است) را در
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دانشگاه ،الف) پژوهانه فعال نصواهد شد ،ب)
وجه مجتاع/دانشکده کارسازی مینااید .در صور ندم تایید موارد فوق توسط
دانشگاه صادر میگردد.
نامه اخراج دانشجو با توجه به اتاام مهلت قانونی وی از سوی
 -15در ابتدای نیاسال سوم دانشجو و در بازه زمانی ثبت نام ،دانشجو باید نسبت به اخذ درس جامع پژوهشی 1در سامانه گلستان اقدام
نااید .البته پیشمیاز اخذ این درس ،درس پیشمهادیه رساله است که دانشجو در سال اول تحایلی خود آن را اخذ و گذرانده است.
مجتاع/دانشکده حداکثر به مد دو هفته از تاریخ ثبت نام فرصت دارد تا
 -16با اخذ درس جامع پژوهشی 1توسط دانشجو ،مدیریت
هاانمد بمد  5فوق در پردازش  ،15751اطالنا رساله را وارد سامانه گلستان کمد.
 -17دانشجو فرصت دارد حداکثر به مد دو نیاسال تحایلی (حداکثر تا پایان نیاسال چهارم دانشجو) ،نسبت به تهیه گزارش پیشرفت
رساله به میزان  %51اقدام ناوده و تاییدیه استاد (اساتید) راهماا و مشاور را اخذ کمد .در شروع نیاسال چهارم تحایلی ،دانشجو باید
درس جامع پژوهشی 1را به صور ادامه دار اخذ نااید.
* تبصره  :9گزارش پیشرفت رساله باید به زبان فارسی نوشته شود .هاچمین جهت یکمواختی و هااهمگی در نگارش گزارش رساله،
دانشجویان موظفمد با استفاده از شیوهنامه تدوین پایاننامهها/رسالههای تحصیالت تکمیلی ،قرار داده شده در وبگاه دانشگاه
( www.mut.ac.irدر بخش معاونت آموزش و تحایال تکایلی-مدیریت تحایال تکایلی) ،ترکیب ظاهری ،تسلسل و
تمظیم بصشهای رساله و سایر نکا ضروری را در نگارش و ارائه آن رنایت ناایمد.
* تبصره  :11صحافی فمری گزارش پیشرفت رساله پس از اخذ نارهی قبولی و انجام اصالحا کایته راهبری و اخذ مجوز استاد
مجتاع/دانشکده انجام میشود.
راهماا و تأیید مدیریت
 -15جهت دفاع از گزارش پیشرفت رساله ،الزم است دانشجو به پردازش  15771گلستان مراجعه ناوده و اطالنا فرم درخواست دفاع را
مجتاع/دانشکده برسد.
به طور کامل تکایل کمد .اطالنا تکایل شدهی دانشجو در این پردازش ،باید به تایید مدیریت
دانشگاه پیگیری نااید.
دانشگاه مراجعه ناوده و فعالسازی پردازش  15771را از کارشماس مربوطه در
 -19دانشجو بایستی به
دانشگاه تایید میشود .آنگاه بر اساس اطالنا وارد شده در فرم
در صور صحت موارد ،فرم درخواست دفاع دانشجو توسط
درخواست دفاع (پردازش  ،)15771دانشجو جلسه دفاع از جامع پژوهشی 1خود را با توجه به مقررا مربوطه برگزار میکمد .مسئولیت
مجتاع/دانشکده میباشد .در صورتی که قبل از تایید
و مدیریت برگزاری جلسه دفانیه ممطبق بر قوانین وزار نلوم ،با
پردازش  1۷۸۸1توسط ت ت دانشگاه ،جلسه دفاعیه برگزار شود ،جلسه دفاعیه مورد تایید ت ت دانشگاه نبوده و
موارد مجددا بایستی در چارچوب ذکر شده ،تکرار گردد.

* تبصره  :11ارزشیابی گزارش پیشرفت رساله (جامع پژوهشی )1توسط کایته راهبری رساله متشکل از استاد (اساتید) راهماا ،استاد
مشاور ،ناایمدهی کارفرمای پروژهی مادر ،رییس گروه/دانشکده تصاای مربوطه و معاون/مدیر آموزش و
مجتاع/دانشکده ،بر اساس فرمهای ب 1-و ب 2-انجام میشود.
* تبصره  :12در صورتیکه گزارش پیشرفت رساله ،از نظر کایته راهبری ،غیرقابل قبول تشصیص داده شود؛ دانشجو میتواند
حداکثر تا یک نیاسال و در صورتیکه از حداکثر مد مجاز تحایل وی تجاوز نکمد ،پیشمهادیه رساله خود را کامل و بار
دیگر در زمانیکه کایته تعیین میکممد از آن دفاع نااید.
* تبصره  :13دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از گزارش پیشرفت رساله خود با موفقیت دفاع کمد ،از ادامه تحایل
محروم میشود و بایستی خسار های مربوطه را پرداخت نااید.
مجتاع/دانشکده -1 ،فرم تکایل شدهی ب 2-و  CD -2گزارش پیشرفت رساله به میزان  %51را برای تحایال
 -21مدیریت
تکایلی دانشگاه ارسال مینااید .در این مرحله ،هاچمین تایید دوم درس جامع پژوهشی 1در پردازش  15751توسط
مجتاع/دانشکده انجام میشود.
مجتاع/دانشکده بر اساس فرم ب ،2-ناره درس جامع پژوهشی 1را به صور قابل قبول با درجه نالی (ناره -19
 -21مدیریت
 ،)21قابل قبول با درجه بسیار خوب (ناره  ،)19-15قابل قبول با درجه خوب (ناره  )15-17و یا غیر قابل قبول (ناره زیر  )17در
سامانه گلستان وارد میکمد .اگر ناره درس جامع پژوهشی ،1غیرقابل قبول درج شود ،تبارههای  12و  13فوق قابل اجرا خواهد بود.
دانشگاه به طور دقیق ،دو مورد اطالنا اشاره شده در بمد  21و  21را بررسی میکمد و در صور صحت تاامی موارد،
-22
اطالنا رساله در پردازش  15751را تایید و قفل ناره درس را فعال میکمد.
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 -23حداکثر فرصت مجاز برای انجام بمد  22فوق ،انتهای نیاسال تحایلی چهارم دانشجو میباشد.
دانشگاه پس از تحقق بمد  22فوق ،مرحله دوم تصایص پژوهانهی دانشجو (که ممطبق بر دستورالعال ابالغی ریاست محترم
-24
دانشگاه در نامه  6631/92/355مورخه  ،92/4/9معادل با  25درصد کل پژوهانه یک دانشجوی دکتری است) را در وجه
دانشگاه ،الف) پژوهانه فعال نصواهد شد ،ب) نامه
مجتاع/دانشکده کارسازی مینااید .در صور ندم تایید موارد فوق توسط
دانشگاه صادر میگردد.
اخراج دانشجو با توجه به اتاام مهلت قانونی وی از سوی
 -25در ابتدای نیاسال پمجم دانشجو و در بازه زمانی ثبت نام ،دانشجو باید نسبت به اخذ درس جامع پژوهشی 2در سامانه گلستان اقدام
نااید .البته پیشمیاز اخذ این درس ،درس جامع پژوهشی 1است که دانشجو در سال دوم تحایلی خود آن را اخذ و گذرانده است.
مجتاع/دانشکده حداکثر به مد دو هفته از تاریخ ثبت نام فرصت دارد تا
 -26با اخذ درس جامع پژوهشی 2توسط دانشجو ،مدیریت
هاانمد بمد  5فوق در پردازش  ،15751اطالنا رساله را وارد سامانه گلستان کمد.
 -27دانشجو فرصت دارد حداکثر به مد دو نیاسال تحایلی (حداکثر تا پایان نیاسال ششم دانشجو) ،نسبت به تهیه گزارش پیشرفت
رساله به میزان  %51اقدام ناوده و تاییدیه استاد (اساتید) راهماا و مشاور را اخذ کمد .در شروع نیاسال ششم تحایلی ،دانشجو باید
درس جامع پژوهشی 2را به صور ادامه دار اخذ نااید.
* تبصره  :14تهیه گزارش پیشرفت رساله در این مرحله نیز هاانمد موارد اشاره شده در تبارههای  9و  11است.
 -25جهت دفاع از گزارش پیشرفت رساله ،الزم است دانشجو به پردازش  15771گلستان مراجعه ناوده و اطالنا فرم درخواست دفاع را
مجتاع/دانشکده برسد.
به طور کامل تکایل کمد .اطالنا تکایل شدهی دانشجو در این پردازش ،باید به تایید مدیریت
 -29در مرحله دفاع از جامع پژوهشی ،2دانشجو باید حداقل نسبت به ارسال ) (submitدو مقالهی ( ISIموجود در گزارش  )JCRیا یک
مقاله ( ISIموجود در گزارش  )JCRو یک مقاله نلای-پژوهشی معتبر اقدام ناوده و مدارك آن را به کایته راهبری و مدیریت
مجتاع/دانشکده تحویل نااید.
دانشگاه پیگیری نااید.
دانشگاه مراجعه ناوده و فعالسازی پردازش  15771را از کارشماس مربوطه در
 -31دانشجو بایستی به
دانشگاه تایید میشود .آنگاه بر اساس اطالنا وارد شده در فرم
در صور صحت موارد ،فرم درخواست دفاع دانشجو توسط
درخواست دفاع (پردازش  ،)15771دانشجو جلسه دفاع از جامع پژوهشی 2خود را با توجه به مقررا مربوطه برگزار میکمد .مسئولیت
مجتاع/دانشکده میباشد .در صورتی که قبل از تایید
و مدیریت برگزاری جلسه دفانیه ممطبق بر قوانین وزار نلوم ،با
پردازش  1۷۸۸1توسط ت ت دانشگاه ،جلسه دفاعیه برگزار شود ،جلسه دفاعیه مورد تایید ت ت دانشگاه نبوده و
موارد مجددا بایستی در چارچوب ذکر شده ،تکرار گردد.

* تبصره  :15ارزشیابی گزارش پیشرفت رساله در آزمون جامع پژوهشی ،2هاانمد موارد اشاره شده در تبارههای 12 ،11و  13است.
مجتاع/دانشکده -1 ،فرم تکایل شدهی ج CD -2 ،2-گزارش پیشرفت رساله به میزان  %51و  -3کپی نامه ثبت
 -31مدیریت
حداقل دو مقالهی  ISIیا یک مقاله  ISIو یک مقاله نلای-پژوهشی را برای تحایال تکایلی دانشگاه ارسال مینااید .در این
مجتاع/دانشکده انجام میشود.
مرحله ،هاچمین تایید دوم درس جامع پژوهشی 2در پردازش  15751توسط
مجتاع/دانشکده بر اساس فرم ج ،2-ناره درس جامع پژوهشی 2را به صور قابل قبول با درجه نالی (ناره -19
 -32مدیریت
 ،)21قابل قبول با درجه بسیار خوب (ناره  ،)19-15قابل قبول با درجه خوب (ناره  )15-17و یا غیر قابل قبول (ناره زیر  )17در
سامانه گلستان وارد میکمد .اگر ناره درس جامع پژوهشی ،2غیرقابل قبول درج شود ،تبارههای  12و  13فوق قابل اجرا خواهد بود.
دانشگاه به طور دقیق ،دو مورد اطالنا اشاره شده در بمد  31و  32را بررسی میکمد و در صور صحت تاامی موارد،
-33
اطالنا رساله در پردازش  15751را تایید و قفل ناره درس را فعال میکمد.
 -34حداکثر فرصت مجاز برای انجام بمد  33فوق ،انتهای نیاسال تحایلی ششم دانشجو میباشد.
دانشگاه پس از تحقق بمد  33فوق ،مرحله سوم تصایص پژوهانهی دانشجو (که ممطبق بر دستورالعال ابالغی ریاست محترم
-35
دانشگاه در نامه  6631/92/355مورخه  ،92/4/9معادل با  25درصد کل پژوهانه یک دانشجوی دکتری است) را در وجه
دانشگاه ،الف) پژوهانه فعال نصواهد شد ،ب) نامه
مجتاع/دانشکده کارسازی مینااید .در صور ندم تایید موارد فوق توسط
دانشگاه صادر میگردد.
اخراج دانشجو با توجه به اتاام مهلت قانونی وی از سوی

صفحه  4از 11

 -36در ابتدای نیاسال هفتم دانشجو و در بازه زمانی ثبت نام ،دانشجو باید نسبت به اخذ درس رساله در سامانه گلستان اقدام نااید .البته
پیشمیاز اخذ این درس ،درس جامع پژوهشی 2است که دانشجو در سال سوم تحایلی خود آن را اخذ و گذرانده است.
مجتاع/دانشکده حداکثر به مد دو هفته از تاریخ ثبت نام فرصت دارد تا هاانمد
 -37با اخذ درس رساله توسط دانشجو ،مدیریت
بمد  5فوق در پردازش  ،15751اطالنا رساله را وارد سامانه گلستان کمد.
 -35دانشجو فرصت دارد حداکثر به مد دو نیاسال تحایلی (حداکثر تا پایان نیاسال هشتم دانشجو) ،نسبت به تهیه رساله دکتری اقدام
ناوده و تاییدیه استاد (اساتید) راهماا و مشاور را اخذ کمد .در شروع نیاسال هشتم تحایلی ،دانشجو باید درس رساله را به صور
ادامه دار اخذ نااید.
 -39جهت دفاع از رساله ،الزم است دانشجو به پردازش  15771گلستان مراجعه ناوده و اطالنا فرم درخواست دفاع را به طور کامل
مجتاع/دانشکده برسد.
تکایل کمد .اطالنا تکایل شدهی دانشجو در این پردازش ،باید به تایید مدیریت
 -41در مرحله دفاع از رساله ،دانشجو باید حداقل نسبت به ارائهی ) (acceptدو مقالهی ( ISIموجود در گزارش  )JCRیا یک مقاله ISI
(موجود در گزارش  )JCRو یک مقاله نلای-پژوهشی معتبر اقدام ناوده و تاییدیه مربوطه را در قالب فرم تایید مقاال قبل از جلسه
دفاع ،از مدیریت نظار و ارزیابی معاونت اموزش و تحایال تکایلی دریافت نااید.
دانشگاه پیگیری نااید.
دانشگاه مراجعه ناوده و فعالسازی پردازش  15771را از کارشماس مربوطه در
 -41دانشجو بایستی به
دانشگاه تایید میشود .آنگاه بر اساس اطالنا وارد شده در فرم
در صور صحت موارد ،فرم درخواست دفاع دانشجو توسط
درخواست دفاع (پردازش  ،)15771دانشجو جلسه دفاع از رساله خود را با توجه به مقررا مربوطه برگزار میکمد .مسئولیت و مدیریت
مجتاع/دانشکده میباشد .در صورتی که قبل از تایید پردازش
برگزاری جلسه دفانیه ممطبق بر قوانین وزار نلوم ،با
 1۷۸۸1توسط ت ت دانشگاه ،جلسه دفاعیه برگزار شود ،جلسه دفاعیه مورد تایید ت ت دانشگاه نبوده و موارد مجددا
بایستی در چارچوب ذکر شده ،تکرار گردد.

* تبصره  :16ارزشیابی رساله در جلسهی دفانیه توسط هیئت داوران ،متشکل از استاد (اساتید) راهماا ،استاد مشاور و سه نفر داور
که یکی از این افراد از انضای هیا نلای خارج دانشگاه با داشتن حداقل مرتبه دانشیاری است ،هاراه با ناایمده
دانشگاه بر اساس فرمهای د ،1-د 2-و د 3-برگزار میگردد (سه نفر داور با توجه به موضوع رساله ،توسط شورای تحایال
تکایلی مجتاع/دانشکده انتصاب میشوند) .بقیه موارد ،هاانمد موضونا اشاره شده در تبارههای  7 ،6و  5است.
* تبصره  :1۸رساله دکتری باید به زبان فارسی نوشته شود .هاچمین جهت یکمواختی و هااهمگی در نگارش رساله ،دانشجویان به
موارد اشاره شده در تباره  9مراجعه ناایمد.
* تبصره  :1۷صحافی رساله ممطبق بر شیوهنامهی اشاره شده در تباره  ،9پس از اخذ نارهی قبولی و انجام اصالحا هیأ
مجتاع/دانشکده انجام میشود.
داوران و اخذ مجوز استاد راهماا و تأیید مدیریت
مجتاع/دانشکده -1 ،فرمهای تکایل شدهی د ،2-د 3-و د CD -2 ،4-رساله و  -3کپی دو مقاله  ،ISIیا یک مقاله
 -42مدیریت
 ISIو یک مقاله نلای پژوهشی را برای تحایال تکایلی دانشگاه ارسال مینااید .در این مرحله ،هاچمین تایید دوم درس رساله
مجتاع/دانشکده انجام میشود.
در پردازش  15751توسط
مجتاع/دانشکده بر اساس فرم د ،2-ناره درس رساله را به صور قابل قبول با درجه نالی (ناره  ،)21-19قابل
 -43مدیریت
قبول با درجه بسیار خوب (ناره  ،)19-15قابل قبول با درجه خوب (ناره  )15-17و یا غیر قابل قبول (ناره زیر  )17در سامانه
گلستان وارد میکمد .اگر ناره درس رساله ،غیرقابل قبول درج شود ،تبارههای  7 ،6و  5فوق قابل اجرا خواهد بود.
دانشگاه به طور دقیق ،دو مورد اطالنا اشاره شده در بمد  42و  43را بررسی میکمد و در صور صحت تاامی موارد،
-44
اطالنا رساله در پردازش  15751را تایید و قفل ناره درس را فعال میکمد.
 -45حداکثر فرصت مجاز برای انجام بمد  44فوق ،انتهای نیاسال تحایلی هشتم دانشجو میباشد.
دانشگاه پس از تحقق بمد  44فوق ،مرحله نهایی تصایص پژوهانهی دانشجو (که ممطبق بر دستورالعال ابالغی ریاست
-46
محترم دانشگاه در نامه  6631/92/355مورخه  ،92/4/9معادل با  25درصد کل پژوهانه یک دانشجوی دکتری است) را در وجه
دانشگاه ،الف) پژوهانه فعال نصواهد شد ،ب) نامه
مجتاع/دانشکده کارسازی مینااید .در صور ندم تایید موارد فوق توسط
دانشگاه صادر میگردد.
اخراج دانشجو با توجه به اتاام مهلت قانونی وی از سوی
صفحه  5از 11

 -47تاکید میشود که حداکثر فرصت مجاز برای دفاع از رساله ممطبق بر موارد فوق ،پایان نیاسال هشتم دانشجو خواهد بود .در موارد
مجتاع/دانشکده و کایسیون موارد خاص و در نظام شبانه ،دفاع خود را تا پایان نیاسال نهم
خاص ،دانشجو می تواند با مجوز
مجتاع/دانشکده ،میسر است و با
انجام دهد .قطعا تادید نیاسال تحایلی نهم با صالحدید و مجوز استاد (اساتید) راهماا و
توجه به ارتباط رسالههای دکتری به پروژههای اصلی دانشگاه ،ضرورت دارد دانشجو حساسیت زمانی انجام رساله را به
خوبی درک کند .در صورت صالح دید استاد (اساتید) راهنما ،حمایتهای مالی از رسالههای دکتری بعد از نیمسال
هشتم میتواند محدود یا قطع گردد.

 -45تذکر بسیار مهم :هر دانشجوی دکتری در شیوه پژوهش محور بایستی حداقل  5و حداکثر  6واحد از دروس دورههای تحایال
تکایلی رشته خود را به تشصیص استاد (اساتید) راهماا بگذراند .این دروس به نموان دروس اصلی دانشجو محسوب شده و معدل
نارا آنها ،معدل کتبی دکتری دانشجو محسوب میشود .در صورتی که به تشصیص استاد (اساتید) راهماا ،الزم باشد تعداد واحد
بیشتری از طرف دانشجو اخذ و گذرانده شود ،این دروس جزء دروس جبرانی محسوب شده و نارا آنها اگرچه بایستی با موفقیت
باشد (زیر  14نباشد) ،اما در معدل کل تأثیری نصواهمد داشت .مرجع تشصیص اصلی یا جبرانی بودن دروس ،در وهلهی اول استاد
مجتاع/دانشکده مربوطه میباشد.
(اساتید) راهماا و در وهلهی دوم تایید
 -49معدل کل دانشجو در مقطع دکتری نباید کاتر از  16باشد .معدل کاتر از  ،16مشروط محسوب میشود.
 -51تعداد واحد رساله دکتری 31 ،تا  31واحد است و نارهی آن (قابل قبول :نالی ،بسیار خوب ،خوب) در معدل کل تاثیری ندارد.
 -51تعداد کل واحد دکتری در تاامی رشتهها ،با توجه به بمدهای  45و  51فوق 36 ،واحد است.
 -52مجددا تاکید میشود که دانشجو موظف است در شروع هر نیاسال تحایلی ثبت نام ناوده و یک درس پژوهشی (پیشمهادیه رساله،
جامع پژوهشی ،1جامع پژوهشی 2یا رساله) و دیگر دروس اصلی یا جبرانی خود را در بازهی زمانی ثبت نام اخذ نااید .در صور ندم
ثبت نام در موند مقرر ،جریاه تاخیر در ثبت نام به وی تعلق خواهد گرفت .ندم ثبت نام در دو ترم متوالی ،به ممزله اناراف دانشجو
از تحایل بوده و خسار های مرتبط از دانشجو اخذ خواهد شد.

توضیح :موارد فوق به طور خالصه در قالب فلوچار پیوست ،مشصص و ارائه گردیده است.

معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه -مدیریت تحصیالت تکمیلی
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 ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺧﺬ ،ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻭ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﺤﻮﺭ:ﺍﻟﻒ  -ﺍﺧﺬ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺩﺭﺱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻳﻪ ﺭﺳﺎﻟﻪ:

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻳﻌﻨﻲ 5 :ﻛﻠﻤﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ  3ﻧﻘﻄﻪ )ﻣﺜﺎﻝ:
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻛﺴﺎﻳﺶ ﻭ ﺗﺮﻳﺒﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻﺩ (...

ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻳﻪ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
 +ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭ

پ 18770

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻡ ﺍﻟﻒ2-
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺎﺕ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ

ﺗﺎﻳﻴﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻳﻪ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ:
 -1ﻫﻴﺎﺕ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ؛  -2ﺍﻋﻀﺎ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺕ ﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ/ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ؛ -3ﺭﻳﻴﺲ ﻣﺠﺘﻤﻊ/ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ
 +ﺗﻬﻴﻪ  CDﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ/ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ
 +ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻓﺮﻡ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ/ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ

ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻥ  %25ﭘﮋﻭﻫﺎﻧﻪ ﺍﻭﻝ
ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

ﮔﺰﺍﺭﺵ  +1290ﮔﺰﺍﺭﺵ 1143

ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
 %25ﺍﻭﻝ ﭘﮋﻭﻫﺎﻧﻪ

ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺩﻭﻡ ﺩﺭﺱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻳﻪ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ/ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ پ 18750

ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺩﺭﺱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻳﻪ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ پ 18750

ﺛﺒﺖ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﺮﻩ ﺯﺑﺎﻥ
ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ

ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻓﺮﻡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻳﻪ ﺭﺳﺎﻟﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺍﻭﻝ ﺩﺭﺱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻳﻪ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ
پ 18750
ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ/ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻓﺮﻡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﻓﺎﻉ
ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻳﻪ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
 +ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ/ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ
پ 18770

ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻳﻪ ﺭﺳﺎﻟﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ

ﺍﺧﺬ ﺩﺭﺱ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻳﻪ ﺭﺳﺎﻟﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ

ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻡ ﺻﻔﺮ
ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ

ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻱ
ﺕ ﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ/ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻡ ﺍﻟﻒ1-ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
 +ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ
 +ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺕ ﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ/ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ

ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ،
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

 ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺧﺬ ،ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻭ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﺤﻮﺭ:ﺏ  -ﺍﺧﺬ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺩﺭﺱ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ :1

ﺍﺧﺬ ﺩﺭﺱ
ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ 1
ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺍﻭﻝ ﺩﺭﺱ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ  1ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ
پ 18750
ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ/ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ

ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ %50
ﺍﺯ ﻛﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
 +ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭ

پ 18770

ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ1
ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ

پ 18770

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻡ ﺏ1-
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻡ ﺏ 2-ﺗﻮﺳﻂ :ﺕ ﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ/ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ
 CD +ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ %50

ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻥ  %25ﭘﮋﻭﻫﺎﻧﻪ ﺩﻭﻡ
ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

ﮔﺰﺍﺭﺵ 1290

ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
 %25ﺩﻭﻡ ﭘﮋﻭﻫﺎﻧﻪ

ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺩﻭﻡ ﺩﺭﺱ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ  1ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ/ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ پ 18750
ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺮﻩ ﺩﺭﺱ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ1
ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ/ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ

ﻧﻤﺮﻩ :ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ )ﻋﺎﻟﻲ ،ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺏ ،ﺧﻮﺏ(

ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺩﺭﺱ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ  1ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ پ 18750
ﻗﻔﻞ ﻧﻤﺮﻩ ﺩﺭﺱ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ1
ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ

ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻓﺮﻡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺩﻓﺎﻉ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ 1
ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻓﺮﻡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﻓﺎﻉ
ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ 1ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
 +ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ/ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ

ﺩﺭﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ

ﭘﻴﺸﻨﻴﺎﺯ:
ﺩﺭﺱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻳﻪ ﺭﺳﺎﻟﻪ

ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ،
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

 ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺧﺬ ،ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻭ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﺤﻮﺭ:ﺝ  -ﺍﺧﺬ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺩﺭﺱ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ :2

ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  %80ﺍﺯ ﻛﻞ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
 +ﺛﺒﺖ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻭ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ISIﻳﺎ ﻳﻚ  ISIﻭ ﻳﻚ ﻋﻠﻤﻲ-
ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
 +ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭ

پ 18770

ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ2
ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻡ ﺝ1-
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ

پ 18770

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻡ ﺝ 2-ﺗﻮﺳﻂ :ﺕ ﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ/ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ
 CD +ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ %80
 +ﻛﭙﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ISIﻳﺎ ﻋﻠﻤﻲ-ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ

ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻥ  %25ﭘﮋﻭﻫﺎﻧﻪ ﺳﻮﻡ
ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

ﮔﺰﺍﺭﺵ 1290

ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺍﻭﻝ ﺩﺭﺱ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ  2ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ
پ 18750
ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ/ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ

ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
 %25ﺳﻮﻡ ﭘﮋﻭﻫﺎﻧﻪ

ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺩﻭﻡ ﺩﺭﺱ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ  2ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ/ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ پ 18750
ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺮﻩ ﺩﺭﺱ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ2
ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ/ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ

ﻧﻤﺮﻩ :ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ )ﻋﺎﻟﻲ ،ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺏ ،ﺧﻮﺏ(

ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺩﺭﺱ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ  2ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ پ 18750
ﻗﻔﻞ ﻧﻤﺮﻩ ﺩﺭﺱ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ2
ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺷﺸﻢ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ

ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻓﺮﻡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺩﻓﺎﻉ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ 2
ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻓﺮﻡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﻓﺎﻉ
ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ  2ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
 +ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ/ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ

ﺍﺧﺬ ﺩﺭﺱ
ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ 2
ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ

ﺩﺭﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ

ﭘﻴﺸﻨﻴﺎﺯ:
ﺩﺭﺱ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ 1

ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ،
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

 ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺧﺬ ،ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻭ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﺤﻮﺭ:ﺩ  -ﺍﺧﺬ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺩﺭﺱ ﺭﺳﺎﻟﻪ:

ﺗﻬﻴﻪ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺩﻛﺘﺮﻱ
 +ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻭ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ISIﻳﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ISIﻭ
ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲ-ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
 +ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭ +ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﻣﻮﺯﺵ

پ 18770

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻡ ﺩ1-
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺎﺕ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻣﻬﺎﻱ ﺩ ،2-ﺩ ،3-ﺩ 4-ﺗﻮﺳﻂ :ﺕ ﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ/ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ
 CD +ﺭﺳﺎﻟﻪ
 +ﻛﭙﻲ ﺩﻭ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ISIﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ISIﻭ ﻋﻠﻤﻲ-ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ

ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻥ  %25ﭘﮋﻭﻫﺎﻧﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ
ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

ﮔﺰﺍﺭﺵ 1290

ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺍﻭﻝ ﺩﺭﺱ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻠﻲ
ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ
پ 18750
ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ/ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ

ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
 %25ﭼﻬﺎﺭﻡ ﭘﮋﻭﻫﺎﻧﻪ

ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺩﻭﻡ ﺩﺭﺱ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻠﻲ
ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ/ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ پ 18750
ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺮﻩ ﺩﺭﺱ ﺭﺳﺎﻟﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ/ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ

ﻧﻤﺮﻩ :ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ )ﻋﺎﻟﻲ ،ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺏ ،ﺧﻮﺏ(

ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺩﺭﺱ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻠﻲ
ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ پ 18750
ﻗﻔﻞ ﻧﻤﺮﻩ ﺩﺭﺱ ﺭﺳﺎﻟﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﻫﺸﺘﻢ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ

ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻓﺮﻡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺕ ﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
پ 18770

ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻟﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻓﺮﻡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﻓﺎﻉ
ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
 +ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ/ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ

ﺍﺧﺬ ﺩﺭﺱ ﺭﺳﺎﻟﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ

ﺩﺭﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﻫﻔﺘﻢ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ

ﭘﻴﺸﻨﻴﺎﺯ:
ﺩﺭﺱ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ 2

ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ،
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

