بسمه تعالی

معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی-مدرییت تحصیالت تکمیلی

لع
دستورا مل اخذ ،اتدیی و اتمام ردوس (رساهل) رد مقطع دکتری هب شیوه آموزشی ژپوهشی (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).
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هر دانشجوی دکتری باید  11واحد از دروس دورههای تحصیالت تکمیلی رشته خود را به تشخیص استاد (اساتید) راهنما بگذراند.
این دروس به عنوان دروس اصلی دانشجو محسوب شده و معدل نمرات آنها ،معدل کتبی دکتری دانشجو محسوب میشود .در
صورتی که به تشخیص استاد (اساتید) راهنما ،الزم باشد تعداد واحد بیشتری از طرف دانشجو اخذ و گذرانده شود ،این دروس جزء
دروس جبرانی محسوب شده و نمرات آنها اگرچه بایستی با موفقیت باشد (زیر  11نباشد) ،اما در معدل کل تأثیری نخواهند داشت.
مرجع تشخیص اصلی یا جبرانی بودن دروس ،در وهلهی اول استاد (اساتید) راهنما و در وهلهی دوم تایید ت ت مجتمع/دانشکده
مربوطه میباشد.
معدل کل دانشجو در مقطع دکتری نباید کمتر از  11باشد .معدل کمتر از  ،11مشروط محسوب میشود.
تعداد واحد رساله دکتری 11 ،واحد است و نمرهی آن (قابل قبول :عالی ،بسیار خوب ،خوب) در معدل کل تاثیری ندارد.
* تبصره  :1تعداد کل واحد دکتری در تمامی رشتهها ،با توجه به بندهای  1و  3فوق 31 ،واحد است.
در دکتری به شیوه آموزشی پژوهشی ،دانشجو قبل از انتخاب رساله باید در آزمون جامع آموزشی شرکت کرده و پس از قبولی در این
آزمون ،نسبت به اخذ درس پیشنهادیه رساله اقدام نماید.
درس جامع آموزشی باید در ابتدای نیمسال تحصیلی دوم توسط دانشجو اخذ شده و در انتهای نیمسال دوم تحصیلی ،نسبت به درج
نمره قبولی (باالتر از  )11آن اقدام گردد.
آزمون جامع آموزشی از سه درس اصلی گذرانده شده توسط دانشجو ،به عمل میآید .در این خصوص ،ابتدا استاد (اساتید) راهنما،
نام دروس و افراد ارزیابیکنندهی دروس را به ترتیب اولویت در قالب فرم  1-Aبه مدیریت ت ت مجتمع/دانشکده تحویل داده و
پس از بررسی در شورای ت ت مجتمع/دانشکده ،سه درس از دروس انتخابی همراه با افراد ممتحن انتخاب میشوند.
برگزاری آزمون جامع آموزشی ،بسته به نظر کمیته ارزیابیکننده ،به صورت شفاهی ،کتبی و یا شفاهی-کتبی در قالب فرم 1-A
انجام میشود.
جهت دفاع از جامع آموزشی ،الزم است دانشجو به پردازش  1877۱گلستان مراجعه نموده و اطالعات فرم درخواست دفاع را به طور
کامل تکمیل کند .اطالعات تکمیل شدهی دانشجو در این پردازش ،باید به تایید مدیریت ت ت مجتمع/دانشکده برسد.
دانشجو بایستی به ت ت دانشگاه مراجعه نموده و فعالسازی پردازش  1877۱را از کارشناس مربوطه در ت ت دانشگاه پیگیری نماید.
در صورت صحت موارد ،فرم درخواست دفاع دانشجو توسط ت ت دانشگاه تایید میشود .آنگاه بر اساس اطالعات وارد شده در فرم
درخواست دفاع (پردازش  ،)1877۱دانشجو جلسه دفاع از جامع آموزشی خود را با توجه به مقررات مربوطه برگزار میکند .مسئولیت و
مدیریت برگزاری جلسه دفاعیه منطبق بر قوانین وزارت علوم ،با ت ت مجتمع/دانشکده میباشد .در صورتی که قبل از تایید
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  :2ارزشیابی نهایی جامع آموزشی توسط مدیریت ت ت مجتمع/دانشکده در قالب فرم  3-Aو با توجه به فرمهای 1-A
صورت میگیرد .نمرهی آزمون جامع آموزشی (مجموع نمرات سه درس تقسیم بر  ،)3باید باالتر از  11باشد.
* تبصره  :3در صورتیکه نمرهی آزمون جامع آموزشی ،کمتر از  11باشد ،دانشجو میتواند حداکثر تا یک نیمسال ،در صورتیکه از
حداکثر مدت مجاز تحصیل وی تجاوز نکند ،آزمون خود را بار دیگر در زمانیکه کمیته تعیین میکنند به انجام رساند.
* تبصره  :4دانشجویی که دو بار در آزمون جامع آموزشی موفق نشود ،از ادامه تحصیل محروم شده و بایستی خسارتهای مربوطه
را پرداخت نماید.
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 -1۱مدیریت ت ت مجتمع/دانشکده ،فرم تکمیل شدهی  3-Aرا برای تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال مینماید .در این مرحله،
همچنین تایید و قفل نمره درس جامع آموزشی (نمره بیشتر از  )11توسط ت ت مجتمع/دانشکده انجام میشود.
 -11ت ت دانشگاه به طور دقیق ،اطالعات اشاره شده در بند  1۱را بررسی میکند و در صورت صحت تمامی موارد ،قفل نمره درس جامع
آموزشی را فعال میکند.
 -11دانشجو باید حداکثر تا انتهای نیمسال دوم تحصیلی خود نسبت به دریافت و تحویل مدرک زبان خود (منطبق با ضوابط و چارچوب-
های تعیین شده) به ت ت دانشگاه اقدام نماید ،در غیر اینصورت منطبق با تبصره  1با او برخورد میشود.
 -13ت ت دانشگاه پس از تحقق بندهای  11و  11فوق ،مرحله اول تخصیص پژوهانهی دانشجو (که منطبق بر دستورالعمل ابالغی
ریاست محترم دانشگاه در نامه  113۱/91/358مورخه  ،91/1/9معادل با  15درصد کل پژوهانه یک دانشجوی دکتری است) را در
وجه مجتمع/دانشکده کارسازی مینماید .در صورت عدم تایید موارد فوق توسط ت ت دانشگاه ،الف) پژوهانه فعال نخواهد شد ،ب)
نامه اخراج دانشجو با توجه به اتمام مهلت قانونی وی از سوی ت ت دانشگاه صادر میگردد.
 -11در اولین گام از تعریف رساله دکتری ،الزم است استاد (اساتید) راهنما ،عنوان و مشخصات رساله را به همراه عنوان پروژه مادر در فرم
صفر تکمیل و به تایید مدیریت پژوهش مجتمع/دانشکده و سپس شورای ت ت مجتمع/دانشکده برسانند و سپس تحویل مدیریت ت
ت مجتمع/دانشکده گردد.
* تبصره  :5رساله باید راه حلی برای رفع مشکالت و نیازهای دفاعی ارائه نماید.
* تبصره  :6درجه استاد راهنما (و اعضاء ارزشیابی رساله دانشجو) ،حداقل باید استادیاری باشد .در خصوص محققان و متخصصان و
صاحبنظران خارج از دانشگاه ،داشتن مدرک دکترا الزامی است.
* تبصره  :۸استاد راهنمای رساله باید از اساتید دانشگاه صنعتی مالک اشتر باشد.
* تبصره  :۷تعداد رسالههای دکتری تحت راهنمائی اساتید راهنما در هر سال تحصیلی ،نباید برای اعضا هیات علمی استادیار از ،1
دانشیار از  3و استاد از  1رساله تجاوز نماید .در شرایط خاص و در صورتی که عضو هیات علمی دارای پروژههای مصوب کالن
باشد ،این اعداد از محل پروژههای عضو هیات علمی (به تشخیص و تایید معاونت پژوهش و فناوری) ،به ترتیب برای استادیار
به  ،5دانشیار به  7و استاد به  9رساله قابل افزایش است.
 -15دانشجو ،عنوان رساله فوق را در قالب فرم  1-Bانتخاب کرده و پس از تایید استاد (اساتید) راهنما و مشاور ،به ت ت مجتمع/دانشکده
تحویل میدهد.
 -11پس از تایید فرم  1-Bتوسط ت ت مجتمع/دانشکده ،دانشجو درس پیشنهادیه رساله را در شروع نیمسال سوم تحصیلی خود و فقط
در بازهی زمانی ثبت نام سایر دروس در سامانه گلستان اخذ میکند .البته پیشنیاز اخذ این درس ،درس جامع آموزشی است که
دانشجو در انتهای نیمسال دوم تحصیلی خود ،آن را اخذ و گذرانده است.
 -17مدیریت ت ت مجتمع/دانشکده ،حداکثر دو هفته بعد از تاریخ ثبت نام ،عنوان رساله را همراه با مشخصات استاد (اساتید) راهنما و
مشاور و دانشجو ،بر اساس پردازش  1875۱در سامانه گلستان ثبت کرده و تایید مربوطه را فعال میکند.
به دلیل رعایت مالحظات حفاظتی ،در این مرحله الزم نیست تمامی اطالعات سامانه گلستان تکمیل گردد .اطالعات ضروری عبارتند
از :مشخصات کامل دانشجو 5 ،کلمه اول عنوان رساله همراه با سه نقطه (مثال :ارزیابی رفتار اکسایشی و تریبولوژیکی فوالد ،)...
مشخصات استاد (اساتید) راهنما و استاد مشاور ( در صورتی که استاد مشاور وجود داشته باشد).
 -18برای هر دانشجو ضرورت دارد که در شروع نیمسال سوم او ،مرحله  11انجام شده باشد .در غیر این صورت ،مهلت قانونی دانشجو در
این مرحله به اتمام رسیده است و در وهله اول ،مجتمع/دانشکده و در وهله دوم ت ت دانشگاه ،نامه اخطار به دانشجو ارسال خواهند
نمود؛ ضمنا ثبت نام با تاخیر ،مشمول جریمه خواهد شد.
 -19دانشجو فرصت دارد حداکثر به مدت دو نیمسال تحصیلی (حداکثر تا پایان نیمسال چهارم دانشجو) ،نسبت به تهیه پیشنهادیه رساله
اقدام نموده و تاییدیه استاد (اساتید) راهنما و مشاور را اخذ کند .در شروع نیمسال چهارم تحصیلی ،دانشجو باید درس پیشنهادیه رساله
را به صورت ادامه دار اخذ نماید.
 -1۱جهت دفاع از پیشنهادیه رساله ،الزم است دانشجو به پردازش  1877۱گلستان مراجعه نموده و اطالعات فرم درخواست دفاع را به
طور کامل تکمیل کند .اطالعات تکمیل شدهی دانشجو در این پردازش ،باید به تایید مدیریت ت ت مجتمع/دانشکده برسد.
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 -11دانشجو بایستی به ت ت دانشگاه مراجعه نموده و فعالسازی پردازش  1877۱را از کارشناس مربوطه در ت ت دانشگاه پیگیری نماید.
در صورت صحت موارد ،فرم درخواست دفاع دانشجو توسط ت ت دانشگاه تایید میشود .آنگاه بر اساس اطالعات وارد شده در فرم
درخواست دفاع (پردازش  ،)1877۱دانشجو جلسه دفاع از پیشنهادیه خود را با توجه به مقررات مربوطه برگزار میکند .مسئولیت و
مدیریت برگزاری جلسه دفاعیه منطبق بر قوانین وزارت علوم ،با ت ت مجتمع/دانشکده میباشد .در صورتی که قبل از تایید
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  :9ارزشیابی پیشنهادیه رساله در جلسهی دفاعیه توسط هیئت داوران ،متشکل از استاد (اساتید) راهنما ،استاد مشاور و دو
نفر داور که یکی از این افراد از اعضای هیات علمی خارج دانشگاه با داشتن حداقل مرتبه دانشیاری است ،همراه با نماینده ت
ت دانشگاه بر اساس فرم  1-Bبرگزار میگردد (دو نفر داور با توجه به موضوع رساله ،توسط شورای تحصیالت تکمیلی
مجتمع/دانشکده انتخاب میشوند).
* تبصره  :11در صورتیکه پیشنهادیه رساله ،از نظر هیئت داوران ،غیرقابل قبول تشخیص داده شود؛ دانشجو میتواند حداکثر تا
یک نیمسال و در صورتیکه از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی تجاوز نکند ،پیشنهادیه رساله خود را کامل و بار دیگر در
زمانیکه هیئت داوران تعیین میکنند از آن دفاع نماید.
* تبصره  :11دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از پیشنهادیه رساله خود با موفقیت دفاع کند ،از ادامه تحصیل محروم می-
شود و بایستی خسارتهای مربوطه را پرداخت نماید.
* تبصره  :12به دانشجویی که به هر دلیل از ادامه تحصیل باز میماند ،گواهی گذراندن واحدهای درسی دوره در صورت درخواست
دانشجو ،اعطاء خواهد شد.
 -11مدیریت ت ت مجتمع/دانشکده -1 ،فرم چندبرگی تایید شدهی پیشنهادیه رساله دانشجو -1 ،فرم تکمیل شدهی تقاضای پژوهانه (که
به تایید ریاست مجتمع/دانشکده رسیده است) ،و  CD -3اطالعات رساله را برای تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال مینماید .تاکید
میشود به منظور رعایت مالحظات حفاظتی ،الزم است ارسال سه مورد فوق ،صرفا توسط ت ت دانشکده و به صورت
محرمانه انجام شود .مدیریت ت ت دانشگاه ،از دریافت این اطالعات در خارج از چارچوب فوق و یا توسط دانشجو معذور بوده و
موارد را ترتیب اثر نمیدهد .در این مرحله ،اگر تغییراتی در عنوان رساله یا مشخصات اساتید راهنما و مشاور در پردازش  1875۱وجود
دارد ،توسط ت ت مجتمع/دانشکده انجام شده و تایید دوم پردازش فعال میشود .خاطر نشان میشود بعد از عبور از این مرحله،
هیچـگونه تغییراتی از سوی ت ت مجتمع/دانشکده در این پردازش قابل انجام نیست CD .اطالعات رساله ،حاوی جدول تکمیل
شدهی زیر در قالب فایل اکسل و فقط برای یک نفر دانشجو است (تکمیل موارد ستارهدار ضروری میباشد و مابقی موارد ،در صورت
وجود ،وارد شود):
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 -13ت ت دانشگاه به طور دقیق ،سه مورد اطالعات اشاره شده در بند  11را بررسی میکند و در صورت صحت تمامی موارد ،عنوان
رساله در پردازش  1875۱را تایید و قفل میکند.
 -11حداکثر فرصت مجاز برای انجام بند  ،13انتهای نیمسال تحصیلی چهارم دانشجو میباشد .در غیر این صورت ،موارد منطبق با
تبصرههای  1۱تا  11دنبال میشود.
 -15ت ت دانشگاه پس از تحقق بند  ،13مرحله دوم تخصیص پژوهانهی دانشجو (که منطبق بر دستورالعمل ابالغی ریاست محترم
دانشگاه در نامه  113۱/91/358مورخه  ،91/1/9معادل با  15درصد کل پژوهانه یک دانشجوی دکتری است) را در وجه
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مجتمع/دانشکده کارسازی مینماید .در صورت عدم تایید موارد فوق توسط ت ت دانشگاه ،الف) پژوهانه فعال نخواهد شد ،ب) نامه
اخراج دانشجو با توجه به اتمام مهلت قانونی وی از سوی ت ت دانشگاه صادر میگردد.
 -11در ابتدای نیمسال پنجم دانشجو و در بازه زمانی ثبت نام ،دانشجو باید نسبت به اخذ درس جامع پژوهشی در سامانه گلستان اقدام
نماید .البته پیشنیاز اخذ این درس ،درس پیشنهادیه رساله است که دانشجو در سال دوم تحصیلی خود آن را اخذ و گذرانده است.
 -17با اخذ درس جامع پژوهشی توسط دانشجو ،مدیریت ت ت مجتمع/دانشکده حداکثر به مدت دو هفته از تاریخ ثبت نام فرصت دارد تا
همانند بند  17در پردازش  ،1875۱اطالعات رساله را وارد سامانه گلستان کند.
 -18دانشجو فرصت دارد حداکثر به مدت دو نیمسال تحصیلی (حداکثر تا پایان نیمسال ششم دانشجو) ،نسبت به تهیه گزارش پیشرفت
رساله به میزان  %5۱اقدام نموده و تاییدیه استاد (اساتید) راهنما و مشاور را اخذ کند .در شروع نیمسال ششم تحصیلی ،دانشجو باید
درس جامع پژوهشی را به صورت ادامه دار اخذ نماید.
* تبصره  :13گزارش پیشرفت رساله باید به زبان فارسی نوشته شود .همچنین جهت یکنواختی و هماهنگی در نگارش گزارش
رساله ،دانشجویان موظفند با استفاده از شیوهنامه تدوین پایاننامهها/رسالههای تحصیالت تکمیلی ،قرار داده شده در وبگاه
دانشگاه ( www.mut.ac.irدر بخش معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی-مدیریت تحصیالت تکمیلی) ،ترکیب ظاهری،
تسلسل و تنظیم بخشهای رساله و سایر نکات ضروری را در نگارش و ارائه آن رعایت نمایند.
* تبصره  :14صحافی فنری گزارش پیشرفت رساله پس از اخذ نمرهی قبولی و انجام اصالحات کمیته راهبری و اخذ مجوز استاد
راهنما و تأیید مدیریت ت ت مجتمع/دانشکده انجام میشود.
 -19جهت دفاع از گزارش پیشرفت رساله (جامع پژوهشی) ،الزم است دانشجو به پردازش  1877۱گلستان مراجعه نموده و اطالعات فرم
درخواست دفاع را به طور کامل تکمیل کند .اطالعات تکمیل شدهی دانشجو در این پردازش ،باید به تایید مدیریت ت ت
مجتمع/دانشکده برسد.
 -3۱دانشجو بایستی به ت ت دانشگاه مراجعه نموده و فعالسازی پردازش  1877۱را از کارشناس مربوطه در ت ت دانشگاه پیگیری نماید.
در صورت صحت موارد ،فرم درخواست دفاع دانشجو توسط ت ت دانشگاه تایید میشود .آنگاه بر اساس اطالعات وارد شده در فرم
درخواست دفاع (پردازش  ،)1877۱دانشجو جلسه دفاع از جامع پژوهشی خود را با توجه به مقررات مربوطه برگزار میکند .مسئولیت و
مدیریت برگزاری جلسه دفاعیه منطبق بر قوانین وزارت علوم ،با ت ت مجتمع/دانشکده میباشد .در صورتی که قبل از تایید
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 (جامع پژوهشی) توسط کمیته راهبری رساله متشکل از استاد (اساتید) راهنما ،استاد
مشاور ،نمایندهی کارفرمای پروژهی مادر ،رییس گروه/دانشکده تخصصی مربوطه و معاون/مدیر آموزش و ت ت
مجتمع/دانشکده ،بر اساس فرمهای  1-Cو  1-Cانجام میشود.
* تبصره  :16در صورتیکه گزارش پیشرفت رساله ،از نظر کمیته راهبری ،غیرقابل قبول تشخیص داده شود؛ دانشجو میتواند
حداکثر تا یک نیمسال و در صورتیکه از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی تجاوز نکند ،پیشنهادیه رساله خود را کامل و بار
دیگر در زمانیکه کمیته تعیین میکنند از آن دفاع نماید.
* تبصره  :1۸دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از گزارش پیشرفت رساله خود با موفقیت دفاع کند ،از ادامه تحصیل
محروم میشود و بایستی خسارتهای مربوطه را پرداخت نماید.
 -31مدیریت ت ت مجتمع/دانشکده -1 ،فرم تکمیل شدهی  1-Cو  CD -1گزارش پیشرفت رساله به میزان  %5۱را برای تحصیالت
تکمیلی دانشگاه ارسال مینماید .در این مرحله ،همچنین تایید دوم درس جامع پژوهشی در پردازش  1875۱توسط ت ت
مجتمع/دانشکده انجام میشود.
 -31مدیریت ت ت مجتمع/دانشکده بر اساس فرم  ،1-Cنمره درس جامع پژوهشی را به صورت قابل قبول با درجه عالی (نمره ،)1۱-19
قابل قبول با درجه بسیار خوب (نمره  ،)19-18قابل قبول با درجه خوب (نمره  )18-17و یا غیر قابل قبول (نمره زیر  )17در سامانه
گلستان وارد میکند .اگر نمره درس جامع پژوهشی ،غیرقابل قبول درج شود ،تبصرههای  11و  17قابل اجرا خواهد بود.

صفحه  4از 11

 -33ت ت دانشگاه به طور دقیق ،دو مورد اطالعات اشاره شده در بند  31را بررسی میکند و در صورت صحت تمامی موارد ،اطالعات
رساله در پردازش  1875۱را تایید و قفل نمره درس را فعال میکند.
 -31حداکثر فرصت مجاز برای انجام بند  31فوق ،انتهای نیمسال تحصیلی ششم دانشجو میباشد.
 -35ت ت دانشگاه پس از تحقق بند  ،33مرحله سوم تخصیص پژوهانهی دانشجو (که منطبق بر دستورالعمل ابالغی ریاست محترم
دانشگاه در نامه  113۱/91/358مورخه  ،91/1/9معادل با  15درصد کل پژوهانه یک دانشجوی دکتری است) را در وجه
مجتمع/دانشکده کارسازی مینماید .در صورت عدم تایید موارد فوق توسط ت ت دانشگاه ،الف) پژوهانه فعال نخواهد شد ،ب) نامه
اخراج دانشجو با توجه به اتمام مهلت قانونی وی از سوی ت ت دانشگاه صادر میگردد.
 -31در ابتدای نیمسال هفتم دانشجو و در بازه زمانی ثبت نام ،دانشجو باید نسبت به اخذ درس رساله در سامانه گلستان اقدام نماید .البته
پیشنیاز اخذ این درس ،درس جامع پژوهشی است که دانشجو در سال سوم تحصیلی خود آن را اخذ و گذرانده است.
 -37با اخذ درس رساله توسط دانشجو ،مدیریت ت ت مجتمع/دانشکده حداکثر به مدت دو هفته از تاریخ ثبت نام فرصت دارد تا همانند
بند  17در پردازش  ،1875۱اطالعات رساله را وارد سامانه گلستان کند.
 -38دانشجو فرصت دارد حداکثر به مدت سه نیمسال تحصیلی (حداکثر تا پایان نیمسال نهم دانشجو) ،نسبت به تهیه رساله دکتری اقدام
نموده و تاییدیه استاد (اساتید) راهنما و مشاور را اخذ کند .در شروع نیمسال هشتم و نهم تحصیلی ،دانشجو باید درس رساله را به
صورت ادامه دار اخذ نماید.
 -39جهت دفاع از رساله ،الزم است دانشجو به پردازش  1877۱گلستان مراجعه نموده و اطالعات فرم درخواست دفاع را به طور کامل
تکمیل کند .اطالعات تکمیل شدهی دانشجو در این پردازش ،باید به تایید مدیریت ت ت مجتمع/دانشکده برسد.
 -1۱در 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 علمی-پژوهشی معتبر اقدام نموده و تاییدیه مربوطه را در قالب فرم تایید مقاالت قبل از جلسه
دفاع ،از مدیریت نظارت و ارزیابی معاونت اموزش و تحصیالت تکمیلی دریافت نماید.
 -11دانشجو بایستی به ت ت دانشگاه مراجعه نموده و فعالسازی پردازش  1877۱را از کارشناس مربوطه در ت ت دانشگاه پیگیری نماید.
در صورت صحت موارد ،فرم درخواست دفاع دانشجو توسط ت ت دانشگاه تایید میشود .آنگاه بر اساس اطالعات وارد شده در فرم
درخواست دفاع (پردازش  ،)1877۱دانشجو جلسه دفاع از رساله خود را با توجه به مقررات مربوطه برگزار میکند .مسئولیت و مدیریت
برگزاری جلسه دفاعیه منطبق بر قوانین وزارت علوم ،با ت ت مجتمع/دانشکده میباشد .در صورتی که قبل از تایید 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  :1۷ارزشیابی رساله در جلسهی دفاعیه توسط هیئت داوران ،متشکل از استاد (اساتید) راهنما ،استاد مشاور و سه نفر داور
که یکی از این افراد از اعضای هیات علمی خارج دانشگاه با داشتن حداقل مرتبه دانشیاری است ،همراه با نماینده ت ت
دانشگاه بر اساس فرمهای  1-D ،1-Dو  3-Dبرگزار میگردد (سه نفر داور با توجه به موضوع رساله ،توسط شورای
تحصیالت تکمیلی مجتمع/دانشکده انتخاب میشوند) .بقیه موارد ،همانند موضوعات اشاره شده در تبصرههای  11 ،1۱و 11
است.
* تبصره  :19رساله دکتری باید به زبان فارسی نوشته شود .همچنین جهت یکنواختی و هماهنگی در نگارش رساله ،دانشجویان به
موارد اشاره شده در تبصره  13مراجعه نمایند.
* تبصره  :21صحافی رساله منطبق بر شیوهنامهی اشاره شده در تبصره  ،13پس از اخذ نمرهی قبولی و انجام اصالحات هیأت
داوران و اخذ مجوز استاد راهنما و تأیید مدیریت ت ت مجتمع/دانشکده انجام میشود.
 -11مدیریت ت ت مجتمع/دانشکده -1 ،فرمهای تکمیل شدهی  3-D ،1-Dو  CD -1 ،1-Dرساله و  -3کپی یک مقاله  ISIیا یک
مقاله علمی پژوهشی را برای تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال مینماید .در این مرحله ،همچنین تایید دوم درس رساله در پردازش
 1875۱توسط ت ت مجتمع/دانشکده انجام میشود.
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 -13مدیریت ت ت مجتمع/دانشکده بر اساس فرم  ،1-Dنمره درس رساله را به صورت قابل قبول با درجه عالی (نمره  ،)1۱-19قابل
قبول با درجه بسیار خوب (نمره  ،)19-18قابل قبول با درجه خوب (نمره  )18-17و یا غیر قابل قبول (نمره زیر  )17در سامانه
گلستان وارد میکند .اگر نمره درس رساله ،غیرقابل قبول درج شود ،تبصرههای  1۱تا  11قابل اجرا خواهد بود.
 -11ت ت دانشگاه به طور دقیق ،موارد اشاره شده در بند  11و  13را بررسی میکند و در صورت صحت تمامی موارد ،اطالعات رساله در
پردازش  1875۱را تایید و قفل نمره درس را فعال میکند.
 -15حداکثر فرصت مجاز برای انجام بند  11فوق ،انتهای نیمسال تحصیلی نهم دانشجو میباشد.
 -11ت ت دانشگاه پس از تحقق بند  11فوق ،مرحله نهایی تخصیص پژوهانهی دانشجو (که منطبق بر دستورالعمل ابالغی ریاست
محترم دانشگاه در نامه  113۱/91/358مورخه  ،91/1/9معادل با  15درصد کل پژوهانه یک دانشجوی دکتری است) را در وجه
مجتمع/دانشکده کارسازی مینماید .در صورت عدم تایید موارد فوق توسط ت ت دانشگاه ،الف) پژوهانه فعال نخواهد شد ،ب) نامه
اخراج دانشجو با توجه به اتمام مهلت قانونی وی از سوی ت ت دانشگاه صادر میگردد.
 -17تاکید میشود که حداکثر فرصت مجاز برای دفاع از رساله منطبق بر موارد فوق ،پایان نیمسال نهم دانشجو خواهد بود .در موارد
خاص ،دانشجو می تواند با مجوز ت ت مجتمع/دانشکده و کمیسیون موارد خاص و در نظام شبانه ،دفاع خود را تا پایان نیمسال دهم
انجام دهد .قطعا تمدید نیمسال تحصیلی دهم با صالحدید و مجوز استاد (اساتید) راهنما و ت ت مجتمع/دانشکده ،میسر است و با
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 نهم
میتواند محدود یا قطع گردد.

 -18مجددا تاکید میشود که دانشجو موظف است در شروع هر نیمسال تحصیلی ثبت نام نموده و دروس مربوطه (شامل جامع آموزشی،
پیشنهادیه رساله ،جامع پژوهشی یا رساله) و دیگر دروس اصلی یا جبرانی خود را در بازهی زمانی ثبت نام اخذ نماید .در صورت عدم
ثبت نام در موعد مقرر ،جریمه تاخیر در ثبت نام به وی تعلق خواهد گرفت .عدم ثبت نام در دو ترم متوالی ،به منزله انصراف دانشجو
از تحصیل بوده و خسارتهای مرتبط از دانشجو اخذ خواهد شد.

توضیح :موارد فوق به طور خالصه در قالب فلوچارت پیوست ،مشخص 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 ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ:ﺍﻟﻒ -ﺍﺧﺬ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺩﺭﺱ ﺟﺎﻣﻊ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ:

ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ،
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

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

ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺭﺱ
ﺍﺯ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﺍﺳﺘﺎﺩ)ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ( ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺕ ﺕ
ﻣﺠﺘﻤﻊ/ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﺮﻡ 1-A

پ 18770

پ 18770

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻡ 2-A
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻡ  3-Aﺗﻮﺳﻂ :ﺕ ﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ/ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ

ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻥ  %25ﭘﮋﻭﻫﺎﻧﻪ ﺍﻭﻝ
ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻤﺮﻩ +ﮔﺰﺍﺭﺵ 1143

ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
 %25ﺍﻭﻝ ﭘﮋﻭﻫﺎﻧﻪ

ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺮﻩ ﺩﺭﺱ ﺟﺎﻣﻊ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ
ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ/ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ

ﻧﻤﺮﻩ :ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ 16

ﻗﻔﻞ ﻧﻤﺮﻩ ﺩﺭﺱ ﺟﺎﻣﻊ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ
ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

ﺛﺒﺖ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﺮﻩ ﺯﺑﺎﻥ
ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ

ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻓﺮﻡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺩﻓﺎﻉ ﺟﺎﻣﻊ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ
ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻊ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ
ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ

ﺩﺭﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ
ﺩﻭﻡ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ

ﺍﺧﺬ ﺩﺭﺱ
ﺟﺎﻣﻊ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ
ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ

ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ،
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

 ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺧﺬ ،ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻭ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ:ﺏ -ﺍﺧﺬ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺩﺭﺱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻳﻪ ﺭﺳﺎﻟﻪ:

ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻡ ﺻﻔﺮ
ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ

ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻱ
ﺕ ﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ/ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻡ 1-Bﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
 +ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ
 +ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺕ ﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ/ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ

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

ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻳﻪ ﺭﺳﺎﻟﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻡ 2-B
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 ﺩﻭﻡ
ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

ﮔﺰﺍﺭﺵ 1290

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

ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
 %25ﺩﻭﻡ 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

ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ

ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻓﺮﻡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻳﻪ ﺭﺳﺎﻟﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

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

ﺍﺧﺬ ﺩﺭﺱ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻳﻪ ﺭﺳﺎﻟﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ

ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ

ﭘﻴﺸﻨﻴﺎﺯ:
ﺩﺭﺱ ﺟﺎﻣﻊ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

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

ﺍﺧﺬ ﺩﺭﺱ
ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ
ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺍﻭﻝ ﺩﺭﺱ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ 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 ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ
ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ

پ 18770

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻡ 1-C
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ

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

ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻥ  %25ﭘﮋﻭﻫﺎﻧﻪ ﺳﻮﻡ
ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

ﮔﺰﺍﺭﺵ 1290

ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
 %25ﺳﻮﻡ ﭘﮋﻭﻫﺎﻧﻪ

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

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

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

ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺷﺸﻢ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ

ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻓﺮﻡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺩﻓﺎﻉ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ
ﺗﻮﺳﻂ ﺕ ﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

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

ﺩﺭﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﭘﻨﺠﻢ 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 ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ: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 1-D
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺎﺕ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻣﻬﺎﻱ  4-D ،3-D ،2-Dﺗﻮﺳﻂ :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 ﻧﻬﻢ 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

ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ،
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

