مرحله سوم  :پیش دفاع

مرحله چهارم  :دفاع نهایی

کسب اطالع از زمان و مکان دقیق جلسه
دفاع نهایی از کارشناس پژوهش

خیر

مرحله دوم  :تصویب پروپوزال

آیا به تشخیص گروه نیازی به برگزاری جسله

ارائه حداقل سه گزارش پیشرفت کاررساله

پیش دفاع می باشد؟

برای هر ترم به استاد راهنما

مرحله اول  :دفاع از پروپوزال

انتخاب یک یا چند موضوع پس از
رایزنی با گروه واساتید راهنما و مشاور

تکمیل فرم های تاریخ برگزاری دفاع و تأیید تاریخ
برگزاری دفاع و تحویل آنها به کارشناس پژوهش

بله

دریافت ابالغیه تصویب پروپوزال و

تکمیل فرم اعالم آمادگی پیش دفاع و تحویل
تکمیل فرم اعالم آمادگی دفاع و تحویل آن به

صدور کد از کارشناس پژوهش و تحویل

آن به کارشناس آموزش

آن به اساتید راهنما و مشاور

کارشناس پژوهش

تأیید داوران توسط دانشکده

دریافت فرم تسویه حساب آموزشی پیش دفاع

تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی دانشگاه
تصویب شد

تعیین داوران توسط مدیر گروه

کارشناس پژوهش جهت ارسال به داوران

بله
دریافت فرم تسویه حساب مالی پیش دفاع از

خیر

کارشناس پژوهش

تصویب شد

خیر

بله
تنظیم پروپوزال با نظر اساتید راهنما و
مشاور

انجام اصالحات

دریافت فرم تایید مقاله از معاونت پژوهش و
ارائه آن به دانشکده

دکتری و تحویل آن به گروه
انجام اصالحات

از کارشناس آموزش

تحویل  4نسخه از رساله اصالح شده نهایی به

تکمیل فرم پیشنهاد موضوع رساله

تحویل  4نسخه از رساله به کارشناس پژوهش

بررسی پروپوزال توسط شورای پژوهشی

بررسی پروپوزال توسط شورای تخصصی

جهت ارسال به داوران

دانشکده

گروه

ارائه فرم ارائه مقاله همراه با تصویری از
مقاالت یا گواهی پذیرش به دانشکده

تعیین داوران توسط مدیر گروه
دریافت فرم تسویه حساب مالی نهایی از

تأیید داوران توسط دانشکده

آن به کارشناس آموزش

مراجعه به مدیر گروه جهت تعیین زمان
برگزاری جلسه پیش دفاع

تصویب شد

بله

دریافت نامه عدم تکرار موضوع رساله از
کتابخانه

کارشناس آموزش

تکمیل فرم تأیید اتمام رساله( فرم شماره ) 1و تحویل

راهنما و مشاور و نامه عدم تکرار به مدیر
گروه

کارشناس پژوهش

دریافت فرم تسویه حساب آموزشی نهایی از

تحویل پروپوزال امضاء شده توسط اساتید

انجام اصالحات

ارائه  6نسخه پروپوزال که به تأیید و امضاء
اساتید راهنما و مشاور رسیده باشد ،به مدیر
گروه جهت تعیین زمان دفاع از پروپوزال

انجام اصالحات ارائه شده توسط هیأت

برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال با حضور

داوران در جلسه دفاع از پروپوزال

هیأت داوران

خیر

