
 دکتری تخصصی مراحل اجرای پایان نامه

    حداکثر تا پایان نیمسال سوم انتخاب استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو و موافقت استاد راهنماگام اول:  
   

 
 کده تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانش                                          

 

 تکمیل گردد.  یکفرم شماره  اولدر گام * 

 توسط استاد راهنما صورت می گیرد.  در  شورای تحصیالت تکمیلی دفاع از عنوان *

استاد راهنما ارائه  وتحصیالت تکمیلی دانشکده  معاونت سهتکمیل گردد. فرم شماره   سهو   دووم فرم شماره ددر گام * 

 شود.

 استاد راهنما مشاور با پیشنهاد /اساتیدانتخاب استاد                               وم:سگام 

 

     تعین داوران توسط شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده  

 
 کدهشورای تحصیالت تکمیلی دانش تائید

  تکمیل گردد. یکفرم شماره وم سدر گام اول و 

 هر پایان . طبق آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد  انتخاب استاد مشاور پس از انتخاب عنوان صورت می گیرد

 استاد مشاور داشته باشد. 2نامه می تواند حد اکثر 

 ارسال برای داورانجهت  معاونت تحصیالت تکمیلیبه  )طرح پیشنهادی( ارائه پروپوزال :گام چهارم

 
  استاد راهنما تعیین تاریخ دفاع پروپوزال پس از تایید                                            

 

 ارائه موضوع پایان نامه در قالب طرح پیشنهادی با نظر استاد راهنما                     گام دوم:

 

  

 *کدهتصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانش                                                
 



 دانشکدهتحصیالت تکمیلی توسط معاونت  تعیین زمان دفاع پروپوزال
دفاع از در جلسه  داوران و نظرات نهایی داوران ارسال نموده طرح پیشنهادی را بهمعاونت تحصیالت تکمیلی در این بخش  -

 مطرح می شود. پروپوزال
 انجام می گردد. با حضور داوران دفاع از طرح پیشنهادی در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده توسط دانشجو -

 

 

 وهشی دانشکده /  مراکز تحقیقاتی جهت طرح پژوهشی ژارائه طرح پیشنهادی به معاونت پ گام پنجم:

  

  

 ارسال به معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه جهت تصویب                          

 

 

 پس از تائید استاد راهنما *  توسط دانشجو گزارش پیشرفت کار گام ششم:

 تایید استاد راهنما تکمیل گردد. با  چهار فرم شماره* 

در مرحله  قبل از پیش دفاعگزارش پیشرفت  2حداقل گردد. ارائه ارائه می گزارش پیشرفت کار هر شش ماه یکبار* 

 الزامی است.پژوهشی 

 

  با تائید استاد راهنما  درخواست پیش دفاع توسط دانشجو م:هفتگام 

 تحصیالت تکمیلی ارائه دهد. و به معاونت تکمیل گردد 6دفاع الزم است فرم شماره پیش جهت تعیین وقت م هفتدر گام 

 ارائه دهد. 6همراه فرم شماره چند نسخه از آن را تکثیر نموده وبه پایان نامه دانشجو موظف است جهت دفاع از 

 جلسه پیش دفاع با حضور داوران انتخاب شده در گام سوم انجام می گردد. -

استخراج شده از  PubMedیا  ISIایندکس شده در  مقاله حداقل یک زمان پیش دفاع پایان نامه منوط به پذیرشتعیین  -

 خواهد بود.به تحصیالت تکمیلی مرتبط با پایان نامه با ارائه مستندات  در مجالت علمی پژوهشییک مقاله  پایان نامه و

 با تائید استاد راهنما   دفاع توسط دانشجواعالم آمادگی جهت دفاع نهایی و درخواست وقت  م:تهشگام 
تحصیالت  به معاونت  7چند نسخه از پایان نامه را تکثیر نموده و همراه با فرم شماره دانشجو موظف است  تمشدر گام ه

 تکمیلی ارائه دهد.

 

نسخه اصالح شده پایان نامه براساس نظرات داوران، و با تایید کتبی پس از پایان جلسه دفاع  م:نهگام 

 ارائه گردد.و صحافی  و چاپنهایی جهت تائید  معاونت تحصیالت تکمیلیبه توسط دانشجو استاد راهنما 

 


