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  تخصصي گروه آموزشي يدر شورا: ارسال به مدير گروه جهت طرح 3مرحله 
بررسي  گروه ريمدمرحله  نيدر ا. رديگ يمقرار  گروه ريمددر اين مرحله در كارتابل مشاور  و شده توسط استاد راهنما ديتائپروپوزال 

رسيده است را انجام  و مشاور استاد راهنما ديتائمستندات بارگذاري شده توسط دانشجو كه به  در خصوصمحتوايي و ساختاري مقدماتي 
  .دينما يمپروپوزال پيشنهادي اقدام  ديتائتخصصي جهت گروه و سپس نسبت به برگزاري جلسه  دهد يم

در اين مرحله تصوير  .رديگ يمقرار  يموردبررسدر شوراي تخصصي گروه مطرح و  /مشاورشده توسط استاد راهنما ديتائ پروپوزال: 1 توجه
 پژوهشدر شوراي  ديتائ دانشجو جهتپروپوزال همراه با ديگر مستندات بارگذاري شده توسط  ديتائ گروه مبني بر جلسه صورت

  .گردد يمدانشكده/مجتمع ارسال 
پروپوزال پيشنهادي در شوراي تخصصي گروه، پروپوزال پيشنهادي به كارتابل استاد راهنما عودت داده  ديتائعدم  در صورت :2 توجه

دانشجو با مشورت استاد راهنما نسبت به برطرف سازي نواقص احتمالي پروپوزال اقدام و مرحله ثبت و تكميل  صورت. در اين شود يم
  پروپوزال مجدد انجام گيرد.

  
  دانشكده/مجتمع پژوهشررسي در شوراي : ب4مرحله 

 جلسه صورتو  گردد يمدانشكده بررسي  در شوراي پژوهش ديتائآموزشي جهت  يها گروهشده در  ديتائ يها پروپوزالدر اين مرحله 
  .گردد يماري ذبارگ شوراي پژوهش دانشكده

  
  : بررسي در شوراي پژوهشي واحد و صدور ابالغيه اساتيد5مرحله 
  .گردد يمارسال  ها آنمشاور صادر و به كارتابل و  د رهنمايتاسپس ابالغيه مربوط به اس گيرد،نامه صورت ميمرحله اخذ كد پاياندر اين 

  
  در سامانه پژوهشيار نامه انيپادفاع از  فرايند -ه

  اعالم آمادگي جهت دفاع :1مرحله 
هايي نسخه ن شامل ميضماارسال . دينما يماعالم آمادگي جهت دفاع اقدام در اين مرحله دانشجو با هماهنگي استاد راهنما نسبت به 

فرم ب و در صورت ارائه مقاله مستندات مربوط به مقاله در اين مرحله الزامي  ،اعالم آمادگي دفاع ، فرمپيشرفت يها گزارش، نامه انيپا
  است.

  
  استاد راهنما/مشاور ديتائ: 2مرحله 

  .ندينما يمنامه اعالم و موافقت خود را جهت دفاع از پايان ديتائنامه و مستندات بارگذاري شده را انيپا مشاور/راهنما اساتيد مرحله اين در
  

  و تعيين داور گروه مدير ديتائ :3مرحله 
دانشجو اقدام و داورهاي  دفاع ديتائصورت تكميل بودن مستندات نسبت به  و دردر اين مرحله مدير گروه تخصصي پس از بررسي موارد 

با هماهنگي صورت گرفته دانشجو با اساتيد راهنما، . در اين مرحله دينما يمشوراي گروه رسانده شده مشخص  ديتائپيشنهادي را كه به 
  .گردد يم و ثبت ديتائدفاع توسط مدير گروه پيشنهادي تاريخ مشاور و داوران، 

  
  جتمع/ ماداره پژوهش دانشكده هيدييتأ :4مرحله 

شركت در جلسه  نامه دعوتابالغيه داوران صادر و  ،توسط اداره پژوهش نامه انيپااز  مستندات دفاع در اين مرحله پس از بررسي نهايي
  .گردد يمبه اساتيد داور ارسال  نامه انيپاو  گردد يمنما و مشاور و داور صادر اساتيد راه دفاع

  
  /مجتمعدفاع و ثبت نمره دفاع و مقاله توسط دانشكده جلسه صورت: ارسال 5مرحله 

با تأييد  و گردد يمارسال  از دانشكده به معاون پژوهشي واحد دفاع جلسه صورتتصوير مرحله پس از برگزاري جلسه دفاع و  نيدر ا
  .گردد يمستاد راهنما/مشاور خارج معاونت پژوهشي واحد، دانشجو دفاع كرده از ظرفيت ا

  .ستينانجام مراحل فراغت از تحصيل  منزله بهو  استبرگزاري جلسه دفاع  ديتائين مرحله به معني انجام اتوجه: 


