شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری
وظیفه استاد(ان) راهنما در

آموزشی ـ پژوهشی
مرحله اول  :تعیین موضوع ـ کمیته

تعیین وجه ناهمانندی و

« مرحله پژوهشی »

امانت داری موضوع

راهبری

کاربرگ 3

انتخاب استاد(ان) راهنما
براساس دستورالعمل مربوط

انتخاب  3استاد(ان) به

تعیین استاد داور داخلی بر مبنای

(توسط دانشجو) تا پایان

عنوان

و

دستورالعمل مربوط (نماینده معاونت

نیمسال اول

مشاوران(کمیته راهبری)

پژوهش دانشگاه) توسط گروه

راهنما

کاربرگ  1و 2

آموزشی (بعد از دریافت طرح نامه )

وظیفه گروه آموزشی در آگاه
سازی دانشجویان از سوابق

ارسال موضوع قابل

علمی و پژوهشی استادان

وظیفه داور داخلی درتصویب

(شناسنامه علمی)

حمایت (با درخواست

موضوع با توجه به اسناد 6

دانشجو )به پژوهش

گانه (ص )9

دانشگاه

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری
آموزشی ـ پژوهشی

مرحله دوم  :تصویب طرح نامه

ضرورت نظر موافق

رساله

داور داخلی (نماینده
()2
()1

برگزاری جلسه دفاع توسط

پژوهش

معاونت
دانشگاه)

مدیر گروه از طرح نامه
دانشجو موظف به تصویب

عدم ضرورت برگزاری

رساله با حضور دانشجو،

طرح نامه رساله تا پایان

مجدد جلسه برای پی

کمیته راهبری و داور

نیسال سوم (همراه با تأییدیه

گیری اصالحات مربوط

داخلی (نماینده پژوهش

ایرانداک)

دانشگاه) و اعضای گروه

ارسال طرح نامه مصوب

کاربرگ 4

علمی

به شورای تحصیالت
تکمیلی دانشکده

امکان

درخواست

از

دانشجو برای حضور
جهت توضیحات

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری
آموزشی ـ پژوهشی

مرحله سوم  :گزارش ها و سمینارهای پیشرفت رساله
()1

تحت نظارت معاونت پژوهشی

دانشجو موظف به ارائه دو گزارش از

دانشکده و با حضور شخص معاون

پیشرفت تدوین رساله به صورت سمینار

یا نمایده وی
()2

گزارش اول :

گزارش دوم :

حداکثر تا پایان

حداکثر تا پایان

ضرورت

نیمسال 6

نیمسال 7

راهبردی و داور داخلی

کمیته

تأیید

ارسال نسخه مطالب آماده
کاربرگ شماره  5همراه با
بخش های آماده رساله

توسط

معاونت

پژوهشی دانشگاه

پژوهشی
آموزش دانشکده

دانشکده به :
()3

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری

مرحله چهارم  :برگزاری جلسه پیش دفاع ()1

آموزشی ـ پژوهشی

ضرورت درج اسامی استاد(ان) راهنما در مقاله به
عنوان «نویسنده مسئول»
تدوین نهایی رساله براساس «شیوه نامه نگارش» همراه
()1

ارسال مقاالت تأیید شده به معاونت پژوهشی

با

دانشگاه از سوی معاون پژوهشی دانشکده/پردیس

مقاالت پذیرفته شده (چاپ شده ) به تأیید

جهت تعیین و تأیید نوع نمایه ( کاربرگر شماره ) 7

اساتید راهنما و مشاور (کاربرگ )6
ضرورت ارائه گزارش ها و سمینار های ماده  9و
تأیید مقاالت ماده  11برای برگزاری جلسه
()2

پیش دفاع

ارسال به گروه آموزشی برای تعیین داور

گروه آموزشی موظف به انتخاب داور داخلی دوم به عنوان
«نماینده معاونت آموزشی دانشگاه» و داور خارجی

()3

ضرورت تصویب در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده/پردیس

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری
آموزشی ـ پژوهشی

مرحله چهارم  :برگزاری جلسه پیش دفاع ()2
()5

تأیید رساله توسط اعضای هیأت داوران و

اعمال اصالحات در کاربرگ شماره 10

ارسال  2نسخه از رساله برای داوران داخلی (نمایندگان
آموزشی و پژوهشی دانشگاه) توسط معاون پژوهشی
()1

برگزاری جلسه پیش دفاع به مسئولیت استاد(ان)

دانشکده (یک ماه قبل از تاریخ دفاع نهایی)

راهنما ـ کاربرگ شماره  9حاوی گزارش برگزاری
()4

جلسه و ارسال توسط داور داخلی ( نماینده
پژوهش دانشگاه) برای معاونین آموزشی و

مراجعه دانشجو به آموزش دانشکده و تکمیل

پژوهشی دانشکده

کاربرگ شماره  6و دریافت کاربرگ شماره  8و
()2

بررسی وضعیت اجرای دوره آموزشی و تأیید آن

توسط معاون آموزشی دانشکده
()3

ارسال کاربرگ شماره  8توسط معاون آموزشی دانشکده به معاون پژوهشی دانشکده توسط
معاون آموزشی دانشکده برای بررسی کفایت علمی رساله (کاربرگ های مربوط به سمینار
و اصل مقاله  /مقاالت چاپ /پذیرش شده و صدور مجوز دفاع در قالب کاربرگ شماره 8

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری
آموزشی ـ پژوهشی

مرحله چهارم  :برگزاری جلسه پیش دفاع ()3

()9

تأیید اصالحات مندرج در کاربرگ شماره  10توسط
()6

کمیته راهبری و داوران داخلی

ارائه سه نسخه از رساله تدوین شده به معاونت
پژوهشی دانشکده توسط دانشجو

ارسال نسخ رساله همراه با کاربرگ شماره  11به

ارسال نسخه نهایی رساله (پس از اصالحات )
()7

به معاون پژوهشی دانشکده توسط دانشجو

()10

داوران داخلی و خارجی توسط معاونت پژوهشی
دانشکده /تکمیل و ارسال کاربرگ مزبور توسط
داوران و ارسال آن به معاون پژوهشی دانشکده

تکمیل فرم ارزشیابی از استادان راهنما و
مشاور در سامانه آموزشی توسط دانشجو و
()8

ارائه تأیید آن به معاون پژوهشی دانشکده

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری
آموزشی ـ پژوهشی

برگزاری جلسه دفاع نهایی 2

ـ اعمال نکات اصالحی در کاربرگ شماره 15
ـ قرائت سوگند نامه توسط دانشجو
ـ ارسال گزارش جلسه دفاع نهایی در قالب کاربرگ شماره  16توسط داور داخلی (نماینده آموزش) به معاونت آموزشی دانشگاه
ـ تدوین گزارش جلسه دفاع در کاربرگ شماره  17توسط کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده و تحویل آن به معاونین آموزشی و پژوهشی دانشکده /پردیس
ـ تسلیم نسخه نهایی رساله توسط دانشجو به اعضای کمیته راهبری و داوران داخلی و خارجی
ـ اعالم نظر کمیته راهبری و داوران داخلی و خارجی در خصوص اعمال اصالحات در قالب کاربرگ شماره 18
ـ تحویل کاربرگ شماره  18به معاونت آموزشی دانشکده/پردیس
ـ صدور مجوز انجام مراحل فراغت از تحصیل از سوی معاونت آموزشی دانشکده /پردیس

برگزاری جلسه دفاع نهایی
تبصره :

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری
آموزشی ـ پژوهشی

ماه (مشروط به اینکه از حداکثر مدت مجاز
تحصیل وی بیشتر نشود و در غیر این
صورت ،ضرورت صدور مجوز دفاع توسط

ـ دفاع نهایی از طرح نامه و برگزاری جلسه دفاع از
نیمسال هفتم امکانپذیر است.

اعطای فرصت اعمال اصالحات تا حداکثر 6

ارزیابی غیر قابل قبول

کمیسیون موارد خاص الزامی است).

ـ حداقل فاصله بین تاریخ تصویب طرح نامه و دفاع

اطالع رسانی توسط معاونت پژوهشی دانشکده/پردیس

نهایی یکسال است.

ارزیابی قابل قبول

مدیریت جلسه دفاع ،توسط استاد(ان) راهنمای رساله

اعضای جلسه :
کمیته راهبردی ،داوران داخلی،

درج امتیاز دانشجو در هر یک از شاخص

داور خارجی ،کارشناس تحصیالت

های تدوین رساله در کاربرگ شماره  12و

تکمیلی دانشکده

تحویل آن به داور داخلی(نماینده معاونت
آموزشی دانشگاه)  /درج میانگین نمرات
در کاربرگ شماره  / 13درج نمره نهایی
در کاربرگ شماره ( 14صورتجلسه دفاع)

درجه رساله:
ـ مقاله اضافه چاپ شده بر مقاله موظف دانشجو که نوع نمایه یا علمی ـ پژوهشی آن
قبل از جلسه دفاع توسط معاون پژوهشی دانشکده تأیید شده باشد.

ـ علمی ـ پژوهشی  Scopus ، ISI ،حداکثر
یک نمره برای هر مقاله
ـ علمی ـ ترویجی حداکثر نیم نمره برای هر
مقاله

