
 غیرپزشکی : دکتری تخصصی ایرانی استاد مرحله انتخاب -1

 
 

 انتخاب استاد راهنما -1
 (توسط دانشجو)رساله   عنوان -شماره دانشجویی  –:   ثبت رشته و دانشکده پیشنهادی  مشخصات تکمیل 
  ثبت زمینه پژوهشی 
 اساتید راهنما و مشاور  ثبت 
  ، مدیر گروه جهت تاییدارسال درخواست دانشجو به استاد راهنما ، مشاور 

 بررسی توسط استاد راهنما/ مشاور  -2

 مطالعه درخواست دانشجو توسط استاد راهنما / مشاور و تایید یا رد درخواست توسط اساتید 
  بررسی استاد راهنما/ مشاور در گروه -3

 رح درخواست اساتید دانشجو در شورای تخصصی گروه آموزشیط 
  اعضای شورای تخصصی گروهارسال درخواست اساتید دانشجو برای 
  بارگذاری و تنظیم صورتجلسه ی شورای تخصصی گروه آموزشی 
 تایید استاد و اتمام کار برای درخواست  تایید شده 



 

 پژوهشی دانشکدهبررسی استاد راهنما/ مشاور در شورای  -4

 رح درخواست اساتید دانشجو در شورای  پژوهشی دانشکدهط 
  برای اعضای شورای پژوهشیارسال درخواست اساتید دانشجو 
  بارگذاری و تنظیم صورتجلسه ی شورای پژوهشی 
 تایید استاد و اتمام کار برای درخواست  تایید شده 

 
 پژوهشی واحدی استاد راهنما/ مشاور در شورای بررس -5

 غیر فعال است 5ر این واحد دانشگاهی مرحله د 
 

 تایید اساتید انجام شده است  -6

 قسمت مورد تایید نهایی قرار می گیرد.رخواست  دانشجو  در این د 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 غیرپزشکی: مرحله پروپوزال / پایان نامه دکتری تخصصی ایرانی -2

 

 و بارگذاری مستندات آموزشی ثبت و تکمیل پروپوزال -1

 (دانشجو توسط....... ) و اجرا مراحل زمانبندی جدول -آزاد پایش – نامه پایان اطالعات – نامه پایان مشخصات:  پروپوزال  تکمیل و ثبت 

 الف فرم تصویر  - 2و 1 شماره نامه تعهد  فرم تصویر - داک ایران استعالم - پروپوزال شده تکمیل فایل بارگذاری:   ضمائم  

 پژوهش پیشینه بررسی جهت بعد مرحله به پروپوزال ارسال و دانشجو توسط اطالعات تایید:   ارسال و خاتمه 

 پیشنهاده پژوهش پیشینه بررسی -2
 پروپوزال به گام بعدی منتقل می شود.   شده توسط سامانه باشد. تعیین  در این مرحله بررسی پیشینه پیشنهادی پژوهش در سامانه پژوهشیار انجام می شود. اگر درصد تشابه کمتر از مقدار

 و در غیر اینصورت دانشجو باید نسبت به اصالح پروپوزال اقدام نماید.

 استاد راهنما/ مشاورارسال به   -3

 پروپوزال توسط اساتید راهنما و مشاور جهت تایید یا رد ررسی ب  
  بعد از این تاریخ دانشجو می تواند دفاع نماید.یکسال تاریخ تایید پروپوزال توسط استاد راهنما معیار تاریخ تصویب می باشد و 
  درشورای گروه  گروه جهت بررسی و تصویبارسال پروپوزال نهایی توسط استاد راهنما به مدیر 



 داوران هیات پیشنهاد و گروه در پروپوزال تایید و بررسی  -4

 رسال پروپوزال به اعضای شورای گروه ا 
 بارگذاری صورتجلسه فیزیکی تنظیم شده  از پروپوزال مطرح شده  در شورای گروه آموزشی و ارسال به دانشکده 
  پروپوزال از طرح رسالهثبت تاریخ پیشنهادی دفاع 

 

 مجتمع/دانشکده پژوهشی شورای در پروپوزال تایید و بررسیدانشکده  -5

 رسال پروپوزال به اعضای شورای دانشکدها 
  درخواست دانشجو برای اعالم کفایت دستاورد علمی بارگذاری صورتجلسه دانشکده و ارسال به مرحله 
  ثبت نمره آزمون جامع وEPT 
  توسط کارشناس پژوهشاخذ کد پایان نامه 

 ابالغیه صدور و واحد پژوهشی معاونت در پروپوزال تایید وبررسی  -6

 غیر فعال است 6ر این واحد دانشگاهی مرحله د 
 علمی دستاورد کفایت اعالم برای دانشجو درخواست -7

 ارگذاری فایل رسالهب 
  پذیرش شده مقالهفایل بارگذاری 
 پذیرش مقاله گواهی بارگذاری 
 گواهی ثبت پتنت بارگذاری 
 گواهی تولید محصول دانش بنیان بارگذاری 
 بارگداری گواهی ارائه کرسی تخصصی 
 بارگذاری گواهی خلق اثر بدیع 

 نامه  پایان یابی مشابهت درخواست -8

 منتقل کند و در غیر اینصورت باید فایل اصالح شده رساله را دوباره نانچه درصد مشابهت رساله  کمتر از مقدار تعیین شده توسط سامانه باشد، دانشجو می تواند سیستم خود را به مرحله بعد چ

 بارگذاری و نسبت به فرایند مشابهت یابی اقدام نمایید.

 تایید استاد راهنما و مشاور -9

 ررسی و تایید نسخه نهایی رساله توسط  استاد راهنما و مشاور جهت پیش دفاع ب 



 واحد/  دانشکده تکمیلی تحصیالت شورای توسط علمی کفایت تأیید   -10

 شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده توسط  مستندات ررسی و تایید ب  
 دفاعپیش تاریخ تعیین و مدارک بررسی  -11

 ررسی مدارک و تعیین تاریخ پیش دفاع ب 
  ثبت نام در سامانه وادافا جهت تعیین تاریخ پیش دفاع 

 مرکزی سازمان پژوهشی کل مدیر تأیید  -12
  مدیر کل پژوهشی سازمان مرکزیتایید نهایی توسط 

 آمادگی برای دفاع -13

 از زمان تصویب  موارد زیر باید در سامانه بارگذاری شود:یکسال با رعایت مهلت زمان 
  رسالهبارگذاری نسخه نهایی و تصحیح شده  
  ماه از تاریخ تصویب(  6)به تعداد مورد نیاز به ازای هردانلود و تکمیل فرم گزارش پیشرفت کار از سامانه پژوهشیار 
 و دانلود فرم ب از سامانه پژوهشی  تکمیل 
 جلسه دفاعیه پایان نامه  1 شرکت در 
  مقالهارزیابی فرم 
 پژوهش تایید و بررسی مدارک و مستندات بارگذاری شده در سامانه توسط کارشناس 

 تایید استاد راهنما و مشاور -14

  بررسی و تایید نسخه نهایی رساله توسط  استاد راهنما و مشاور جهت آمادگی دفاع 
 

 پیشنهاد داور و تاریخ دفاع در گروه -15

 داور پیشنهاد بر مبنی گروه تخصصی شورای صورتجلسه بارگذاری 



 دفاع پیشنهادی تاریخ برای گروه تخصصی شورای صورتجلسه بارگذاری  
 آموزشی گروه توسط دفاع پیشنهادی تاریخ ثبت 

 تعیین و صدور ابالغیه تاریخ دفاع در پژوهش دانشکده -16

  ارسال پایان نامه به داوران 
  ثبت و تایید زمان دفاع 
 صدور ابالغیه داوران  
 /داوران جهت شرکت درجلسه دفاع صدور دعوت نامه برای اساتید راهنما/مشاور 
 صدور صورتجلسه دفاع از پایان نامه 
 دفاع آمادگی الکترونیکی فرم تکمیل  

 ارسال نمره دفاع  -17

 توسط دانشجو ارگزاری نسخه نهایی رساله بعد از انجام اصالحات جلسه دفاعب 
 تکمیل پرسشنامه برنامه علمی توسط دانشجو 
 توسط استاد راهنما و فرم پرسشنامه برنامه علمی تایید نسخه نهایی رساله بعد از انجام اصالحات جلسه دفاع 
  کارشناس پژوهشیثبت نمره دفاع توسط 
 ثبت نمره مقاله توسط کارشناس پژوهشی 

 پژوهشیار سامانه در کار اتمام  -18

 دور تاییدیه نهایی اتمام کار جهت ارائه به اداره فارغ التحصیالنص 




