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 دکتریتصویب پروپوزال روال 

 ...................... تاریخ:

 ..................... شماره:

 ...................پیوست: 

 

 وتوسط دانشج ارسال آن به استاد راهنمای اولاز سایت دانشکده، تکمیل، امضا و  "دکتری نامهفرم اعالم مشخصات پایان" دانلود -۱

 گروهجلسه در اصالحات با/بدون نامه پایانمفاد فرم اعالم مشخصات طرح و تصویب  -2
 تصویب شده به دانشجو توسط مدیر گروهنامه فرم اعالم مشخصات پایانرسانی اصالحات اطالع -3

 از کارشناس پژوهش دانشکده توسط دانشجونامه دریافت کد کاربری و کلمه عبور سامانه پایان -4

 توسط دانشجونامه تصویب شده الم مشخصات پایانطبق فرم اعها نامهدر سامانه پایاننام اولیه ثبت -5

 روهگ مدیر توسط شده تصویب نامهپایان مشخصات اعالم فرم اساس برها نامهدر سامانه پایانمشاور  و راهنما اساتید ثبت و تایید -6
امضا از اساتید راهنما، مشاور و  ذ، هماهنگی و اخاز سایت دانشکده، تکمیل، امضا "درخواست دفاع از پروپوزال دکتریفرم "دانلود  -7

 توسط دانشجو به استاد راهنمای اولبه همراه تصویر مدرک آزمون زبان ارسال آن و  داور

 و ارسال آن به مدیر گروه از طریق اتوماسیون مکاتبات توسط استاد راهنمای اول امضابررسی،  -8
  خانوادگی، شماره دانشجویی، مقطع، نام و نام درخواست دفاع از پروپوزال دکتری،"در اتوماسیون مکاتبات شامل عنوان نامه

 باشد. "رشته، گرایش

 وسط مدیر گروهت دانشکدهپژوهشی آن به معاون  جاعارو امضا ، بررسی -9

 توسط معاون پژوهشی دانشکده دفاع از پروپوزال جهت صدور حکمدانشکده پژوهش  آن به کارشناس جاعو ارامضا ، بررسی -۱0
 از سایت دانشکده توسط دانشجو "ورتجلسه دفاع از پروپوزال دکتریفرم ص"دانلود  -۱۱

 وتوسط دانشج داور اساتید اصالحی نظرات اخذ و پروپوزال دکتریفرم صورتجلسه دفاع از و امضا ، تکمیل دفاع جلسه برگزاری -۱2

 توسط دانشجودر پروپوزال  داور ساتیدی ااصالحظرات ن انجام -۱3
، یازهای کارآفرینی مورد نگواهی، داکپیشینه تحقیق ایرانرسید  لداک، فایرسید ثبت ایران لتکمیل پروپوزال و بارگذاری فای -۱4

 ها توسط دانشجونامهسامانه پایان درحکم دفاع از پروپوزال و صورتجلسه دفاع از پروپوزال دکتری امضا شده 

 راهنما و مشاور اساتید توسطها نامهدر سامانه پایاناصالحات با/بدون  پروپوزال تایید و بررسی -۱5
 گروه مدیر توسطها نامهدر سامانه پایانداور پروپوزال  اساتیدثبت و تایید  -۱6

 داور اساتید توسطها نامهدر سامانه پایانبا/بدون اصالحات  تایید پروپوزال بررسی و -۱7

 گروه توسط مدیر هانامهدر سامانه پایانپروپوزال  تایید و بررسی -۱8

ی پژوهش توسط معاون هانامهدر سامانه پایانو ارسال آن به اساتید راهنما و مشاور  پروپوزال تصویب حکم صدور و تایید ،بررسی -۱9
 دانشکده

 


