فرایندها – معاونت آموزشی دانشگاه

گروه هدف  :دانشجویان دکتری
حوزه  :معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

نام فرایند  :درخواست دفاع از پیشنهاد طرح تحقیق دکتری
انجام فرایند به وسیله :

نرم افزار -

دستی   -ترکیب هر دو

خروجی اصلی فرایند  :دفاع از پیشنهاد طرح تحقیق دکتری

شرح فرایند :
نحوه اجرا :
.1

درخواست دانشجو ،در این مرحله ابتدا احراز شرایط دفاع دانشجو از پیشنهاد طرح تحقیق دکتری به قررار زیرر توسرط
سیستم گلستان بررسی میگردد:


.2

.3

تمامی واحدهای مورد نیاز بر اساس برنامه درسی مصوب توسط دانشجو با موفقیت گذرانده شده باشد.



عدم وجود ترم ثبت نام نکرده



عدم وجود کسری مدرک



وصول تاییدیه های تحصیلی مقاطع قبل



گذراندن موفقیت آمیز امتحان جامع دکتری

 احراز نمره بسندگی زبان در سیستم گلستان
(در این مرحله دانشجو ابتدا اطالعات طرح تحقیق از قبیل عنوان فارسی ،عنوان انگلیسی ،نام استاد (اسرتادان راهنمرا،
نام استاد (استادان مشاور در صورت وجود را در سیستم گلستان وارد مینماید و سپس فایرل گرزار پیشرنهاد طررح
تحقیق دکتری با محدودیت حجم ( 20مگابایت و نوع فایل  .pdfرا بارگذاری مینماید و با تایید دانشجو درخواست بره
مرحله بعد ارسال میگردد.
بررسی قالب گزار پیشنهاد طرح تحقیق دکتری و عدم وجود کسری مدرک توسط کارشناس دانشکده
آیا درخواست دانشجو مورد تأیید کارشناس دانشکده است؟
الف خیر :بازگشت به مرحله  1با ذکر توضیحات
ب بله :تایید درخواست و ارسال برای استاد راهنما
بررسی فایل گزار پیشنهاد طرح تحقیق دکتری توسط استاد راهنمای اول
آیا درخواست دانشجو مورد تایید استاد راهنما است؟
الف خیر :بازگشت به مرحله  1و انجام اصالحات
ب بله :پیشنهاد حداقل  2و حداکثر  4داور و تایید و ارسال به مرحله بعد

.4

مدیر گروه پس از د ریافت درخواست ،موضوع را در شورای گروه مطرح و مطابق ضوابط هیرات داوران را مشر م مری-
نماید.

آیا درخواست دانشجو به تصویب گروه میرسد؟
الف خیر :بازگشت به مرحله  3با ذکر توضیحات
ب بله :مدیر گروه اسامی هیات داوران را به همراه تاریخ تصویب درخواسرت در شرورای گرروه در سیسرتم گلسرتان وارد
میکند.
 .5تعیین نماینده تحصیالت تکمیلی توسط کارشناس دانشکده ،در این مرحلره کارشرناس دانشرکده ،نماینرده تحصریالت
تکمیلی را تعیین میکند.
 .6در این مرحله دانشجو میبایست با تمامی اعضرا کمیتره داوری پیشرنهاد طررح تحقیرق دکترری و نماینرده تحصریالت
تکمیلی در خصوص ساعت و تاریخ جلسه دفاع هماهنگی انجام داده و تاریخ هماهنگ شده را در سیسرتم گلسرتان وارد
نماید .حداقل ده روز از تاریخ رسیدن به این مرحله تا تاریخ دفاع باید فاصله وجود داشته باشد .در صرورت عردم احرراز
این شرایط امکان تایید و ارسال به مرحله بعد وجود ن واهد داشت.
 .7تعیین مکان برگزاری جلسه دفاع توسط کارشناس دانشکده ،در این مرحله کارشرناس دانشرکده پرس از تعیرین مکران
برگزاری جلسه دفاع با انت اب گزینه تایید ،درخواست را به مرحله بعد ارسال مینماید .در صورتیکه کره بره هرر دلیرل
امکان برگزاری جلسه دفاع در تاریخ و ساعت مقررر وجرود نداشرت ،برا انت راب گزینره عردم تاییرد و ذکرر توضریحات،
درخواست به مرحله قبل باز میگردد.
 .8کارشناس دانشکده فرمها و سایر مستندات جلسه دفاع را آماده و به نماینده تحصیالت تکمیلی ارسال مینماید.
 .9برگزاری جلسه دفاع و تکمیل فرمهای دفراع توسرط اعضرا کمیتره داوری پیشرنهاد طررح تحقیرق دکترری و نماینرده
تحصیالت تکمیلی و تحویل آن به کارشناس دانشکده
 .10استاد راهنمای اول پس از برگزاری جلسه دفاع با توجه به صورتجلسه دفاع اقدام زیر را انجام میدهد:
آیا دفاع دانشجو توسط اعضا جلسه دفاع مورد تایید قرار گرفت؟
الف خیر :عدم تایید و ارسال به مرحله .12
ب بله :پس از اعمال اصالحات مورد نظر داوران توسط دانشجو ،استاد راهنمای اول نس ه نهایی گزار

پیشنهاد طرح

تحقیق دکتری که مورد تایید داوران میباشد را در فرمت  pdfبارگذاری میکند .در نهایت با انت اب گزینه تایید،
درخواست را به مرحله بعد ارسال مینماید.
 .11ثبت پیشنهاد طرح تحقیق دکتری توسط دانشجو در ایران داک و ارسال به مرحله بعد
 .12کارشناس دانشکده اقدام زیر را انجام میدهد:
آیا دفاع دانشجو توسط اعضا جلسه دفاع مورد تایید قرار گرفت؟
الف خیر :ثبت دفاع مورد تایید قرار نگرفت.
ب بله :ابتدا اطالعات پیشنهاد موضوع طرح تحقیق وارده شده توسط دانشجو در سایت ایران-داک را از طریق کد
رهگیری درج شده توسط دانشجو در پرتال ایران-داک بررسی میکند.
آیا اطالعات وارد شده مورد تایید کارشناس دانشکده است؟
الف خیر :عدم تایید و ارسال به مرحله  11به همراه توضیحات.
ب بله 1( :تایید پیشنهاد طرح تحقیق در سایت ایران-داک 2( .تایید موفقیت آمیز بودن دفاع در سیستم
گلستان 3( .با کلیک بر روی آیکون تایید و ارسال گرد کار خاتمه مییابد.

