
 

 یدکتر دانشجویان: گروه هدف 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلیحوزه : 

 

 یدکتر قیطرح تحق شنهادیدفاع از پ درخواست: نام فرایند  

   ترکیب هر دو -دستی  - نرم افزار  انجام فرایند به وسیله : 

 یدکتر قیطرح تحق شنهادیدفاع از پ خروجی اصلی فرایند : 

 

   شرح فرایند :          

 

 نحوه اجرا :          

توسرط   ریر به قررار ز  یدکتر قیطرح تحق شنهادیدفاع دانشجو از پ طیمرحله ابتدا احراز شرا نیدر ا ،درخواست دانشجو .1

 :گرددیم یگلستان بررس ستمیس

 گذرانده شده باشد. تیمصوب توسط دانشجو با موفق یبر اساس برنامه درس ازیمورد ن یواحدها یتمام 

 وجود ترم ثبت نام نکرده عدم 

 مدرک یوجود کسر عدم 

 مقاطع قبل یلیتحص های هیدییتا وصول 

 یامتحان جامع دکتر زیآم تیموفق گذراندن 

 گلستان ستمیزبان در س ینمره بسندگ احراز 

نام استاد )اسرتادان  راهنمرا،    ،یسیعنوان انگل ،یعنوان فارس لیاز قب قیمرحله دانشجو ابتدا اطالعات طرح تحق نیا در) 

طررح   شرنهاد یگرزار  پ  لیو سپس فا دینما یگلستان وارد م ستمینام استاد )استادان  مشاور در صورت وجود را در س

دانشجو درخواست بره   دییو با تا دنماییم ی. را بارگذارpdf لیو نوع فا تیمگابا  25)حجم  تیبا محدود یدکتر قیتحق

  گردد.یمرحله بعد ارسال م

 توسط کارشناس دانشکده دکتری تحقیق طرح پیشنهادبررسی قالب گزار   .2

 آیا درخواست دانشجو مورد تأیید کارشناس دانشکده است؟ .3

 و انجام اصالحات 1الف  خیر : بازگشت به مرحله 

 ب  بله : تایید درخواست و ارسال برای استاد راهنما

 دکتری توسط استاد راهنمای اول تحقیق طرح بررسی فایل گزار  پیشنهاد .4

 آیا درخواست دانشجو مورد تایید استاد راهنما است؟ .5

 و انجام اصالحات 1الف  خیر : بازگشت به مرحله 

 داور و تایید درخواست توسط استاد راهنما 4و حداکثر  2: پیشنهاد حداقل ب  بله 

 راهنما به سایر اساتید راهنما و مشاور ارسال رونوشت تایید استاد .6

معاونت آموزشی دانشگاه –فرایندها   

 

 

 



-مدیر گروه پس از دریافت درخواست، موضوع را در شورای گروه مطرح و مطابق ضوابط هیرات داوران را مشر م مری    .7

 نماید.  

 گروه میرسد؟آیا درخواست دانشجو به تصویب  .8

 و انجام اصالحات 4الف  خیر : بازگشت به مرحله 

ت داوران را به همراه تاریخ تصویب درخواست در شرورای گرروه در سیسرتم گلسرتان وارد     ب  بله : مدیر گروه اسامی هیا

 برای تمامی اعضا کمیته داوری پایان نامه قابل دسترس خواهد بود.  دکتری  تحقیق طرح فایل پیشنهادکند ) می

دانشرکده، نماینرده تحصریالت    تعیین نماینده تحصیالت تکمیلی توسط کارشناس دانشکده، در این مرحلره کارشرناس    .9

دکتری برای نماینده تحصیالت تکمیلری نیرز قابرل     تحقیق طرح کند )در این مرحله فایل پیشنهادتکمیلی را تعیین می

 دسترس خواهد بود. 

و نماینرده تحصریالت   دکترری   تحقیرق  طررح  پیشرنهاد بایست با تمامی اعضرا کمیتره داوری   در این مرحله دانشجو می .10

سیسرتم گلسرتان وارد    ص ساعت و تاریخ جلسه دفاع هماهنگی انجام داده و تاریخ هماهنگ شده را درتکمیلی در خصو

حداقل ده روز از تاریخ رسیدن به این مرحله تا تاریخ دفاع باید فاصله وجود داشته باشرد کره ایرن مرورد توسرط      نماید.)

 ارسال به مرحله بعد وجود ن واهد داشت. گردد. در صورت عدم احراز این شرایط امکان تایید و سیستم بررسی می

دکتری و نماینده تحصیالت تکمیلری   تحقیق طرح تایید ساعت و تاریخ دفاع توسط تمامی اعضاء کمیته داوری پیشنهاد .11

شود و در صورت عدم تایید حتی یک عضو، درخواست به در صورت تایید همه اعضا، درخواست به مرحله بعد ارسال می

 گردد.میمرحله قبل باز 

تعیین مکان برگزاری جلسه دفاع توسط کارشناس دانشکده، در این مرحله کارشرناس دانشرکده پرس از تعیرین مکران       .12

نماید. در صورتیکه کره بره هرر دلیرل     برگزاری جلسه دفاع با انت اب گزینه تایید، درخواست را به مرحله بعد ارسال می

امکان برگزاری جلسه دفاع در تاریخ و ساعت مقررر وجرود نداشرت، برا انت راب گزینره عردم تاییرد و حکرر توضریحات،           

 گردد.باز می 10درخواست به مرحله 

 ید.نماهای جلسه دفاع و ارسال آن به نماینده تحصیالت تکمیلی اقدام میکارشناس دانشکده جهت پرینت فرم .13

و نماینرده   دکترری  تحقیرق  طررح  پیشرنهاد کمیتره داوری   های دفراع توسرط اعضراء   برگزاری جلسه دفاع و تکمیل فرم .14

 تحصیالت تکمیلی و تحویل آن به کارشناس دانشکده

 ط کارشناس دانشکدهدکتری توس تحقیق طرح وارد نمودن نتیجه جلسه دفاع از پیشنهاد .15

 پذیرفته می شود؟آیا دفاع  .16

  1بازگشت به مرحله الف  خیر : درخواست خاتمه می یابد، 

 توسط دانشجو pdf.در فرمت دکتری و فرم های مربوط  تحقیق طرح پیشنهادبارگذاری نس ه نهایی گزار  ب  بله : 

تحقیق دکتری. در صورت تایید همه اعضا، درخواست به مرحله  طرح تایید انجام اصالحات توسط اعضاء کمیته پیشنهاد .17

 گردد.شود و در صورت عدم تایید حتی یک عضو، درخواست به مرحله قبل باز میبعد ارسال می

 تایید موفقیت آمیز بودن دفاع توسط کارشناس دانشکده .18

 

 

 

 

 : ندیصاحب فرا

 دانشگاه یلیتکم التیو تحص یمعاونت آموزش

 معاونت آموزشی



درخواست دانشجو، در این مرحله ابتدا 1
احراز شرایط دفاع دانشجو از پیشنهاد طرح 
تحقیق دکتری به قرار زیر توسط سیستم 

:گلستان بررسی میگردد

تایید درخواست و ارسال برای استاد 
راهنما

داور و  4 و حداکثر 2پیشنهاد حداقل 
تایید درخواست توسط استاد راهنما

تایید ساعت و تاریخ دفاع توسط تمامی 
اعضاء کمیته داوری پیشنهاد طرح 
تحقیق دکتری و نماینده تحصیالت 
تکمیلی در صورت تایید همه اعضا، 
شود و درخواست به مرحله بعد ارسال می

در صورت عدم تایید حتی یک عضو، 
.گردددرخواست به مرحله قبل باز می

بارگذاری نس ه نهایی گزار  
پیشنهاد طرح تحقیق دکتری و فرم 

توسط  pdf.های مربوط در فرمت 
دانشجو

مدیر گروه اسامی هیات داوران را به 
همراه تاریخ تصویب درخواست در شورای 
گروه در سیستم گلستان وارد میکند 

ارسال رونوشت تایید استاد راهنما به 
سایر اساتید راهنما و مشاور

مدیر گروه پس از دریافت درخواست، موضوع را 
در شورای گروه مطرح و مطابق ضوابط هیات 

. نمایدداوران را مش م می

بررسی فایل گزار  پیشنهاد طرح تحقیق 
دکتری توسط استاد راهنمای اول

آیا درخواست دانشجو مورد تایید استاد راهنما است؟

   

آیا درخواست دانشجو به تصویب گروه میرسد؟

   

   

بایست با تمامی در این مرحله دانشجو می
اعضا کمیته داوری پیشنهاد طرح تحقیق 
دکتری و نماینده تحصیالت تکمیلی در 
خصوص ساعت و تاریخ جلسه دفاع 
هماهنگی انجام داده و تاریخ هماهنگ 
.شده را در سیستم گلستان وارد نماید

آیا دفاع پذیرفته می شود؟

   

   

 برنامه اساس بر نیاز مورد واحدهای تمامی

 موفقیت با دانشجو توسط مصوب درسی

.باشد شده گذرانده

نکرده نام ثبت ترم وجود عدم

مدرک کسری وجود عدم

های تحصیلی مقاطع قبل تاییدیه وصول

 سیستم در زبان بسندگی نمره احراز

گلستان

 جامع امتحان آمیز موفقیت گذراندن

دکتری

بررسی قالب گزار  پیشنهاد طرح تحقیق 
دکتری توسط کارشناس دانشکده

آیا درخواست دانشجو مورد تأیید کارشناس دانشکده است؟

   

   

   

تعیین نماینده تحصیالت تکمیلی توسط 
کارشناس دانشکده، در این مرحله 
کارشناس دانشکده، نماینده تحصیالت 

تکمیلی را تعیین میکند 

تعیین مکان برگزاری جلسه دفاع توسط 
کارشناس دانشکده

های کارشناس دانشکده جهت پرینت فرم
جلسه دفاع و ارسال آن به نماینده 

.نمایدتحصیالت تکمیلی اقدام می

های برگزاری جلسه دفاع و تکمیل فرم
دفاع توسط اعضاء کمیته داوری پیشنهاد 
طرح تحقیق دکتری و نماینده تحصیالت 
تکمیلی و تحویل آن به کارشناس 

دانشکده

وارد نمودن نتیجه جلسه دفاع از پیشنهاد 
طرح تحقیق دکتری توسط کارشناس 

دانشکده

تایید انجام اصالحات توسط اعضاء کمیته 
پیشنهاد طرح تحقیق دکتری

تایید موفقیت آمیز بودن دفاع توسط 
کارشناس دانشکده

 


