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شرح فرایند :
نحوه اجرا :
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درخواست دانشجو ،در این مرحله ابتدا احراز شرایط دفاع دانشجو از رساله دکتری به قرار زیر توسط سیستت گلستتان
بررسی میگردد:


.2
.3

.4
.5

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



عدم وجود ترم ثبت نام نکرده



عدم وجود بدهی



عدم وجود کسری مدرک



وصول تاییدیه های تحصیلی مقاطع قبل



گذراندن موفقیت آمیز امتحان جامع دکتری



احراز نمره بسندگی زبان در سیست گلستان



دفاع موفقیت آمیز از پیشنهاد طرح تحقیق دکتری

 گزارشهای پیشرفت دکتری تایید شده توسط استاد راهنما
(در این مرحله دانشجو فایل رساله دکتری ،مقاالت و سایر مستندات با محدودیت حج ( )50مگابایت و نوع فایتل pdf
را بارگذاری مینماید و در صورت احراز تمامی شرایط فوق ،با تایید دانشجو درخواست به مرحله بعد ارسال میگردد).
بررسی قالب رساله و بارگذاری پیشنهاد طرح تحقیق دانشجو توسط کارشناس دانشکده
(البته در صورت پیاده سازی روند ثبت پیشنهاد طرح تحقیق در سیست  ،بارگذاری توسط کارشناس نیازی نمیباشد).
آیا درخواست دانشجو مورد تأیید کارشناس دانشکده است؟
الف) خیر  :بازگشت به مرحله  1و انجام اصالحات
ب) بله  :تایید درخواست و ارسال برای استاد راهنما
بررسی فایل رساله دکتری توسط استاد راهنمای اول
آیا درخواست دانشجو مورد تایید استاد راهنما است؟
الف) خیر  :بازگشت به مرحله  1و انجام اصالحات
ب) بله  :بارگذاری گزارش همانندجو ،پیشنهاد حداقل  3و حداکثر  6داور و تایید درخواست توسط استاد راهنما

.6

ارسال رونوشت تایید استاد راهنما به سایر اساتید راهنما و مشاور

متی-

 .7مدیر گروه پس از دریافت درخواست ،موضوع را در شورای گروه مطرح و مطابق ضوابط هیتات داوران را مشت
نماید.
 .8آیا درخواست دانشجو به تصویب گروه میرسد؟
الف) خیر  :بازگشت به مرحله  4و انجام اصالحات
ب) بله  :مدیر گروه اسامی هیات داوران را به همراه تاریخ تصویب درخواست در شتورای گتروه در سیستت گلستتان وارد
میکند.
 .9در این مرحله یکی از داوران توسط مدیر گروه برای بررسی کفایت دستاوردهای رساله دکتری انت اب میشود .مقتاالت
پذیرفته شده بر اساس قوانین موجود (اصل مقاله چاپ شده یا نامه پذیرش مقاله) را مدیر گروه تایید مینماید.
 .10آیا رساله دکتری مورد تایید قرار میگیرد؟
الف) خیر  :بازگشت به مرحله  4و انجام اصالحات
ب) بله  :فایل رساله دکتری برای داور انت اب شده در مرحله قبل ،قابل دسترس خواهد بود.
 .11داور انت اب شده ،فایل رساله دکتری را بررسی میکند.
 .12آیا رساله دکتری مورد تایید قرار میگیرد؟
الف) خیر  :بازگشت به مرحله  4و انجام اصالحات
ب) بله  :فایل رساله برای تمامی اعضا کمیته داوری رساله قابل دسترس خواهد بود.
 .13تعیین نماینده تحصیالت تکمیلی توسط کارشناس دانشکده ،در این مرحلته کارشتناس دانشتکده ،نماینتده تحصتیالت
تکمیلی را تعیین میکند(.در این مرحله فایل رساله برای نماینده تحصیالت تکمیلی نیز قابل دسترس خواهد بود).
 .14در این مرحله دانشجو میبایست با تمامی اعضا کمیته داوری رساله دکتری و نماینده تحصتیالت تکمیلتی در خصتو
ساعت و تاریخ جلسه دفاع هماهنگی انجام داده و تاریخ هماهنگ شده را در سیست گلستان وارد نماید( .حداقل فاصتله
زمانی بین تاریخ تصویب پیشنهاد طرح تحقیق رساله دکتری و تاریخ دفاع از رساله یک سال میباشد که توسط سیست
بررسی میشود .حداقل  20روز از تاریخ رسیدن به این مرحله تا تاریخ دفاع باید فاصله وجود داشته باشد که این متورد
توسط سیست بررسی می گردد .در صورت عدم احراز این شرایط امکان تایید و ارستال بته مرحلته بعتد وجتود ن واهتد
داشت).
 .15تایید ساعت و تاریخ دفاع توسط تمامی اعضاء کمیته داوری رساله و نماینده تحصیالت تکمیلی .در صتورت تاییتد همته
اعضا ،درخواست به مرحله بعد ارسال می شود و در صورت عدم تایید حتی یک عضو ،درخواست به مرحله قبل باز متی-
گردد.
 .16تعیین مکان برگزاری جلسه دفاع توسط کارشناس دانشکده ،در این مرحله کارشتناس دانشتکده پتس از تعیتین مکتان
برگزاری جلسه دفاع با انت اب گزینه تایید ،درخواست را به مرحله بعد ارسال مینماید .در صورتیکه کته بته هتر دلیتل
امکان برگزاری جلسه دفاع در تاریخ و ساعت مقترر وجتود نداشتت ،بتا انت تاب گزینته عتدم تاییتد و کتر توضتیحات،
درخواست به مرحله  10باز میگردد.
 .17کارشناس دانشکده جهت پرینت فرمهای جلسه دفاع و ارسال آن به نماینده تحصیالت تکمیلی اقدام مینماید.
 .18برگزاری جلسه دفاع و تکمیل فرمهای دفاع توسط اعضاء کمیته داوری رساله دکتری و نماینتده تحصتیالت تکمیلتی و
تحویل آن به کارشناس دانشکده
 .19ورود نمرات به تفکیک اعضاء در سیست گلستان توسط کارشناس دانشکده که هر عضو کمیته داوری رساله تنهتا قتادر
به رویت نمره خود باشد( .شرایط پذیرش رساله توسط کارشناس دانشکده در سیست ثبت گردد)
 .20آیا رساله پذیرفته می شود؟
الف) خیر  :درخواست خاتمه می یابد ،بازگشت به مرحله 1
ب) بله  :بارگذاری نس ه نهایی گزارش رساله در فرمت  pdfتوسط دانشجو
 .21تایید انجام اصالحات توسط اعضاء کمیته داوری رساله دکتری .در صورت تایید همه اعضا ،درخواستت بته مرحلته بعتد
ارسال میشود و در صورت عدم تایید حتی یک عضو ،درخواست به مرحله قبل باز میگردد.

 .22تایید موفقیت آمیز بودن دفاع از رساله توسط کارشناس دانشکده
 .23تایید نمره کل توسط استاد راهنما (فقط نمره کل توسط استاد راهنما قابل رویت میباشد).
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اعضاء کمیته داوری رساله و نماینده
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عضو کمیته داوری رساله تنها قادر به
رویت نمره خود باشد

آیا رساله پذیرفته می شود؟

بارگذاری نس ه نهایی گزارش
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تایید موفقیت آمیز بودن دفاع از رساله
توسط کارشناس دانشکده

تایید نمره کل توسط استاد راهنما

