چارت تصویب پروپوزال دانشجویان دکتری تخصصی

 .2انتخاب استاد راهنما و

 .1دانشجویان موظفند پس از امتحان جامع نسبت به تصویب پروپوزال نهایی خود در گروه تخصصی و

مشاور با نظر گروه توسط

دانشکده و شورای پژوهشی واحد اقدام نمایند .در غیر این صورت زمان فارغ التحصیلی آنها به تاخیر خواهد

دانشجو

افتاد( .دانشجویان دکتری میتوانند قبل از امتحان جامع موضوع خود را با اساتید راهنما و مشاور نهایی کنند).

نکته مهم بند  2شرایط اساتید راهنما و مشاور:
الف) استاد راهنما :میبایست عضو هیات علمی دانشگاه بوده و حداقل  3سال سابقه تدریس و تحقیق در دوره
 .3ثبت نام در سیستم ثبت

کارشناس ارشد و یا باالتر با مرتیه استادیاری را داشته باشد.

پروپوزال توسط دانشجو و

(اولویت با اساتید تمام وقت و سپس نیمه وقت و در نهایت اساتید مدعو میباشد)

تائید ایشان توسط مدیر گروه

تبصره :در شرایط خاص راهنمایی رساله دانشجو میتواند توسط دو استاد راهنما به طور مشترک صورت گیرد.

طی
 .4انتخاب اساتید توسط دانشجو

این

در سیستم ثبت پروپوزال

مراحل

 .5تائید دانشجو توسط اساتید
در سیستم ثبت پروپوزال

عودت

امتحان

تائید پروپوزال خود را مجدداً باید از این مرحله تکرار کند

آدرس سایت دانشکدهwww.environment.srbiau.ac.ir :
فرمها و آیین نامهها – فرمها

ارسال در سیستم برای اساتید
توسط دانشجو و تائید اساتید

نکته مهم بند  :6تکمیل مندرجات پروپوزال شامل موارد زیر می باشد:

(حداکثر ظرف مدت دو هفته)

عودت

پس از

نکته مهم بند  :5بعد از این مرحله هر زمان پروپوزال دانشجو تائید نشود ،دانشجو تمامی روند

جامع

 .6تکمیل فرم پروپوزال و

عودت

ب) استاد مشاور :دارا بودن شرایط مندرج در بند الف و تبصره ذیل آن.

.1اطالعات مربوط به دانشجو

 .2اطالعات مربوط به پایان نامه

.3روش شناسی تحقیق

 .4استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد

 .7ارسال پروپوزال برای گروه

.5زمانبندی انجام تحقیق

 .6تکمیل اطالعات مربوط به اساتید راهنما و مشاور

به صورت خودکار و تائید مدیر

.7تایید استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد

گروه پس از مطرح شدن در

فاصله تصویب پروپوزال در شورای گروه تخصصی با شورای پژوهشی دانشکده

شورای گروه تخصصی

و ارسال پروپوزال به پژوهش واحد نبابد بیش از یک ماه باشد
 .8پس از این مرحله ،پروپوزال
به صورت خودکار برای

حداکثر
یک ماه

عودت دانشکده ارسال شده و نهایتاً
در شورای پژوهشی دانشکده

دانشجو یک سال پس از تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده به

به تصویب میرسد

شرط گذشتن  7ترم تحصیلی میتواند از رساله خود دفاع نماید
حداکثر

عودت

 .9پس از این مرحله پروپوزال به
صورت خودکار برای معاونت
پژوهشی ارسال خواهد شد

یک ماه

 -11دفاع از رساله در مقطع دکتری پس از
 -10پس از تصویب پروپوزال در حوزه معاونت
پژوهشی صدور ابالغیه و احکام اساتید راهنما
و مشاور توسط دفتر پژوهش دانشکده مربوطه

گذشت یکسال از زمان تصویب پروپوزال در
شورای پژوهشی دانشکده و از ترم  7تحصیلی به
بعد در صورت نداشتن منع آموزشی ،دانشجویی
و رعایت سایر ضوابط قابل انجام میباشد

