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  راهنما توسط دانشجو به گروه آموزشي تا پايان نيمسال اول)ان(پيشنهاد استاد

 )ان(بررسي درخواست دانشجو در جلسه گروه آموزشي و نهايي كردن استاد

 راهنما و در نهايت تأييد در گروه آموزشي )ان(در صورت موافقت و تأييد استاد.راهنما)ان(مشاور توسط دانشجو با مشاركت استاد )ان(پيشنهاد استاد

 در گروه آموزشي )استادان راهنما و مشاور(كميته راهبريتأييد

 راهنما (ان)تعيين موضوع رساله و داليل انتخاب موضوع توسط دانشجو با تأييد استاد

 تصويب موضوع رساله در گروه آموزشي تا پايان نيمسال دوم تحصيلي

 پرديس /راهنما و مشاور) در شوراي تحصيالت تكميلي دانشكدهتصويب كميته راهبري (استادان

 شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده/پرديس در نيمسال سومدر تأييد كتبي استادان راهنما و مشاور براي طرح نامه رساله و تأييد گروه آموزشي و تصويب

 وه آموزشي پس از دريافت طرح نامهتعيين داور داخلي (نماينده معاونت پژوهشي دانشگاه) توسط گر

داخلي (نماينده معاونت پژوهشي دانشگاه)  داورونامه با اطالع قبلي دانشجو، كميته راهبريبرپايي جلسه دفاع از طرح
 توسط مدير گروه در يكي از جلسات گروه

 پرديس /تكميلي دانشكدهشوراي تحصيالت تصويب در  طرح و سپس ونامه گروه آموزشي براي طرح تأييد

 شركت در ارزيابي جامع پس از گذراندن واحدهاي آموزشي مصوب

تهيه دو گزارش از پيشرفت تدوين رساله و ارائه به صورت سمينار ارائه گزارش اول تا پايان نيمسال ششم و گزارش دوم حداكثر تا 
(نماينده معاونت پژوهشي دانشگاه) و دفاع از آن توسط دانشجو با پايان نيمسال هفتم و تأييد كميته راهبري و داور داخلي 

 مسئوليت برگزاري جلسه با استاد(ان) راهنما
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راهنما و مشاور و ارائه به  استاد(ان) نگارش رساله مطابق شيوه نامه نگارش به همراه مقاالت پذيرفته شده/ چاپ شده به تأييد
گروه آموزشي جهت تعيين داور و اعالم آمادگي دانشجو براي انجام دفاع نهايي و ارائه نسخ تايپ شده رساله يك ماه قبل از تاريخ 

 داوران داخلي و خارجي و دفاع نهايي به اعضاي كميته راهبري

و  ISIپژوهشي يا نمايه شده در پايگاه  - بر گرفته از رساله در نشريات علمي ارائه يك مقاله چاپ شده (يا دو مقاله پذيرفته شده)
SCOPUS راهنما و ارسال به معاونت پژوهشي دانشگاه براي تعيين نوع نمايه آن و در نهايت  )ان(توسط دانشجو و تأييد استاد

  پرديسپژوهشي يا معاون آموزشي دانشكده / صدور مجوز پيش دفاع به معاون

 تعيين داور داخلي دوم (نماينده معاونت آموزشي دانشگاه) و داور خارجي براي پيش دفاع و دفاع نهايي توسط گروه آموزشي

كميته راهبري و  ز جلسه دفاع نهايي با حضور اعضايتشكيل جلسه پيش دفاع حداقل يك ماه پيش ا
 )داوران داخلي (نمايندگان معاونت پژوهشي و آموزشي دانشگاه

برگزاري جلسه دفاع نهايي با حضور اعضاي كميته راهبري، داوران داخلي (نمايندگان معاونت پژوهشي و آموزشي دانشگاه) و 
 پرديس حداقل از نيمسال هفتم/ كارشناس تحصيالت تكميلي دانشكده 

 )عالي، خيلي خوب، خوب و غير قابل قبول(اعالم نمره ارزيابي نهايي نمره رساله بدون درج نمره عددي به صورت 

 ارزيابي رساله براساس نحوه عملكرد دانشجو در طي دوران پژوهش

 18نمره خالص رساله و دفاع از آن حداكثر 
مقاله اضافه چاپ شده بر مقاله موظف دانشجو 

 نمره1و مرتبط با رساله حداكثر

 5/0براي هر سمينار حداكثر 

 انجام اصالحات در رساله

  يل توسط معاونت آموزشي دانشكدهصدور مجوز فراغت از تحص


