گردش کار رساله و فرمهاي دوره دکتري
مرحله  :1انتخاب موضوع و تعيين استاد راهنما
طی آزمون جامع به نحو موفقیت آمیز و سپس مشورت دانشجو با اساتید و مدیر گروه برای ارائه عنوان پیشنناادی طنر رسناهه و اسناتید رامن نا و مشناور
پیشناادی با تک یل فرم هاي شماره  1و  2به انض ام فرم تأييد ظرفيت مجاز اساتيد راهنما و مشاور (فرم داخلی دانشکده برای تعیین و ثبت استاد رامن ا
و مشاور با تأیید دفتر پژومشی دانشکده) و تحویل آناا به گروه آموزشی جات طر در جلسه گروه و بررسی آن  ( .تعداد واحد رساهه  18و طی آن حداکثر
در سه نی سال تحصیلی )
*پیشنااد می شود دانشجویان به دهیل ام یت امور پژومشی دوره ،از ترم دوم به بعد نسبت به انتخاب موضوع و تعیین استاد رامن ا ،اقدامات الزم را انجام دمند.

مرحله  :2تصويب عنوان و تعيين اعضاي کميته برگزاري جلسه دفاع از طرح پيشنهادي در گروه آموزشي

-1بررسی موضوع پیشناادی و شرایط اساتید پیشناادی رامن ا و مشاور توسط شورای تخصصی گروه آموزشی
 -2در صورت تأیید عنوان و اساتید رامن ا و مشاور ،تعیین یک داور داخلی ،دو داور خارجی و یک ناظر رساهه (ن اینده حوزه پژومشی با مرتبه استادیاری)،
توسط شورای تخصصی گروه آموزشی جات بررسی و برگزاری جلسه دفاع از طر پیشناادی (پروپوزال) رساهه دکتری
 -3اعالم اعضای پیشناادی ک یته مذکور با ارسال فرم ش اره  2توسط گروه آموزشی به دفتر پژومشی دانشکده جات طر در شورای پژومشی دانشکده

مرحله  :3تصويب اعضاي کميته جلسه دفاع از طرح پيشنهادي در شوراي پژوهشي دانشکده

بررسی و تأیید اعضای پیشناادی ک یته برگزاری جلسه دفاع از طر پیشناادی رساهه توسط شورای پژومشی دانشکده و اعالم به گروه آموزشی

مرحله  :4تکميل طرح تحقيق رساله دکتري (فرم پروپوزال)

-1تنظیم فرم طر تحقیق رساهه دکتری توسط دانشجو (فرم ش اره  ،5پروپوزال) به صورت تایپ شده با مدایت اساتید رامن ا و مشاور و اخذ تأیید ایشان
 -2تحویل فرم تک یل شده به گروه آموزشی توسط دانشجو جات بررسی ساختاری و اعالم نظر اوهیه داوران طر
 -3تایه پیشینه ثبت توسط دانشجو در ایران داک و سیکا (سایت کتابخانهمای دانشگاه آزاد اسالمی) و تأییدیه تکراری نبودن موضوع و ...

مرحله  :5برگزاري جلسه دفاع از طرح پيشنهادي تحقيق رساله

-1تک یل فرم ش اره  3به منظور اعالم آمادگی برای ارائه و دفاع از طر پیشناادی رساهه و اخذ مجوز و م امنگیمنای الزم بنا بخ منای منرتبط توسنط
دانشجو
 -2اعالم زمان جلسه ارائه و دفاع از طر پیشناادی رساهه دانشجو به داوران داخلی و خارجی و دعوت از ایشان برای حضور در جلسه بنا تنظنیم و امضنا
فرم ش اره  4توسط گروه آموزشی
 -2برگزاری جلسه دفاع از طر در حضور اعضا ک یته و ارسال مستندات در صورت تصویب پروپوزال ،توسط گروه آموزشی به دفتر پژومشی دانشکده

مرحله  :6تصويب نهايي در شوراي پژوهشي دانشکده و ارسال به شوراي پژوهشي واحد جهت اخذ کد رساله

گردش کار اجراي رساله و فرمهاي دوره دکتري (بعد از تصويب طرح تا قبل از جلسه دفاع از رساله)
مرحله  :7صدور ابالغيه

-1صدور حکم ابالغيه اساتيد راهنما و مشاور (فرم شماره  )6توسط دفتر پژوهشي دانشکده
 -2دريافت ابالغيهها توسط دانشجو و تحويل به اساتيد

مرحله  :8ارائه گزارش پيشرفت و بررسي رساله

-1تنظيم گزارش پيشرفت مرحلهاي رساله توسط دانشجو (فرم شماره  )7با نظارت اساتيد راهنما و مشاور
 -2تأييد فرم تکميل شده توسط اساتيد راهنما ،مشاور و مدير گروه آموزشي
 -3تحويل فرم تأييد شده به کارشناس دفتر پژوهشي دانشکده توسط دانشجو
 -4ارائه گزارش پيشرفت  80درصدي رساله به صورت ارائه شفاهي توسط دانشجو در حضور اساتيد راهنما و مشاور 6 ،ماه قبل از دفاع از رساله (اين
مرحله در قالب سخنراني عمومي نيز قابل اجرا ميباشد).
 -5تحويل فرم تأييديه ارائه گزارش نهايي (شفاهي) به دفتر پژوهشي دانشکده توسط دانشجو به منظور تکميل مدارک
*دانشجويان ملزم به تکميل و ارائه فرم شماره  7در فواصل زماني هر نيمسال تحصيلي ميباشند .بديهي است عدم ارائه اين فرم به صورت مرتب در نمره
پاياني دانشجو تأثير منفي خواهد داشت و در صورت عدم ارائه فرم به دفتر پژوهش در فواصل زماني معين ،ادامه مراحل امکانپذير نيست.

مرحله  :9چاپ مقاالت علمي معتبر

مطابق بند  2ماده  24شيوه نامه اجرايي رساله هاي دکتري مصوب  1396؛ دانشجويان علوم انساني و هنر ملزم به ارائه دو مقاله علمي – پژوهشي ( مستخرج
از رساله ) و مورد تاييد وزارتين مي باشند .
مطابق تبصره 4همين ماده در صورت ارائه گواهي چاپ  /پذيرش يک مقاله  ISIيا علمي – پژوهشي وزارتيني مستخرج از رساله  ،دانشجو مي تواند از
رساله خود دفاع کند  .فارغ التحصيلي منوط به چاپ مقاله دوم مي باشد .
درخواست ارزشيابي مقاالت چاپ شده (ارائه شده) توسط دانشجو با تکميل فرم شماره  8و ارائه به دفتر پژوهشي دانشکده براي گرفتن تأييديه مقاله از
معاونت پژوهشي واحد و بررسي ساختاري مقاالت از حيث انطباق با موازين و صدور مجوز دفاع از رساله توسط حوزه پژوهشي واحد

مرحله  :10برگزاري جلسه پيش دفاع و اخذ تأييديه اتمام رساله و آمادگي دفاع

-1تحويل اولين نسخه تکميل شده رساله به اساتيد جهت مطالعه و اخذ اظهارنظر اساتيد راهنما و مشاور ،انجام آخرين اصالحات و تحويل نسخه نهايي
رساله به استاد راهنما توسط دانشجو
 -2اقدام به هماهنگي براي برگزاري جلسه پيش دفاع ،اخذ تأييديه اتمام رساله و امضاء اساتيد راهنما ،مشاور و مدير گروه آموزشي با تکميل فرم
صورتجلسه پيش دفاع رساله دکتري (فرم شماره  )9و تحويل فرم مذکور به دفتر پژوهشي دانشکده توسط دانشجو براي اخذ مجوز دفاع نهايي
*جلسه پيش دفاع حداقل دو ماه قبل از جلسه دفاع نهايي برگزار ميشود.

گردش کار اجراي رساله و فرمهاي دوره دکتري (داوري و دفاع از رساله)
مرحله  :11داوري رساله
-1پيشنهاد اسامي داوران براي جلسه دفاعيه رساله دکتري توسط گروه آموزشي با پيگيري دانشجو به منظور طرح در جلسه شوراي تخصصي گروه و تکميل
فرم شماره  10توسط دانشجو و گروه آموزشي
 -2تحويل فرم تأييد شده مذکور به دفتر پژوهشي توسط گروه آموزشي به منظور تصويب شوراي پژوهشي دانشکده درخصوص داوران جلسه دفاع از رساله
 -3اعالم نظر نهايي شوراي پژوهشي دانشکده به گروه آموزشي (تصويب و يا تغيير اسامي داوران)
 -4در صورت تصويب شوراي پژوهشي دانشکده صدور حکم ابالغ به داوران (فرم شماره  )11جهت پذيرش داوري رساله توسط حوزه پژوهشي و تحويل
حکم ابالغ به همراه يک نسخه از رساله به داور توسط دانشجو
 -5اخذ نظريه داوران درخصوص پذيرش يا عدم پذيرش محتواي علمي رساله با تکميل فرم شماره  12توسط داوران رساله و تحويل فرم مذکور (تأييد نهايي
داوران براي دفاع از رساله) به دفتر پژوهشي دانشکده توسط دانشجو

مرحله  :12برگزاري جلسه دفاعيه

-1انجام تمهيدات الزم و اعالم آمادگي براي ارائه رساله و برگزاري جلسه دفاعيه توسط دانشجو پس از تأييد نهايي داوران ،و تعييي زميان و مکيان دفياع بيا
هماهنگي اساتيد راهنما ،مشاوران ،داوران و دفتر پژوهشي دانشکده با تکميل فرم شماره 13
*کليه زمانهاي پيشنهادي ،به دليل عدم تداخل جلسات دفاع از پاياننامهها ،بايد حتماً با هماهنگي دفتر پژوهشي دانشکده تنظيم شود.
 -2تحويل اصل فرم تکميل شده مذکور به کارشناس آموزش به منظور صدور صورتجلسه ارزشيابي و دفاع (تأييد دفاع از طرف گروه آموزشيي) ،حيدالل ده
روز لبل از تاريخ جلسه دفاعيه ،توسط دانشجو
 -3ارسال تصوير فرم تکميل شده شماره  13به دفتر پژوهشي دانشکده توسط گروه آموزشي
 -4صدور دعوتنامه براي اساتيد راهنما ،مشاوران و داوران براي حضور در جلسه دفاعيه توسط دفتر پژوهشي دانشکده و تحويل دعوتنامهها به اساتيد توسيط
دانشجو حدالل يک هفته لبل از تاريخ جلسه دفاعيه
 -5تنظيم صورتجلسه ارزشيابي و دفاع از رساله توسط گروه آموزشي و تحويل به دفتر پژوهشي دانشکده حدالل يک روز لبل از تاريخ جلسه دفاعيه
 -6تهيه فرمهاي ارزشيابي دفاع از رساله (فرم شماره  )14-2براي هريک از اساتيد راهنما ،مشاوران و داوران ،همچني تکميل مستندات و امتييازدهي در فيرم
ارزيابي مديريت پژوهش (فرم شماره  )14-1توسط دفتر پژوهشي دانشکده
 -7برگزاري جلسه دفاعيه با حضور اساتيد راهنما ،مشاوران ،داوران ،مدير گروه آموزشي و نماينده دفتر پژوهشي دانشکده

مرحله  :13تدوين رساله
-1ارزيابي نمره رساله با تکميل و امضاء صورتجلسه ارزشيابي دفاع از رساله و تحويل آن به اداره آموزش و امتحانات دانشکده توسط دفتر پژوهشي.
نمره رساله در ميانگي کل محاسبه نمي شود و نحوه ارزشيابي رساله کيفي است که با لحاظ محتواي رساله و توليدات پژوهشي مستخرج از آن تعيي مي
شود .و با اعالم درجه خواهد بود :
مردود = (کمتر از  / ) 16لبول با درجه خوب = ( 16تا  /) 17/99لبول با درجه خيلي خوب = (  18تا  ) 18/99و عالي = ( 19تا ) 20
در صورت مردودي حداکثر طي يک نيمسال بعدي در سقف مجاز دانشجو مي تواند الدام به برگزاري مجدد جلسه دفاع از رساله نمايد.
در صورت الدام به تخلف علمي مطابق آيي نامه ها و دستورالعمل ها و لواني مربوطه عمل شده و با احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو  ،مدرک تحصيلي
باطل مي شود .
مقاله دوم صرفاً براي فراغت از تحصيل است و تاثيري در نمره رساله ندارد .

مرحله  :14تحويل رساله
-1تحويل  2نسخه مجلد رساله به همراه  CDسالم و کنترل شده به کتابخانه دانشکده ،يک نسخه مجلد رساله به هر يک از اساتيد راهنما و مشاور و تکميل فرم
تحويل نسخههاي رساله توسط دانشجو

