دستورالعمل اجرائي مراحل تصویب و دفاع از رساله دکتري
 -1دانشجو میتواند پس از آزمون پایان نیمسال اول ،فرم پیشنهادی طرحنامه رساله دکتری را تنظیم و جهت تصویب به گروه آموزشی
ذیربط تحویل دهد.
 -1-1حداکثر مهلت برای ارائه فرم پیشنهادی طرحنامه رساله دکتری پایان نیمسال سوم میباشد.
 -2الزم است دانشجو همزمان با تکمیل فرم طرحنامه پیشنهادی ،گواهی مربوط به تکرارینبودن موضوع را از واحد مربوطه در معاونت
پژوهشی پردیس قارابی اخذ نموده و به گروه آموزشی تحویل دهد.
 -3گروه ذیربط موظف است فرم پیشنهادی طرحنامه را طی سه هفته کاری بررسی کرده و در صورت موافقت با کلیات طرح ،نسبت
به تعیین استادان راهنما و مشاور اقدام نماید و مراتب را به شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده منعکس کند.
 .3-1در صورتی که گروه طرحنامه پیشنهادی را تائید نکند دانشجو موظف است نسبت به تهیه مجدد طرح پیشنهادی خود اقدام
نماید.
 .3-2در صورت عدم تصویب طرح پیشنهادی برای بار سوم ،موضوع در جلسه مشترک گروه و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده
بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ میگردد.
 -4شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده موظف است طی سه هفته کاری طرحنامه مصوب گروه را از حیث مقررات آموزشی ،مورد
بررسی قرار دهد و نظر خود را جهت برگزاری جلسه دفاع از طرح ،اعالم دارد.
 -5دانشکده موظف است حداکثر یک ماه پس از اعالم نتایج آزمون جامع – چنانچه دانشجو موفق به اخذ نمره قبولی شده باشد-
جلسه دفاع از طرحنامه را برگزار کند.
 -6دانشجو موظف است حداکثر تا پایان ن یمسال پنجم تحصیلی پس از ارائه نمره زبان عمومی ،و قبولی در آزمون جامع از طرح
پژوهشی خود دفاع کند.
 .6-1شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده موظف است داوران واجد شرایط را برای حضور در جلسه دفاع و ارزیابی آن ،معین نماید.
 -6-2الزم است دانشجو قبل از دفاع ،حداقل در  3جلسه دفاعیه دیگر شرکت نماید و گواهی آن در پرونده درج گردد.
-7الزم است در مرحله پژوهشی هر  6ماه یک بار ،گزارشی از مطالعات و پیشرفت کار خود را در گروه ارائه نماید و تاییدیه آن در قالب
صورتجلسه گروه در پرونده درج گردد.
 -8در جلسه دفاع از طرح ،امکان تغییر کلی موضوع وجود ندارد.
 -9پیگیری اجرای کلیه مراحل فوقالذکر به عهده دانشجو میباشد.
این دستورالعمل از تاریخ  1395/12/1مالک عمل دانشکدههای پردیس فارابی میباشد و جایگزین دستورالعملهای قبلی میگردد.



