
 تأييد 

 تأييد 

 تأييد 

 تأييد 

 دارا بودن کد رهگيری 
 

 تأييد 
عدم  

 تأييد 

عدم  

 تأييد 

 دكتري ش كار پيشنهادي رساله دانشجويان گرد
 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

    
  

 

 

 

    
            

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

        

  

 

 

 

  

    

 كميل فرم پيشنهادی رساله توسط دانشجو ت

 مشاهده نكات

  استاد راهنما 

 مشاهده نكات

 

 گروه مربوط  مدير

 شورای تحصيالت تكميلي دانشكده

 مشاهده نكات

 

 ثبت پيشنهادی رساله در سامانه ايرانداك 

ثبت در سيستم پژوهشي دانشگاه از  

 دانشجو تا رسيدن به مدير پژوهشي

عدم  

 تأييد 

عدم  

 تأييد 

عدم  

 تأييد 

 برگزاری جلسه دفاع 

   نامهمشاهده آيين 

 

 شورای گروه مربوط 

 مشاهده نكات

 

عدم  

 تأييد 
 )در صورت نياز( کد اخالقي  اخذ 

 نامهمشاهده آيين 



 دانشجوتكميل فرم پيشنهادي رساله توسط نكات حائز اهميت در 

بر اساس   باشد که مي   دانشجو ی  های خالقانه ايده   ايده يا  از ی يک يا چند مساله  ارايه   )پروپوزال(   طرح پيشنهادی 

تا پس از بررسي و تاييد استاد)ان(    شودمي   تهيه   ی تحصيلي اومطالعه در يک زمينه علمي در ارتباط با شاخه 

هايي ممكن است از طرفي شامل  ع شود. چنان مساله راهنما و داوران صاحب نظر مراحل بعدی تحقيق شرو 

هايي جزيي هايي باشد که درموضوع مطروحه وجود دارند اما پاسختالش برای کامل کردن حل مساله يا مساله 

ی کامال جديد در موضوع باشد. در کامل  ها داده شده است و از طرفي ديگر ممكن است طرح يک مساله به آن 

 شود.ها پرداخته مي پيشنهادی نكاتي بايد مورد توجه قرار بگيرند که در ادامه به آن های طرح کردن کاربرگ 

 

 طرح پیشنهادیارکان اصلی 

 :  طرح پیشنهادیعنوان 

پژوهشي    کاردر هر  تحقيقاتي انتخاب عنوان تحقيق است. عنوان    های طرحکامل کردن کاربرگاولين مرحله در  

ی ديگران با طرح پژوهشي عنوان است و بنابراين بسيار  کند و اولين مواجهه به نوعي جهت آن را مشخص مي 

همچنين چون عنوان اين قسمت قرار است در نهايت عنوان رساله را تعيين کند بنابراين بايد در  .  مهم است

 .کرد توجه   زير نكات به  بايد  طرح در تهيه عنوان   تعيين آن دقت کافي شود.

عنوان بايد کامال جديد باشد و قبال توسط کس ديگری مورد استفاده قرار نگرفته باشد و حتي مشابهت   .1

 های پژوهشي ديگران نداشته باشد.های قبلي طرح شديد با عنوان

 .باشد و هيچ گونه ابهامي در آن نباشد واضح  و  ، مفيد، ربايد مختص ي پژوهشطرح عنوان  .2

 .دکر  شروع  ”…الگو و تحليل،  با عباراتي همچون”طراحي، بررسي،عنوان را توان مي   .3

 .هدف تحقيق ازعنوان تحقيق بايد قابل درك باشد عنوان بايد به طور کامل به موضوع اشاره کند و  .4

عنوان بايد طوری باشد که نه خيلي کلي باشد يعني طيف وسيع و متنوعي از مسايل را در بر بگيرد نه اينكه   .5

بسيار محدود باشد که طيف بسيار اندکي از مسايل را در بر داشته باشد و از اين حيث بايد بسيار دقت شود  

   که تعادل مزبور حتما در نوشتن عنوان در ارتباط با موضوع حفظ شود. 

 

 :  موضوع طرح پیشنهادی

های طرح  ها قبل از کامل کردن کاربرگ رسد که تعيين موضوع يک طرح پژوهشي کاری است که ماه به نظر مي 

ای برای تعيين  کند نقطه شود. احتماال مطالعاتي که دانشجو با توصيه استاد)ان( شروع مي پيشنهادی انجام مي 

ها را  کنند و آن دانشجوها در مسير چنان مطالعاتي بارها موضوعاتي را مطرح مي   معموالا موضوع طرح است.  

تواند  دهند تا به طرح موضوع نهايي دست يابند. در تعيين موضوع توجه به نكات زير مي مورد بررسي قرار مي 

 .مفيد باشد 



 شود.  ي موضوع بايد حاوی مسائل جديد و نوآورانه باشد که اولين بار توسط محقّق مطرح م .1

 .را طوری انتخاب کنيد تا بتوانيد آن را به انجام برسانيد  موضوع  .2

 .رشته خودتان باشد  در  تانموضوع انتخابي  .3

 .شودانتخاب کنيد که مورد نياز جامعه است و کمبود آن احساس مي تا حد امكان موضوعي را  .4

و بيشترين وقت را به آن    ببريد   از انجام آن لذت  هايتان باشد تای عالقمند   تا حد امكان بر اساس   موضوع .5

 .اختصاص دهيد 

و به دقت تنظيم شود تا درفرصت موجود انجام    زمانبندی و گستره موضوع بهتر است در نظر گرفته شود  .6

 شود.

 باشد به عبارتي ديگر مسائل آن قابل حل باشند. قابل اجرا و عملي  حتما بايد  موضوع تحقيقي   .7

 

 : پیشنهادیطرح عبارات و کلمات کلیدی در 

کلمات کليدی در  انتخاب نماييد.    بايد   کليدی   کلمه   و   واژه تخصصي  5  تا   3بين    معموالا در هر طرح تحقيقاتي  

کنند و در جستجو در منابع الكترونيكي توسط ديگران کمک  ی مطالعات محقق را مشخص مي واقع محدوده 

به طور دقيق معرفي شوند که  بر اساس منابع معتبر  که هر يک از کلمات کليدی  الزم است   کننده است. البته 

 .های طرح پيشنهادی چنين قسمتي در نظر گرفته شده استدر کاربرگ  معموالا

 

 : طرح مساله و بیان مشکل

  به   را   آن  برای  پيشنهادی  حل  راه   و  کرده  مطرح  بايستي  را  دارد  ذهن  در که   ایمساله در اين بخش پژوهشگر  

های جزيي برای برخي از مسائل پيدا کرده  ها راه حل احتماال اگر تا زمان کامل کردن کاربرگ   . کند   بيان   روشني

بايد    ها را بيان کند تا استاد)ان( و داورها را متقاعد کند که طرح قابل حل است.است بهتر است بعضي از آن 

در اين  ريح شود و راهكارهای آن مبهم نباشد.  دقت کرد که تا حد امكان مساله مورد بحث به طور واضح تش

قسمت بايد برخي از مسايل حل شده و کارهای انجام شده تا قبل ازاين طرح تحقيقي توسط ديگران نيز بيان  

به اين    ؛های طرح پيشنهادی يک بيان صد در صد علمي نيستشود. توجه شود که بيان مساله در کاربرگ 

شود. در واقع تالش بر اين است  شوند و بيشتر موضوع توصيف مي ها ارايه نمي مفهوم که در اين قسمت اثبات

ها يا مقاالت علمي رياضي  شود. بنابراين سبک نوشتن آن مانند سبک کتاب   که اهميت و جالب بودن آن روشن

ه متخصص اين موضوع نباشند. با اين نيست چرا که طرح ممكن است در نهايت توسط کساني تصويب شود ک

  معموالاتر ممكن است دقت بيشتری در اين بخش داشته باشيم که  ئل و مفاهيم مهم وجود در بيان برخي از مسا

های طرح دارند در اينكه چه مسائلي نياز  دانشجوها با مطالعاتي که در موضوع تا قبل از کامل کردن کاربرگ 



در بيان موضوع تحقيق بهتر است به    شوند.شوند احتماال صاحب ديدگاه مي   است که با دقت بيشتری گفته

 :  نيز توجه نماييد موارد زير 

تواند در ديگر موضوعات مهم و شناخته شده رياضي  مي   ورد نظرشود که نشان دهد حل مساله م  ارائه داليلي   •

 امعه موثر و مفيد است.ج و روزمره، صنعت،در زندگي و يا حتي در سطحي باالتر، در صورت امكان،  

 .شوند  اهداف پژوهشگر از انتخاب موضوع بايد به دقت ذکر شود و متغيرهای مورد مطالعه تعيين •

 .ها تهيه شود تک آن بهتر است برنامه زمانبندی تحقيق با توجه به متغيرهای آن و بررسي تک  •

 

 :  اهمیت طرح تحقیق

شود. الزم است تا ضرورت مساله مورد طرح در اين  مي   داده  نشان  تحقيق  اهميت  و   کاربردها  در اين بخش،

 .قسمت مورد بحث قرار گيرد. بهتر است برای اهميت طرح به سواالت زير پاسخ دهيد 

 های موجود کاربرد موضوع چيست؟با توجه به فرضيه  •

 کند؟های طرح مورد نظر کدامين نظريه قبلي را تكميل يا اصالح مي يافته  •

 سايرين چقدر است؟ ی برا موضوع  کاربرد •

 های قبلي چگونه است؟ارتباط طرح پيشنهادی در تكميل کردن نظريه  •

 تاثير دارد؟ که در اين صورت بايد توضيح داده شود.های آموزشي  طرح ذکر شده در بحث  آيا •

 چگونه است؟های رياضي يا علوم و صنايع  ديگر زمينه های پژوهشي  تاثيرات طرح ذکر شده در بحث •

 

 : سابقه تحقیقاتی گذشته

گيرد. لذا الزم است تا پژوهشگر با مطالعه  از خود قرار مي تر  های مشابه قبل هر طرح ارائه شده در زمره طرح 

تاريخ و سابقه موضوع    ها از مدارك فوق در اعتبار طرح خود استفاده کند.مستندات قبلي و آشنايي با نتايج آن

 :  بهتر است تا در تكميل نمودن اين بخش به موارد زير دقت کرد .حداقل يک صفحه باشد 

 . های قبلينشان دادن ميزان ارتباط و تفاوت طرح فعلي با نمونه  •

 . های آزمايش شده قبليمطلع شدن از روش  •

 . های قبلياستفاده کردن از از اطالعات طرح  •

 . های قبليمشخص نمودن نقاط قوت و ضعف پژوهشش  •

 :  ن اهدافي بايد نكات زير را مورد تامل قرار دادبرای رسيدن به چني •

 .باشند موضوع   با بايست به روز و مرتبط منابع انتخابي مي  •

پژوهش يافته  • دقتهای  به  گذشته  چنان  ايده   معموالاوند؛  ش   ادانهنقبررسي    های  جريان  در  خوب  های 

 شود.  هايي حاصل مي بررسي



 .د نمطالب ذکر شده از حالت عمومي به اختصاصي باش  •

 

 : اهداف تحقیق در پروپوزال

 :  بندی هستند سطح قابل دسته دو در  اهداف تحقيق  

هايي قرار نيست به طور کامل حاصل شوند و  ند. چنان هدفاصلي پژوهش  موضوع برگرفته از  :  ف کلیاهدا •

 هاست به هر اندازه که مقدور باشد. در واقع نهايت خواست پژوهشگر حرکت به سمت آن 

  دقيقا  که طرح ذکر شده  دهند مي زيرمجموعه اهداف کلي هستند و نشان    واقع در  :  یا خاص  ف ویژه اهدا •

مساله   به چه مساله  مساله   پردازدمي   هايييا  به چه  اهداف خاص  نمي ي  ياهو  ی  به وسيله   معموالاپردازد. 

 پژوهشگران قابل حصولند و قرار است در کنار پژوهشهای ديگر، اهداف کلي را دنبال کنند.

 

 : سواالت پژوهش

يا حدس زد و به عبارتي    را پيش بيني کرد و  ی نهاييهاای باشد که نتوان يافته تحقيق به گونه   موضوع گر  ا

باشد، در اين حالت  متصور    چه در پي يافتن آن هستيمجهت گيری خاص برای آن   تعيين نباشد يا سخت 

ارتباط بين متغيرها را حدس    ها بتوان تا حدیبا پاسخ هر چند جزئي به آن   تا  شودمي   مطرح  سواالتي  معموالا

اگر سواالت خوب طراحي شوند  . جهت آنچه قرار است به آن برسيم قرار بگيريمو به اين وسيله مقداری در  د ز

اين بخش الزم است به نكات زير    طرح سواالت مناسب برای  درمي توانند در اين زمينه خيلي موثر باشند.  

 :  دقت شود

 شوند. ی موضوع مطرح مي و در محدوده  رابطه مستقيم دارند سواالت با اهداف  •

 .شودطرح م در هر سوال يک متغير  •

 شوند، به عبارتي ديگر سواالت به شكلي نباشند که پاسخ کوتاه داشته باشد.سواالت با “آيا” شروع ن •

 .شوند سواالت محدود اما روشن و واضح مطرح  •

مطالعه کردن و بررسي سواالتي است  کند ديدن، طرح سواالت خوب ياری مي  يكي از کارهايي که ما را در  •

ای در راستای يک مسير پژوهشي در متون رياضي و علمي طرح شده  ی پژوهشگران حرفه که به وسيله 

اند بسيار مهم است  هايي که منجر به نتايج علمي شده ی متون علمي کشف پرسش است. بنابراين در مطالعه 

 ه آن بايد توجه داشته باشد.و شايد يكي از اولين کارهايي است که پژوهشگر ب 

 

   : های پژوهش فرضیه

البته بدون اثبات  سواالتي که در مرحله قبل طراحي کرده پاسخ  برای برخي ازاگر پژوهشگر   هايي فرضي و 

يک فرضيه حدسي است که پژوهشگر از مشكل طرح شده در    در واقع   در واقع فرضيه ساخته است.  حدس بزند 



افتد که  . بنابراين بسيار اتفاق مي کند تا آن را در طول تحقق اثبات يا رد کند زند و تالش ميذهن خود مي 

 :  تواند حاصل هر يک از موارد زير باشد فرضيه مي  .کند های خود را عوض يا اصالح مي پژوهشگر فرضيه 

 در موضوع.   يا تاثيرپذيری بين دو متغير تباطراها، تفاوت  •

 شود. ها مينظريه  ی آن که منجر به توسعه   های قبليمورد نظريه  در هايي گمان •

شود. بايد ها متغيرهای وابسته و مستقل ديده مي شوند که در آنها به صورت جمالت خبری نوشته مي فرضيه 

 آيد.انجام آزمايشات و تجزيه و تحليل يافته به دست مي ها پس از  دقت نمود که تاييد يا رد نمودن فرضيه 

 .ها و سواالت تحقيق در يک راستا هستند فرضيه  قاعدتا

 

 : روش انجام تحقیقات

  گيرد به ی نظری يا تجربي قرار مي بسته به اين که در حيطه   در اين بخش الزم است تا محقق کار خود را به 

، تجزيه و تحليل نتايج و..    آماری   ی، مشخص نمودن جامعه ها و منابعآوری داده های مختلف نظير جمع بخش

ها نياز پيدا ها و آزمايشاتي که ممكن است در طول تحقيق به آن تقسيم کند. در قدم بعدی الزم است تا روش 

محقق بايد بتواند روش بررسي و تجزيه و تحليل کيفي و کمي    . داده شودبه دقت شرح  خص شود و  مشکند  

راداده  روش   ها  که شامل چنان  موضوعاتي  است  در  اساس هدف شكل  هايي  بر  که  تحقيقاتي  دهد.  توضيح 

 :  های زير قرار دارند گيرند در يكي از دسته مي 

  مطرح   هدف اين است تا رابطه و قانون جديدی که تا به حالدر اين دسته  :  تحقیقات بنیادی و اساسی  •

  های را بررسي مي کنند و فرضيه   موجود  یهاها و فرضيه ها نظريه کشف شود. اين دسته پژوهش   است  نبوده

 . آزمايش مي کنند  را طرح و سپس  جديد 

کند  شگر تالش مي قبلي هستند پژوه  دستهدر اين دسته تحقيقات که بر پايه تحقيقات  :  تحقیقات کاربردی •

  های ديگر رياضي يا علوم ديگر مطرح باشند در موضوعاتي که بعضا ممكن است درشاخه  مشكل و نقص فعلي

 .است تيمعظال چنان برای  جزئي يا کلي را بر طرف کند و درصدد ارائه راه حلي 

اين است که يک   هدف نوآوری است. به عبارت ديگر تالش بر  تحقيقات   در اين گروه :  ایتحقیقات توسعه  •

 ی موجود بهبود داده شود. خدمات يا کاال  يا و  کاالی جديد توليد شود 

ي و معلولي  علّکند و به دنبال روابط  پژوهشگر تحقيقات قبلي را مطالعه مي   : تحقیقات علت و معلولی  •

 .استحوادث و نتائج 

 .شوداز اين روش استفاده مي در منابع برای تحليل متن يا سخن  معموالا: تحقیقات تحلیل محتوا •

 : شوند بندی مي گيرند در يكي از دسته های پايين طبقه تحقيقاتي که بر اساس ماهيت شكل مي 

 



کند تا به موضوعي که درارتباط با زمان  پژوهشگر تالش مي تحقيقات  در اين دسته    :  تحقیقات تاریخی •

ی زماني که احتماال فاصله زيادی از لحاظ زماني  در رابطه با موضوعي در يک روره   بپردازد و گذشته است  

دارد، بر اساس منابع و اسناد موجود در آن دوره، حقايقي را کشف کند. تحقيقات تاريخي    با زمان حال 

ی  ک شاخه ممكن است به خودی خود به شكلي مستقل برای محقق مهم باشد يا ممكن است در رابطه با ي

 علمي برای پژوهشگر مهم باشد، مانند تحقيقات تاريخي رياضيات.

و هيچ گونه    کند بدونشود و تالش مي حاصل مي طرح    يا چند مقايسه دواز  معموالا  :  یتحقیقات توصیف  •

 .ها از انواع آن استنگاریتحقيقات موردی و قوم   .دست آيد چنان توصيفي به قضاوت و پيش داوری 

در اين تحقيقات    معموالابرای آگاهي از ميزان همبستگي متغيرها استفاده ميشود.  :   تحقیقات همبستگی  •

 .شوداز ضرايب پيرسون،اسپيرمن وکندال استفاده مي 

کند و نتايج به دست آمده برای کل جامعه  محقق از روش نمونه گيری استفاده مي  : تحقیقات پیمایشی •

 .شودنامه استفاده مي در اين روش از پرسش معموالا دهد.تعميم مي 

همان گونه که از نام آن معلوم است محل تحقيق آزمايشگاه است، نتايج به دست  :  زمایشگاهیآتحقیقات   •

ها مورد کنكاش قرار  ن آ رابطه علت و معلولي در    ماو عمو  شوند آمده برای موضوعات روز يا آينده استفاده مي 

   .گيردمي 

همه متغيرها  و حتي شناسايي  بيشتر برای موضوعات اجتماعي که امكان ارزيابي  :  ربیتحقیقات نیمه تج  •

 .شوداستفاده مي تحقيقات از اين دسته   يا بسيار ضعيف است وجود ندارد

 

 :  های پژوهشکاربرد طرح و یافته 

تواند مورد استفاده قرار  های به دست آمده در کدام سازمان و نهاد مي رساند که يافته اين بخش اين مهم را مي 

 .گيرد 

 

 :  های پژوهشمحدودیت 

يا به طور    د نيک سری حدود را رعايت ک  احتماال  بايستبرای رسيدن به نتيجه مي شخص محقق  هر تحقيق  

  کم   ایتا اندازه   قضاوت ناعادالنه  احتمال شود تا از  . ذکر اين محدوديتها موجب ميکلي با موانعي مواجه است

های پژوهشي، محقق با آن روبه رو  که ممكن است در طرح   هايييا محدوديت  شود. در زير تعدادی از کمبودها

 :  شود ليست شده است

 نبود مراجع علمي کافي  •

 نبود منابع مالي  •

 عدم همكاری ارگانها و سازمانها  •



 مشكالت شخصي پژوهشگر  •

 متغيرهای ناخواسته  •

 نبود زمان کافي  •

 

 :  عــــمراج

نامه هنگامي از ارزش علمي برخوردار است که مستند باشد و در نگارش آن از منابع معتبر  مقاله يا پايان هر  

نامه  طور دقيق و کامل در پايانداخلي و خارجي استفاده شده باشد. بر همين مبنا الزم است نام منابع تحقيق به 

نامه قواعد و اصولي دارد که بايد  ع در پايان يا مقاالت علمي ذکر شود. اما نحوه نگارش فهرست منابع و مراج

 .ها را رعايت کرد تا کيفيت و استاندارد آن حفظ شودحتما آن

 

بايستي توسط محقق رعايت    های طرح پيشنهادی کاربرگ نويسي در    (رفرنس)  مرجع نكات مهم طريقه   که 

 : شوند 

  اند.شود که در متن مورد ارجاع واقع شده   بررسي مراجع معرفي شده   .1

شوند، بايستي با سند و مدرك کافي و با  که در پروپوزال آورده مي تمامي مطالب يا جداول و نمودارهايي   .2

استناد به يک منبع معتبر اشاره شده باشند. مگر در مواردی که مطلب ذکر شده حاصل تحقيقات خود  

 باشد.  شما 

   . در بيان سابقه تاريخي موضوع بايستي به مراجعه انها ارجاع داده شود .3

به هر روشي که باشد، ليست منابع در پايان تحقيق   ح پيشنهادی رساله طر نويسي در  مرجع معموالا طريقه  .4

 .بايستي به ترتيب حروف الفبا و با توجه به نام خانوادگي نويسنده آورده شوند 

دهي  ارجاع در صورتي که در يک تحقيق قصد داريد به بيش از يک مقاله از نويسنده خاصي ارجاع دهيد،   .5

 .گيرد ه سال انتشار مقاله انجام ميبه ترتيب حروف الفبا با توجه ب

دهي به ترتيب حروف الفبا با  ارجاعدر صورتي که نويسنده و سال انتشار دو مقاله مختلف، يكسان باشند   .6

 .گيردتوجه به نام مقاله انجام مي 

ای که در  به اين صورت است که برای ارجاع به مقاله  apa در روش   طرج پيشنهادیدهي در  ارجاع طريقه   .7

دهي در داخل متن )که به صورت نام نويسنده و سال   ارجاعخاصي به چاپ رسيده است، عالوه بر    مجله 

شود(، در پايان تحقيق و در ليست منابع بايستي موارد زير گنجانده  انتشار مقاله در داخل پرانتز آورده مي 

 شود:  

 نام نويسنده يا نويسندگان  •

 نام مقاله  •



 نام مجله  •

• Volume   مجله 

• Issue    مجله 

 سال انتشار مقاله  •

 حدود صفحات مجله  •

• DOI 

شود، مورد مهمي است که توجه  با وجود اينكه توسط اغلب دانشجويان ناديده گرفته مي   ،DOI  اشاره به:  توجه

 .اساتيد و کارشناسان را به خود جلب خواهد کرد 

الفبا آورده   طرح پيشنهادی در    مرجع نويسای از طريقه  نمونه    در ليست منابع تحقيق که به ترتيب حروف 

 اندشده

1) S. K. Acharyya, G. Bhunia, and P. P. Ghosh  , Finite frames, P-frames and 

basically disconnected frames, Algebra Univers. 72(3) (2014), 209--224.  

https: //doi.org/10.1007/s00012-014-0296-x 

2) T. Dube, Concerning P-frames, essential P-frames, and strongly zero-

dimensional frames, Algebra Univers. 61 (2009), 115--138. 

 https: //doi.org/10.1007/s00012-009-0006-2 
3) A.A. Estaji, M. Robat Sarpoushi, and M. Elyasi, Further thoughts on the ring 

Rc(L) in frames, Algebra Univers 80(4) (2019), 1—14. 

4)  https: //doi.org/10.1007/s00012-019-0619-z 

5) E.C. Lance, Hilbert C*-modules. A Toolkitfor Operator Algebraists, London 

Mathematical Society, Lecture Note Series, Cambridge University Press, vol. 

210 Cambridge (1995). 

 

 برگشت به گردش كار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://jhub.ir/articles/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d9%87-doi-%db%8c%da%a9-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c/
https://doi.org/10.1007/s00012-019-0619-z


 

 . نكات حائز اهميت 2
 

 

الف( معرفي پيشنهاد حداقل سه داور که حداقل دو تا از آنها دارای مرتبه دانشياری باشند و داور 

 دانشگاه نيز بايد حداقل دارای مرتبه دانشياری باشد. خارج از  
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 . نكات حائز اهميت 3

 
 

 الف( تعيين و تأييد داورها

 ب( تعيين تاريخ دفاع )حداقل دو هفته بعد تاريخ صورت جلسه شورای گروه(

 تأييد موضوعج(  

 پيشنهادی رساله   ی امحتود( تأييد  

 

 

 برگشت به گردش كار 

 

 

  



 

 . نكات حائز اهميت 4

 
 

 های کالن دانشگاه، دانشكده و طرح پنج ساله دانشگاهالف( بررسي پيشنهادی رساله با سياست

 ب( بررسي تأييد کتبي داور خارجي. 

 د( تعيين نماينده تحصيالت تكميلي در جلسه 

 پيشنهادی رساله هـ( تعيين تاريخ دفاعيه  

 و( بررسي نمره زبان 

 ز( بررسي دروس گذرانده شده و امتحان جامع 
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 . نكات حائز اهميت 5

 
 

 الزامي است.    ساعت قبل از دفاع   48زدن اطالعيه دفاعيه پيشنهادی رساله حداقل  الف(

  .ورده شودآب( اسامي استاد راهنما و مشاور و ارائه دهنده در  اطالعيه دفاعيه پيشنهادی رساله  

 .ج( ساعت و مكان در اطالعيه دفاعيه پيشنهادی رساله نوشته شود
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 . اخذ كد اخالقي 6
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