
 زمان بندی بررسی پیش نویس های معاونت پژوهشی

دو روز یبازه زمان بررسی اولیه پروپوزال و ارسال به معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده جهت  

انتخاب داور)از تاریخ ثبت پروپوزال به شکل صحیح به همراه فرم های مورد 

 نیاز(

روز سه یبازه زمان پروپوزال به شکل صحیح به همراه فرم تاریخ انتخاب داوری )از تاریخ ثبت  

 های مورد نیاز(

روز یکبازه زمانی   ان انتخابیارسال به داور خیتار 

هفته 2 یبازه زمان داوران ییپاسخگو مدت زمان   

 ارسال داوری به دانشجو بازه زمانی دو روزه

این قسمت به عهده دانشجو بوده و پس از ارسال 

هایالیت شده در  صحیح جوابیه داوری و پروپوزال

 لیست نوبت، جهت برگزاری جلسه شورا قرار می گیرد.

 ارسال جوابیه دانشجو و ثبت نهایی

حداکثر بازه زمانی جهت برگزاری جلسه بیست روز 

 خواهد بود

 تاریخ برگزاری جلسه

 مدت زمان ارسال صورتجلسه به دانشجو از تاریخ جلسه به مدت دو روز

بوده و پس از ارسال  این قسمت به عهده دانشجو

صحیح جوابیه داوری و پروپوزال هایالیت شده به 

 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارسال می گردد

 جوابیه دانشجو

دانشجو هیسه روز بعد از ارسال جواب به معاونت هیاصالح یینها لیارسال فا   

  

این قسمت در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 

مستقیم با خوده دانشجو بوده است بوده و مکاتبات  

با خوده دانشجو( میبرگشت از معاونت)مکاتبه مستق درصورت  

 ارسال جوابیه معاونت به دانشگاه دو روز بعد از ارسال جوابیه دانشجو

جلسات کمیته اخالق در معاونت تحقیقات و فناوری 

دانشگاه برگزار می شود و مکاتبات به طور مستقیم با 

خواهد بوددانشجو   

ی رشناس معاونت، پیش نویس به کمیته اخالق دانشگاه ارسال مپس از تایید کا

صورت برگشت از کمیته اخالق(شود)در  

دانشگاه  یو فناور قاتیقسمت در معاونت تحق نیا

با خوده دانشجو بوده است میبوده و مکاتبات مستق  

ارسال فایل نهایی اصالحیه به کمیته اخالق   

دریافت کداخالق، دانشجو موظف است با مراجعه به معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده شماره ثبت خود را دریافت نموده و پس از 

 نمره واحد رساله سه خود را به این واحد تحویل دهد.

 


