
                    

 

 مزاحل اخذ پزوپوسال تا پایان وامه                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 رساله یک 
 معزفی استاد راَىما   رسالٍ یک :

اس سایت داوطکذٌ ي امضا ي اعالم ومزٌ  تًسط استاد ي  فزم رسالٍ یکگزفته 

 )فزم مزتًطٍ تحًیل آمًسش دادٌ ضًد( تاییذ وُایی وًسط معايوت پژيَطی

 رساله دو  

 تزرسی ي اوتخاب مًضًع سیز وظز استاد راَىما مزتًطٍ رسالٍ دي: 

اوتخاب عىًان تًسط داوطجً ي اس سایت داوطکذٌ  ي  فزم رسالٍ ديگزفته 

 )فزم مزتًطٍ تحًیل آمًسش دادٌ ضًد( معايوت پژيَطی. يتاییذ استاد راَىما 

 رساله سه   

 رسالٍ سٍ :

اس سایت داوطکذٌ ي اعالم کذ اخالق ي ضمارٌ ثثت )اعالم کذ اخالق تٍ  3فزم رسالٍ گزفته 

 کارضىاس پژيَطی ي دریافت ضمارٌ ثثت( ي ومزٌ ئ تاییذ تًسط معايوت پژيَطی 

ما ضص ماٌ تایذ گذضتٍ تاضذ تا داوطجً تتًاوذ االش : اس سمان گزفته ضمارٌ ثثت تا دفاعًجٍ ت

 دفاع کىذ

 پزوپوسال  طزح تحقیقاتی  مزاحل ووشته پزوپوسال

 . گزفته فزم پیص وًیس طزح تحقیقاتی اس سایت داوطکذٌ 1

)پزسطىامٍ،رضایت وامٍ .يارد کزدن طزح تحقیقاتی ي سٍ مقالٍ مزتثط2

 در ساماوٍ پژيَطیار تعذ اس تاییذ استاد راَىما  ي...درصًرت ویاس(

ي تحًیل آن فزم تصًیة پیص وًیس در گزيٌ آمًسضی  تکمیل ي امضا.3

 تٍ کارضىاس مزکش تحقیقات

 تحقیقاتی تٍ سٍ داير تًسط کارضىاس مزتًطٍ.ارسال طزح 4

. اعالم اصالحیٍ تٍ داوطجً ،جُت تکمیل طزح تحقیقاتی ي تطکیل 5

 جُت تزرسی طزح  مزکش تحقیقاتجلسٍ ضًرای 

داوطکذٌ ي  تیاس سا ي رضایت وامٍ جُت ویاس .گزفته فزم کذ اخالق6

 پس اس پز کزدن آن تٍ کارضىاس لیتحً

 معايوت جُت تزرسی ي گزفته کذ اخالق. ارسال  طزح وُایی تٍ 7

 داوطکذٌ  تیاس سا پزيپًسال سیوً صی. گزفته فزم پ1

)پزسطىامٍ،رضایت وامٍ ي...درصًرت ي سٍ مقالٍ مزتثط پزيپًسال.يارد کزدن 2

 استاد راَىما  ذییتعذ اس تا اریدر ساماوٍ پژيَط ویاس(

آن تٍ  لیي تحًفزم تصًیة پیص وًیس در گزيٌ آمًسضی ي امضا  لی.تکم3

 پژيَطیکارضىاس 

 تٍ سٍ داير تًسط کارضىاس مزتًطٍ پزيپًسال.ارسال 4

جلسٍ  لیي تطک فزم پزيپًسال لیاوطجً ،جُت تکمتٍ د ٍی. اعالم اصالح5

 پزيپًسال یجُت تزرس پژوهشی یشورا

سایت داوطکذٌ ي تحًیل آن تٍ اسرضایت وامٍ ي.گزفته فزم کذ اخالق 6

 کارضىاس پس اس پز کزدن

 کذ اخالق اخذتٍ معايوت جُت  ییارسال  طزح وُا .7

 مزاحل دفاع اس پایان وامه 
 .گزفته فزم تاییذ دفاع اس آمًسش1

 تًسط کارضىاس پژيَطی  تٍ َمزاٌ امضا اساتیذ داير صذير تزگٍ دعًت وامٍ گزفته فزم  .2

 ي فزم اصالحات در دعًت وامٍ  12.پز کزدن فزم ضمارٌ 3

 جلسه دفاع باید مورد تایید معاووت پژوهشی قزار بگیزد  همزاه با امضای اعضای هیات داوری ، اصالحات12فزم های پس اس دفاع، 


