دانشگاه آزاد اسالمی
واحد بندرعباس

مراحل تصویب عنوان و پروپوزال دانشجویان دکتری
 -1انتخاب یک یا چند موضوع مورد عالقه پس از رایزنی مقدماتی با گروه آموزشی واساتید در
باب موضوع ،اساتید راهنما و مشاور مناسب(.دانشجو مکلف است از ظرفیت اساتید راهنما ومشاور
انتخابی از ایشان کسب اطالع کند .پیرو بخشنامه شماره  ۹۸۵۰/۲/۳۲۸۵۳مورخ  ۰۹/۹۳/۵۲مسئولیت این
امر بر عهده اساتید راهنما و مشاور می باشد).

 -2ارائه موضوع پیشنهادی رساله دکتری تخصصی به مدیریت گروه در قالب “ فرم پیشنهاد
موضوع رساله دکتری و استاد راهنماو مشاور" همراه با ( SYNOPSISجهت دریافت فرم به آدرس
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس) ,)www.iauba.ac.irآئین نامه ها و فرمها  /پژوهش و فناوری /
تحصیالت تکمیلی دکتری مراجعه نمایید).
تبصره :1سیناپس خالصه ای است از کار آینده شما است( .حدود چهار صفحه اندازه  A-4یا حداکثر  ۹۹۹۹کلمه)
 SYNOPSISشامل :عنوان,مقدمه ,اهداف ,تعریف عملیاتی ,فرضیه ,مواد و روش ها ,انتخاب نمونه و منابع
و ماخذ است.

تبصره  :2دانشجو موظف است با مراجعه به سایت های ایران داک ) ) www.irandoc.ac.irو سیستم یکپارچه
کتابخانه های دانشگاه آزاد اسالمی(سیکا) )) ،((www.sika.iau.irکلید واژه های مربوط به عنوان رساله را
جستجو و پرینت نماید و یافته ها را به انضمام فرم ذکر شده در بند فوق به مدیریت گروه آموزشی تحویل
دهد.

 -3مراجعه دانشجو به مدیر گروه جهت اطالع از تأیید عنوان پیشنهادی حداکثر دو هفته پس از
تحویل فرم پیشنهاد موضوع.
 -4تنظیم پروپوزال “فرم پیشنهاد تحقیق رساله دکتری” با نظر اساتید راهنما و مشاور پس از تأیید
گروه( .جهت دریافت فرم به آدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس) ,)www.iauba.ac.irآئین نامه ها
و فرمها  /پژوهش و فناوری  /تحصیالت تکمیلی دکتری مراجعه نمایید).
تبصره  : 1دانشجو موظف است جهت تکمیل فرم ذکر شده در بند  4از فونتهای ” "BZarو ” "BLotusبا اندازه
 12استفاده نماید.
تبصره  : 2تمامی صفحات  ،بندها وفرم های فرم پیشنهاد تحقیق رساله دکتری ( پروپوزال ) باید تکمیل شده
تحویل گروه گردد.
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ارائه  6نسخه پروپوزال که به تایید و امضاء اساتید راهنما و مشاور رسیده باشد ,به مدیر
گروه جهت طرح در کمیته تخصصی گروه برای تعیین زمان دفاع دانشجو از پروپوزال.

 -6مراجعه دانشجو به مدیر گروه جهت اطالع از زمان دفاع پروپوزال و انجام هماهنگی و آمادگی
الزم برای جلسه دفاعیه.
تبصره  :جلسه دفاع از پروپوزال با حضور اساتید راهنما و مشاور ,دو داور داخلی ,دو داور خارجی ,نماینده تحصیالت
تکمیلی ,مدیر گروه یا ریاست دانشکده برگزار می گردد.

مراحل پس از دفاع از پروپوزال
 -1تحویل پروپوزال امضاء شده توسط اساتید راهنما و مشاور همراه با نامه کتابخانه مبنی بر
عدم تکرار موضوع رساله ,به مدیر گروه.
تبصره :در صورتی که داوران جلسه دفاعیه اصالحاتی را در صورتجلسه دفاع از پروپوزال قید کرده باشند ,باید پس
از انجام اصالحات خواسته شده پروپوزال به گروه تحویل داده شود.

 -2ارسال پروپوزال به همراه صورتجلسه دفاع از پروپوزال و نامه عدم تکرار توسط مدیر گروه
به کارشناس آموزش.
 -3ارسال پروپوزال به همراه صورتجلسه دفاع از پروپوزال ,نامه عدم تکرار ,کارنامه و چک
لیست توسط کارشناس آموزش به شورای پژوهشی دانشکده.
 -4بررسی پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده
تبصره : 1شرایط الزم برای بررسی پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده:
الف) دانشجو تمامی دروس نظری را گذرانده باشد.
ب) معدل کل دانشجو از  16کمتر نباشد.
ج) دانشجو امتحان جامع را با موفقیت گذرانده باشد.
د) واحد رساله در ترم جاری توسط دانشجو اخذ شده باشد((تعداد واحد های رساله حداقل  11و حداکثر  21واحد
بوده که دانشجو باید واحدهای آن را در سه نیمسال تحصیلی(حداکثر  1واحد رساله در یک نیمسال) انتخاب

نماید))

تبصر : 2حداقل مهلت الزم برای دفاع از رساله های دکتری از زمان تصویب در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه,
یکسال می باشد.

 -5تصویب پروپوزال در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه
 -6ارسال پروپوزال به کارشناس پژوهش جهت کدگیری
 -7دریافت ابالغیه "تصویب پروپوزال و صدور کد" از کارشناس پژوهش و تحویل آن به
اساتید راهنما و مشاور
 -1شروع تحقیق پس از اطالع از تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی دانشگاه مطابق
با ” شیوه نامه نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری ” (جهت دریافت
فرم به آدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس) ,)www.iauba.ac.irآئین نامه ها و فرمها  /پژوهش
و فناوری  /تحصیالت تکمیلی دکتری مراجعه نمایید).
 -9ارائه “ گزارش پیشرفت کار“رساله به استاد راهنما (جهت دریافت فرم به آدرس دانشگاه آزاد
اسالمی واحد بندرعباس) ,)www.iauba.ac.irآئین نامه ها و فرمها  /پژوهش و فناوری  /تحصیالت
تکمیلی دکتری مراجعه نمایید).
تبصره :دانشجو موظف است در هر نیمسال با توجه به جدول زمانبندی پیشرفت مراحل کار ،گزارشی را همراه
فرم تکمیل شدهی “گزارش پیشرفت کار” تحویل استاد راهنمای خود جهت رفع نقصهای تشخیص داده
شده ارائه نماید.

مراحل دفاع نهایی از رساله
 -1پس از پایان تحقیق وگذشت حداقل یکسال از تاریخ تصویب ،فرم “تأیید اتمام رساله
دکتری(فرم شماره ")1که به تأیید اساتید راهنما و مشاور رسیده باشد ,تکمیل و به مدیر
گروه تحویل داده شود.
تبصره : 1دانشجو موظف است حداقل دو ماه قبل از درخواست جلسه دفاع ,فرم ” تسویه حساب آموزشی ” را
از آموزش دریافت  ،تکمیل و به تأیید کلیه قسمتهای مندرج درآن رسانده جهت انجام مراحل صدور
مجوز دفاع به امور پایان نامه ها تحویل دهد.
تبصره : 2درصورت تشخیص گروه به برگزاری جلسه پیش دفاع ,دانشجو موظف است پس از گذشت یکسال از تاریخ

تصویب و حداقل یکماه قبل از دفاع نهایی پس از دریافت تسویه حساب آموزشی" فرم اعالم آمادگی پیش
دفاع" را تکمیل و جهت انجام مراحل صدور مجوز پیش دفاع به امور پایان نامه ها تحویل دهد.

تبصره : 3دانشجو موظف است پس از جلسه پیش دفاع ایرادات مطرح شده توسط داوران در جلسه را برطرف نموده و
” فرم تایید اصالحات پس از پیش دفاع ” را به امضای داوران رسانده و به امور پایان نامه ها تحویل دهد.

مستندات الزم جهت صدور تایید مقاله برای دفاع توسط پژوهش
 )1فرم شماره 1
 )2فرم تایید مقاله برای مجوز دفاع
 )3فرم چاپ مقاله یا اصل پذیرش قطعی مقاله به همراه یک نسخه از مقاله که به تایید استادان راهنما و
مشاور و مدیر گروه رسیده باشد.

 )4ارائه تصویری از کلیه مراحل داوری مقاله (تصویر کلیه مکاتبات صورت گرفته با مجله)

 -2دریافت "فرم تایید مقاله برای صدور مجوز دفاع دانشجویان دکتری" از معاونت پژوهش
و ارائه آن به دانشکده
 -3تحویل  4نسخه از رساله و فرم " اعالم آمادگی برای دفاع" به دفتر امور پایان نامه ها
جهت ارسال به داوران.
 -4دریافت جوابیه داوران از دانشکده
 -5در صورت مثبت بودن نظر داوران ,دریافت "فرم تسویه حساب مالی" از کارشناس
پژوهش
 -6تکمیل فرم های" /تاریخ برگذاری دفاع" و "تأیید تاریخ برگذاری دفاع" و و تحویل آنها
به دفتر امور پایان نامه ها

(جهت دریافت فرم به آدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد

بندرعباس) ,) www.iauba.ac.irآئین نامه ها و فرمها  /پژوهش و فناوری  /تحصیالت تکمیلی دکتری مراجعه
نمایید).

 -7شرایط الزم برای دفاع از رساله دکتری:
الف) داشتن نمره حد نصاب قبولی آزمون زبان انگلیسی
ب) ارائه گواهی پذیرش و یا چاپ یک مقاله  ISIدر مجالت دارای ضریب تأثیر یا علمی – پژوهشی مورد تأیید
وزارتین مستخرج از رساله(تبصره  4ماده 24آیین نامه آموزشی)
تبصره : 1فارغ التحصیلی دانشجو منوط به چاپ یک مقاله دیگر براساس ضوابط یاد شده می باشد
تبصره  : 2یک نمره رساله دکتری به مقاله دوم اختصاص دارد.
تبصره  : 3مطابق بخشنامه  17/4۵5۵74مورخ  9۵/1۵/29و بخشنامه  73-34519مورخ  92/۵2/12سازمان مرکزی
دانشگاه آزاد اسالمی نام اول نویسنده مقاالت مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها باید دانشجو باشد و
استادان راهنما مولف اصلی محسوب می شود .همچنین فقط نام افراد مرتبط با پایان نامه روی مقاله درج
می گردد( دانشجو  ،استاد راهنما و استاد مشاور) .در صورت آوردن نام افراد دیگر و یا عدم رعایت بخشنامه
فوق ،مقاله برای دفاع از رساله یا تسویه حساب مورد تایید نمی باشد.
دانشجو کلیه مقاالت موظفی و غیر موظفی از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله های دکتری خود را
باید به نام واحد محل تحصیل ارائه نماید .اگر چنانچه دانشجویی ،عضو هیات علمی دانشگاهی غیر از
واحد محل تحصیل خود باشد نیز نمی تواند مقاله مستخرج از رساله خود را با نام واحد دیگری ارائه کند.

تبصره :3برای دانشجویان پژوهش محور ارائه گواهی پذیرش و یا چاپ دو  ISIبا ضریب تاثیر یا دو مقاله علمی –
پژوهشی مورد تأیید وزارتین مستخرج از رساله(بند  1بخشنامه  1۵/64176مورخه )93/7/2
ج) جلسه دفاع ازرساله با حضور اساتید راهنما و مشاور ,دو داور داخلی ,دو داور خارجی ,نماینده تحصیالت تکمیلی,
مدیر گروه یا ریاست دانشکده برگزار می گردد.
تبصره : 1جلسه دفاع با حضور حداقل دو داور داخلی و یک داور خارجی(ورودی  ,)93و حداقل دو داورخارجی
و یک داورداخلی(ورودی  94به بعد) و اساتید راهنما و مشاور رسمیت می یابد.
تبصره : 2نمره رساله میانگین نمرات اساتید راهنما و مشاور (یک نمره برای همگی) و هر یک از هیأت داوران
می باشد.
تبصره : 3نمره رساله کمتر از ( 15ورودی  )93و کمتر از(16ورودی  94به بعد) به عنوان نمره مردودی تلقی
می شود و دانشجو باید طی حداکثر یک نیمسال دوباره در جلسه دفاع شرکت و از رساله خود دفاع کند.

 -1کسب اطالع از زمان و مکان دقیق جلسه دفاع از دفتر امور پایان نامه ها.

