
 دانشگاه آزاد اسالمی
 واحد بندرعباس

  دانشكده علوم انساني

 

  (1-6: قسمت اول سامانه)دکتری رساله موضوعمراحل تصویب 

 

 ،موضوع در بابمورد عالقه پس از رایزنی مقدماتی با گروه آموزشی واساتید  انتخاب یک یا چند موضوع -1

اساتید راهنما ومشاور انتخابی از ایشان کسب  مجاز ظرفیتدانشجو مکلف است از ).مشاور مناسبو اساتید راهنما 

 (مسئولیت این امر بر عهده اساتید راهنما و مشاور می باشد. اطالع کند.

 

و استاد فرم پیشنهاد موضوع  “ رساله دکتری تخصصی به مدیریت گروه در قالب ارائه موضوع پیشنهادی -2

جهت دریافت فرم  به آدرس دانشگاه آزاد اسالمی ) SYNOPSIS همراه با "رساله دکتری راهنما و مشاور 

 ((, دانشکده ها, دانشکده علوم انسانی, بورد آموزشی دکتری  مراجعه نماید.(www.iauba.ac.irواحد بندرعباس

( کلمه 1000یا حداکثر  A-4حدود چهار صفحه اندازه ) سیناپس خالصه ای است  از کار آینده شما است.: 1تبصره            

SYNOPSIS   منابع  و   شامل: عنوان,مقدمه, اهداف, تعریف عملیاتی, فرضیه, مواد و روش ها, انتخاب نمونه و

 .ماخذ است

و سیستم یکپارچه  ( (www.irandoc.ac.ir ایران داک دانشجو موظف است با مراجعه به سایت های  :2تبصره             

، کلید واژه های مربوط به عنوان رساله ((www.sika.iau.ir)) (سیکا)دانشگاه آزاد اسالمیهای  کتابخانه

 را جستجو و از عدم تکراری بودن موضوع رساله اطمینان حاصل نماید.  
 

حداکثر دو هفته پس از تحویل  ،و اساتید تأیید عنوان پیشنهادیبه مدیر گروه جهت اطالع از   مراجعه دانشجو -3

 فرم پیشنهاد موضوع.

 

 (رپژوهشیا قسمت ,(www.iauba.ac.ir( بندرعباس صفحه دانشگاه آزاد اسالمی واحد)سامانه پژوهشیارمراجعه به  -4

 در این سامانه. ثبت نامو 

 .است الزامی دانشجویان دکتریثبت نام درسایت پژوهشیار برای تمامی  :هتبصر

 و انتخاب اساتید راهنما و مشاور در سامانه پژوهشیار. ثبت موضوع رساله -5

                        استادیاری و با مرتبه علمی حداقل اعضاء هیات علمی واحد محل تحصیل باید از میان استاد راهنمای اول : 1 تبصره         

 تدریس در  دوره های تحصیالت تکمیلی  باشد. سه سالبا سابقه 

          سه سالبا سابقه  استادیاری باید از میان اعضاء هیات علمی و با مرتبه علمی حداقل دوم استاد راهنمای : 2 تبصره      

 .تدریس در دوره های تحصیالت تکمیلی  باشد

 سالدو با سابقه  استادیاری از میان اعضاء هیات علمی و با مرتبه علمی حداقلباید   استاد مشاوراول و دوم : 3 تبصره                 

 .تدریس در دوره های تحصیالت تکمیلی  باشد                                 

                         است. اختیاری دوم  مشاور راهنما و استاد و الزامی مشاوراول راهنما و استاد انتخاب : 4 تبصره                 
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 در سامانه پژوهشیار. اساتید راهنما و مشاورتوسط  تأیید موضوع رساله -6

پس از تأیید اعضاء شورای ) مدیر گروهدر سامانه پژوهشیار توسط  راهنما و مشاورو اساتید  تأیید موضوع رساله -7

  .گروهمدیر توسط  رساله موضوع صورتجلسه تصویبو بارگذاری ( گروه

 بارگذاری و در سامانه پژوهشیار گاهپژوهشی دانششورای توسط  و اساتید راهنما و مشاور تأیید موضوع رساله -8

 .پژوهشتوسط  صورتجلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

5 

2 



 دانشگاه آزاد اسالمی
 واحد بندرعباس

  دانشكده علوم انساني

  

   (1-5: سامانه دوم قسمت)مراحل تصویب پروپوزال دکتری

 .توسط دانشجودر سامانه پژوهشیار  ضمایمو   بارگذاری بخش های پروپوزال -1

فایل  همراه با را دریافت و گواهی آزمون جامعدر این مرحله دانشجو ضمن مراجعه به کارشناس آموزش,  :1تبصره

 .نمایدمی  اریذبارگ سامانه در قسمت ضمائم پروپوزال PDFکامل 

 الزامی است. پروپوزال در دانشجویی شماره ثبت: 2تبصره

 در سامانه پژوهشیار. اساتید راهنما و مشاورتوسط  تأیید پروپوزال -2

 .  پژوهشیار سامانه در گروه مدیر توسط گروه شورای اعضاء به  پروپوزال ارسال -3

و بارگذاری ( گروهپس از تأیید اعضاء شورای ) مدیر گروهدر سامانه پژوهشیار توسط  تأیید پروپوزال -4

 .در سامانه پژوهشیار شورای گروه تخصصی تصویب  پروپوزالصورتجلسه 

تایید که مورد ) فرماین و بارگذاری  مدیر گروهپروپوزال توسط  دفاعیه پیشنهادیتعیین داوران تکمیل فرم  -5

 .در سامانه پژوهشیار(پژوهش قرار گرفته

 با مرتبه حداقل استادیاری در فرم تعیین داوری پیشنهاد شود. خارجی داور 3و داخلی داور 2حداقل باید : 1تبصره

 باشد. اهه سایر دانشگاباید از اعضا هیات علمی  داور خارجی: 2تبصره

 جلسه دفاع از پروپوزال بارگذاری شود.قبل از  یک هفتهحداقل باید این فرم : 3تبصره
 

 .وهشیاردر سامانه پژ مدیر گروهتوسط اتمام کارو ثبت پروپوزال  دفاع ازثبت تاریخ پیشنهادی  -6

 .در سامانه پژوهشیار پژوهش کارشناس توسط داوران به پروپوزال لارسا -7

 بندرعباس صفحه دانشگاه آزاد اسالمی واحد)از سایت دانشگاه پروپوزال دفاع ازدریافت فرم تایید تاریخ  -8

www.iauba.ac.ir)), توسط  (آیین نامه ها و فرم های پژوهشی/معاونت پژوهش و فناوری /معاونت ها قسمت

و تحویل فرم به  مدیر پژوهشو  کارشناس پژوهش،مدیر گروهاز  اخذ تاییدیهو تکمیل آن و  دانشجو

 کارشناس پژوهش.

  پژوهشیار.در سامانه  پژوهشکارشناس  توسط  پروپوزال دفاع ازتاریخ  ثبت -9

 است. داوران پاسخمنوط به  پروپوزال تعیین تاریخ دفاع از:  تبصره

 .کارشناس پژوهشتوسط   پروپوزال دفاع ازصدور صورت جلسه   -10

 جلسه دفاع ازپروپوزال.برگزاری   -11

نماینده  و دو داور خارجی, داور داخلی یک, اساتید راهنما و مشاورجلسه دفاع از پروپوزال با حضور  : تبصره

 برگزار می گردد. (ناظر)ی دانشگاهپژوهش
 

 .در سامانه پژوهشیار پژوهش کارشناستوسط   پروپوزال دفاع ازصورت جلسه بارگذاری  -12
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 به روز شده کارنامهآن به همراه  و ارائه کارشناس آموزشپروپوزال توسط  بررسیتکمیل چک لیست   -13

  دانشجو به مدیر گروه.

 پروپوزال و یک نسخه از همراه با کارنامه) آن ارائه و مدیر گروهتوسط  پروپوزال بررسی لیست امضاء چک  -14

  .پژوهش کارشناس به (دانشجو

جهت دریافت فرم  به آدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد ) .دانشگاه تایپ شده باشد مورد تاییدپروپوزال باید فرم  : تبصره

 (دانشکده علوم انسانی, بورد آموزشی دکتری  مراجعه نماید.(, دانشکده ها, (www.iauba.ac.irبندرعباس

 

 یک نسخه از ،همراه با کارنامه) آن ارائه و پژوهش کارشناس توسط پروپوزال بررسی لیست چک تکمیل  -15

 شورای پژوهش دانشگاه. به (و صورت جلسه دفاع از پروپوزال پروپوزال
 

 .در سامانه پژوهشیار پژوهش کارشناس توسط اعضاء شورای پژوهشی به ارسال پروپوزال  -16

 . (دانشگاه پژوهشی پس از تأیید اعضاء شورای) پژوهشمدیر توسط در سامانه پژوهشیار  تأیید پروپوزال  -17

نه ماادر س بارگذاری صورتجلسه آن) پروپوزالدفاع از تاریخ از پس یکسال حداقل رساله از دفاعپیش  : تبصره

 .است پذیر امکان (پژوهشیار

 .در سامانه پژوهشیار پژوهش کارشناستوسط   دانشگاه پژوهشی یبارگذاری صورتجلسه شورا  -18

و ارائه آن به کارشناس پژوهش  کارنامه به روز شدهمراجعه دانشجو به کارشناس آموزش جهت دریافت  -19

 .(با هماهنگی اساتید راهنما و مشاور ) اخذ کد پایان نامهبرای 
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 دانشگاه آزاد اسالمی
 واحد بندرعباس

  دانشكده علوم انساني

 (6-10: سامانه دوم قسمت)مراحل پیش دفاع از رساله                

 
 

 :در سامانه پژوهشیار توسط دانشجو ذیل مستنداتهمرا با   فایل رسالهبارگذاری  -1

 رسیده باشد.کارشناس ارزیابی مقاالت مقاله که به تایید  پذیرشگواهی   و یا (PDF)شده چاپنسخه   ●      

 (درصد 30حداکثر )تاییدیه سامانه همانند جو  ●      

 (درصورت نیاز طبق آخرین بخشنامه) گواهی آزمون زبان مورد تایید دانشگاه  ●      

 کارنامه به روز شده  ●      

نه ماادر س بارگذاری صورتجلسه آن) پروپوزالتاریخ دفاع از از پس یکسال حداقل رساله از دفاعپیش  :1 تبصره

 .است پذیر امکان (پژوهشیار

 جدول مطابق (خارجی یا داخلی پژوهشی /علمی)معتبر مقاله چاپ یا پذیرش ارائه دفاع، پیش در شرکت شرط :2 تبصره

 .باشد می 7/12/98 مورخ 79534/10 بخشنامه 3 ماده

 در سامانه پژوهشیار. اول یراهنما تاداستوسط  بارگذاری شده و مدارک مستنداتتأیید  -2
 

 است. اول راهنمای استاد صحت مدارک و مستندات بارگذاری شده توسط دانشجو به عهده مسئولیت : تبصره

 در سامانه پژوهشیار. مدیر پژوهشتوسط  مستندات و مدارک بارگذاری شدهتأیید  -3

در تاریخ های اعالم شده توسط  (https://vadafa.iauec.ac.ir) فااسامانه وادجو به نشمراجعه دا -4

 .تاریخ پیشنهادی پیش دفاعروز و  ثبت و و جلسه پیش دفاعررز سازمان جهت

   خطای با کنید، اقدام وادافا در نام ثبت برای سازمان توسط شده اعالم های تاریخ از بعد یا و قبل اگر: 1تبصره

 .شد خواهید مواجه نام ثبت

 دنخواه دفاعپیش رزرو به قادر باشد، اشتباه یا و ناقص دانشجو پروپوزال در موجود اطالعات از یک هر اگر :2تبصره

 .بود
 فایل هایدر زمان برگزاری جلسه پیش دفاع، لطفاً کلیه  مشکل احتمالیجهت جلوگیری از بروز هر گونه  :3تبصره

 د. یفا را قبل از جلسه پیش دفاع مطالعه نمایاموجود در سامانه واد راهنما

 در سامانه پژوهشیار. سازمان مرکزیتوسط  تاریخ پیش دفاعو تعیین  مستندات و مدارک بارگذاری شدهتأیید  -5

 .شرکت در جلسه پیش دفاعفا در تاریخ تعیین شده و ابه سامانه واد مراجعه دانشجو -6

ای تعیین شده توسط در تاریخ ه)بعد ماه سه حداقل تواند می شود، مردوددر صورتی که دانشجو در پیش دفاع  :1تبصره

 .کند شرکت دفاع پیش در مجداداً (سازمان

 مرکزی سازمان از مجوز اخذ با تواند می شود، مردودپیش دفاع  در بار دومبرای در صورتی که دانشجو  :2تبصره
 اخراج دانشجو سوم بار در مردودی صورت در و کند شرکت دفاع پیش در آخر بار برای  مجداداً (بعد ماه سه حداقل)

 .شد خواهد
 

  مرکزی. سازمان مدیر کل پژوهشیتوسط  تایید نهایی پیش دفاع -7
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 دانشگاه آزاد اسالمی
 واحد بندرعباس

  علوم انسانيدانشكده 

 (11-16: سامانه دوم قسمت)از رساله نهایی مراحل دفاع            

 

کارشناس و تاییدآن توسط  توسط دانشجو از سامانه پژوهشیار درخواست دفاع از پایان نامهفرم دریافت  -1

 . مدیر پژوهشو  امور مالی، کارشناس آموزش، پژوهش

فرم های درخواست مجوز دفاع از به کارشناس پژوهش و دریافت  تحویل فرم درخواست دفاع از پایان نامه -2

 کارشناس، کارشناس پژوهش،مدیر گروه،اساتید راهنما و مشاورتاییدآن توسط و  (2و1شماره )رساله دکتری

 .معاونت پژوهش و مدیر پژوهش ، امور مالی، آموزش

استاد و تاییدآن توسط  توسط دانشجواز سامانه پژوهشیار  دوم و اول  ماهه شش پیشرفت گزارشفرم دریافت  -3

 .ی اولراهنما

و  (2و1شماره )درخواست مجوز دفاع از رساله دکتری ودرخواست دفاع از پایان نامه  هایبارگذاری فرم  -4

 :در سامانه پژوهشیار توسط دانشجو ذیل مستنداتهمرا با 
 

 باشد. رسیده اول راهنمای استاد تایید به که ماهه اول شش گزارش پیشرفت  ●      

 .باشد رسیده اول راهنمای استاد تایید به که ماهه دوم شش گزارش پیشرفت  ●      

 کارنامه به روز شده  ●       

 .باشد رسیده اول راهنمای استاد تایید به که رسالهنسخه نهایی و تصحیح شده   ●      

  دانشگاهگواهی آزمون زبان مورد تایید   ●      

 مقاله اول  که به تایید کارشناس ارزیابی مقاالت رسیده باشد. (PDF)نسخه چاپ شده  ●      

 و یا  گواهی پذیرش مقاله دوم که به تایید کارشناس ارزیابی مقاالت رسیده باشد. (PDF)نسخه چاپ شده  ●      

 در سامانه پژوهشیار. پژوهشمدیر توسط  مستندات و مدارک بارگذاری شدهتأیید  -5

 در سامانه پژوهشیار. اساتید راهنما و مشاورتوسط  نسخه نهایی رسالهتأیید  -6

که مورد ) فرماین و بارگذاری  مدیر گروهتوسط  نهایی از رساله دفاع پیشنهادیتعیین داوران تکمیل فرم  -7

 .در سامانه پژوهشیار(تایید پژوهش قرار گرفته

 با مرتبه حداقل استادیاری در فرم تعیین داوری پیشنهاد شود. خارجی داور 3و داخلی داور 3حداقل باید : 1تبصره

 . از داوران پروپوزال دانشجو باشندترجیحاًهیات داوران : 2تبصره

 باشد. اهه سایر دانشگاباید از اعضا هیات علمی  داور خارجی: 3تبصره
 بارگذاری شود. رساله از نهاییقبل از جلسه دفاع  ده روزاین فرم باید حداقل : 4تبصره

 

 .وهشیاردر سامانه پژ مدیر گروهتوسط اتمام کارو ثبت  رساله دفاع ازثبت تاریخ پیشنهادی  -8

 .در سامانه پژوهشیار پژوهش کارشناس توسط داوران به رساله نهایی نسخهارسال  -9
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 بندرعباس صفحه دانشگاه آزاد اسالمی واحد)از سایت دانشگاه دریافت فرم تایید تاریخ دفاع -10

www.iauba.ac.ir)), توسط  (آیین نامه ها و فرم های پژوهشی/معاونت پژوهش و فناوری /معاونت ها قسمت

و تحویل فرم به  مدیر پژوهشو  کارشناس پژوهش،مدیر گروهاز  اخذ تاییدیهو تکمیل آن و  دانشجو

 کارشناس پژوهش.

قبل از تاریخ دفاع تکمیل و به کارشناس پژوهش تحویل داده  روز 10حداقل باید   دفاع تاریخ تایید فرم : تبصره

 شود. 

  در سامانه پژوهشیار. پژوهشکارشناس  توسط  رساله دفاع ازتاریخ  ثبت  -11

 است. داوران پاسختعیین تاریخ دفاع از رساله منوط به :  تبصره

 .کارشناس پژوهشتوسط   رساله دفاع ازصدور صورت جلسه   -12

 .رساله از دفاعجلسه برگزاری   -13

ی پژوهشنماینده  و دو داور خارجی, داور داخلی دو, اساتید راهنما و مشاوربا حضور   رساله از دفاعجلسه  : 1هتبصر  

 برگزار می گردد. (ناظر)دانشگاه

 می باشد.   16 رساله قبولی  دفاع از نمره   حداقل : 2تبصره               

 . تأثیری نداردو به شرح زیرمی باشد که در میانگین ترمی و کل دانشجو  کیفی به صورت رساله نمره  : 3تبصره               
 

 درجه توصیفی رساله نمره ارزشیابی دفاع از رساله امتیاز پژوهشی

 خوب 16 -17 امتیاز 5

 

 امتیاز 7تا  5از  باالتر
 خوب 16 -17

 سیارخوبب 17-19
 

 
 

 امتیاز  7باالتر از 

 خوب 16 -17

 سیارخوبب 17-19

 الیع 19-20
 

 مقاله چاپ یا پذیرش ارائه و دفاع پیش جلسه در دانشجو توسط شده ارائه مقاله اول چاپ رساله از دفاع شرط : 4تبصره               

و   7/12/98 مورخ 79534/10 بخشنامه 3 ماده جدول مطابق ( خارجی یا داخلی پژوهشی /علمی) دوم معتبر

 .باشد می امتیاز پژوهشی 5حداقل دریافت 

   ، روز دفاع و کسب درجه قبولی از رساله است.دانش آموختگیتاریخ  : 5تبصره               
 

 . پژوهشیار سامانه در پژوهش کارشناس توسط  رساله نمره ثبت  -14

در سامانه  توسط دانشجو ،در جلسه دفاع اصالحات مطرح شدهاز  پس نسخه نهایی رسالهبارگذاری   -15

 .پژوهشیار

 .کارشناس پژوهشتوسط  در سامانه پژوهشیار اول یاستاد راهنمابه  ارسال نسخه نهایی رساله   -16

 .در سامانه پژوهشیار اول یاستاد راهنماتوسط تایید نسخه نهایی رساله   -17

 .کارشناس پژوهشاز  دریافت ابالغیه اتمام کار   -18

 می باشد. رساله تایید شده  ارائه فرم تحویل نسخ  بهمنوط  کار اتمام ابالغیه دریافت : تبصره
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