
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در تصویب  

و گروه شوراي  

 دانشکده

مواد از درس سه پیشنهاد  

مقطع در گذرانده درسی  

ممتحن تیم پیشنهاد  دکترا و  

(حداقل یک راهنما استاد توسط
 ممتحن خارجی)

و برمعت زبان مدرك ارائه  

همراه به تحصیلی کارنامه  

آمادگی شده تکمیل فرم  

گروه به جامع آزمون براي  

 از پس جامع آزمون درس انتخاب

 در درسی واحد 12 حداقل گذراندن

 هر در 14 از باالتر نمره با دکترا مقطع
 16 از باالتر کل معدل و درسی ماده

 آزمون جامع

آزمون برگزاري  

مقرر زمان در جامع  

گروه توسط  

 آزمون درس ددمج انتخاب

تحصیلی نیمسال در جامع  

موفقیت عدم صورت در بعدي  

کترش مراحل تکرار  

در جامع آزمون در  

بعدي نیمسال  

تصویب نمرات آزمون جامع در 

شوراي تحصیالت تکمیلی 

 و سپس در دانشگاه دانشکده

ارسال به آموزش دانشکده 

آزمون جامع جهت ثبت نمره 

  کارنامه دانشجو در
 

شرط موفقیت در آزمون توجه: 

از   16 جامع، کسب حداقل نمره

کتبی و ات مرمیانگین کل ن

.باشدمی دروس مذکور شفاهی  

دوبار ثرحداک دانشجو: توجه  

شرکت امعج  آزمون در دتوانمی  

موفقیت،  کسب عدم صورت در و نماید

شود.شناخته می اخراج آموزشی  
 

دکتري مقطع دانشجویان آموزشی مراحل فلوچارت  
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 اعضاي تعیین 

 داوران هیات

 در شوراي گروه

ارائه پروپوزال طی نامه استاد 

راهنما با لیست هیات داوران 

پیشنهادي به همراه گواهی 

 پیشینه پژوهش

 ثبت پروپوزال در سامانه

ایرانداك و اخذ  ملی

 گواهی پیشینه پژوهش
https://irandoc.ac.ir 

 

 پروپوزال سازي آماده

 نگارش الگوي طبق

 دانشگاه و تایید آن

 راهنما استاد توسط

 تصویب پروپوزال

صدور مجوز برگزاري جلسه 

دفاع از پروپوزال توسط 

تحصیالت تکمیلی شوراي 

 دانشکده

تکمیل فرم 

مجوز دفاع از 
 پروپوزال

گروه  مدیر امضاء با دعوتنامه ارسال

از پروپوزال به  نسخه یک همراه به

  داوران هیاتهر یک از اعضاي 
 

      

و دفاع جلسه برگزاري  

شده خواسته اصالحات انجام  

داوران هیات توسط  

 اصالحات مانجا تاییدیه اخذ

 داوران و هیات نظر  مورد

آن به گروه ارائه  

ارسال فرم تکمیل شده پروپوزال به همراه تاییدیه 

شوراي تحصیالت  به HSE و گواهی ایرانداك
 تکمیلی دانشگاه جهت تصویب پروپوزال

ایرانداك به ه پرینت تاییدیه ارائ

 پروندهجهت درج در دانشکده 
 

 

در شوراي  پروپوزال تصویب

گروه و تحصیالت تکمیلی 

 دانشکده
 

 اخذ گواهی پیشینه پژوهش
در صورت تغییر عنوان 

 پروپوزال

 همه گذراندن از بعد "رساله" واحد انتخاب: مهم تذکر

 تا است موظف دانشجو و انجام شیآموز واحدهاي

رساله   واحد انتخاب به نسبت رساله، از دفاع زمان

 هر نیمسال در رساله واحد انتخاب عدم. نماید قداما

 میگردد تلقی ادامه تحصیل از دانشجو انصرافنزله م به

     آ ق 

 تصویب از قبل بایستمی دانشجو: توجه

شوراي گروه نسبت به  در پروپوزال

و اخذ نمره قبولی HSE  گذراندن دوره 

  اقدام نماید.
 

گذراندن 

آمیز موفقیت
 آزمون جامع
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 دفاع از رساله

 مجوز دفـاع  فرم تکمیل

از سایت (دانلود رساله از

 )دانشگاه مراغه
 

 

 قابل بررسی درخواست نامه تکمیل

امضـاي آن   و رسـاله  بودن دفاع

 تکمیلی تحصیالت مدیرتوسط 
 
 

 همـراه  به درخواست نامه ارسال

 آن از مسـتخرج  مقاالت و رساله

 داوران خارجی به
 
 

از  2و1دریافت فرم هاي شماره 

تحصیالت تکمیلی و تحویل آنها 

 به نماینده تحصیالت تکمیلی
 

نصب آگهی هاي دفاع به تایید مدیر 

اطالع رسانی زمان و محـل   (گروه

و چکیده رساله برگزاري جلسه دفاع 

 در کانال هاي دانشگاه

 امضـاء  و مهر دعوتنامه ارسال و تکمیل

 و رسـاله  از نسـخه  یک همراه به شده

 بــراي داور آن از مســتخرج مقــاالت

 دانشجو توسط داخلی
 

 و رسـاله  اصـالحات  فرم تکمیل

 سـپس  آن هـاي  امضـاء  گرفتن

 اصـل  تحویل و فرم کردن اسکن

  دانشکده آموزش به فرم

 فـرم  بـراي  شماره و تاریخ ثبت

ــماره ــه در 2 ش ــپس دبیرخان  س

 دانشـکده  آموزش به آن تحویل

 نمره درج جهت مربوطه

 امضـاء  تکمیل

 شماره فرم هاي
 2 و 1

مراحل بعد از 

 دفاع از رساله

 و رسـاله  اصـالحات  فـرم  تکمیل

 اسکن سپس آن هاي امضاء گرفتن

 بـه  فـرم  اصل تحویل و فرم کردن

   دانشکده آموزش

 جهت ایرانداك سایت به مراجعه
https://irandoc.ac.ir 

 یريرهگ کد دریافت و رساله بارگذاري
 

 

 XePersian,Word,Pdf  فایـل  درجبعد از تایید نهایی رساله در سامانه ایرانداك، 

. باشد معمولی دي سی مابقی عدد، یک  سفیدي با رویه ،Lable بدون(CD در رساله

 بعد ترتیب به رساله داخل در رساله اصالحات فایل و ایرانداك تاییدیه فایل: توجه)  

 .شود درج...اله بسم صفحه از

تسویه حساب(گرفتن برگـه  

 تسویه حسـاب از آمـوزش  

)              مربوطه دانشکده  

برگزاري 

جلسه دفاع از 

 رساله

ارائه گزارش 

ــه   ــه ماه س

ــرفت  پیشــ

ــی  پژوهشــ

   

کسب حـداقل کفایـت   

ــاي دســـتاورد   هـ

علمی(چاپ یا پـذیرش  

 از رسالهمستخرج  مقاله

ــازي  ــاده سـ آمـ

رساله(تایپ طبـق  

ــارش   ــوي نگ الگ

دانشــگاه) و ارائــه 

 آن به استاد راهنما

طی نامه  پیشنهاد هیات داوران

اي به مدیرگروه توسط اسـتاد  

 یـک  و خـارجی  نفر 2(راهنما

به همراه رساله و  ) داخلی نفر
 مقاالت مستخرج از آن

بررسی احراز شرایط الزم 

بــراي دفــاع از رســاله و 

ــات داوران در  ــین هی تعی

و تعیین زمان  هشوراي گرو
 برگزاري جلسه دفاع

 برگـزاري  مجـوز  صدور

 رسـاله  از دفـاع  جلسه

 تحصـیالت  شوراي توسط

 دانشکده تکمیلی

 اخذ گواهی همانندجویی
https://tik.irandoc.ac.ir 
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