
(واحد زاهدان ) دانشجویان دکتری  مرحله اول : ثبت درخواست اساتید و موضوع و چکیده پروپزال 

 ردیف عنوان مرحله وظایف

تکمیل مشخصات پیشنهادی درخواست مانند مرکزدریافت کننده ،عنوان یا موضوع پروپزال ،شرح 

 پژوهشی توسط دانشجوپروپزال  انتخاب اساتیدراهنما مشاور و بارگذاری ضمائم آموزشی و 

ضمائم : گزارش پیشینه ایرانداک ، استعالم سیکا گواهیگذراندن آموزش جامع و گواهینمره زبان یا 

 گواهی ثبت نام

 1 انتخاب استاد راهنما /مشاور توسط دانشجو

 ساتید راهنما و مشاورو تایید یا رد درخواست توسط اساتیدادرخواست توسط  همطالع

 

اساتید راهنما و مشاوربررسی توسط   2 

 در این مرحله مدیر گروه نسبت به انجام امور ذیل اقدام می نماید

تید دانشجوبه اعضا شورای گروه جهت اعالم نظر از طریق سامانه و تنظیم اارسال درخواست اس

 صورتجلسه بعد از دریافت قرار گرفته اند

ارسال به مدیر گروه جهت طرح درخواست اساتید 

و دنشجودر شورای تخصصی گروهراهنما   

3 

 شناس پژوهشی دانشکده نسبت به انجام امور ذیل اقدام می نماید:ردر این مرحله ادمین/کا

ارسال درخواست اساتید دانشجوبه اعضا شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده جهت اعالم نظر از طریق 

 سامانه و تنظیم صورتجلسه که مورد تایید قرار گرفته اند..

ی درخواست اساتید راهنما و دانشجو در شورای بررس

 تحصیالت تکمیلی دانشکده /مجتمع

4 

 / کارشناس پژوهشی واحد نسبت به انجام امور ذیل اقدام می نماید:ندر این مرحله ادمی

ارسال درخواست اساتید دانشجو به اعضا شورای پژوهشی واحد جهت اعالم نظر از طریق سامانه و 

از تایید قرار گفته اند. تنظیم صوتجلسه بعد  

بررسی درخواست اساتید راهنما و دانشجو در شورای 

 پژوهشی واحد

5 

تید انجام شده استاتائید اس   6 

 مرحله دوم:ثبت پرپوزال/پیش دفاع و دفاع

 

 ردیف عنوان مرحله وظایف

 در این مرحله باید موارد ذیل انجام شود:

ثبت و تکمیل پروپوزال-1  

مستندات آموزشی شامل فرم های آموزشی آزمون جامع نمره جامع و زبان سیکا بارگذاری -2

ژوهش و..سیمرغ گزارش پیشینه پ  

بارگذاری سایر مدارک مورد نیاز توسط دانشجو در بخش ضمایم-3  

ثبت و تکمیل پروپوزال و بارگذاری مستندات 

 آموزشی

1 

اتید راهنما و مشاور انجام می شوددر این مرحله بررسی تائید و یا رد پروپوزال توسط اس  2 بررسی و تایید پروپوزال توسط اساتید 

 در این مرحله باید موارد ذیل انجام شود

بررسی و تایید پروپوزال در شورای تخصصی گروه )تنظیم صورتجلسه در سامانه الزامی است(-1  

پیشنهاد هیات داوران که طی تنظیم صورتجلسه انجام می شود.-2  

داریخ پیشنهادی دفاع از طرح رساله ثبت ت-3  

بررسی و تائید پروپوزال در گروه و پیشنهاد هیات 

 داوران

3 

 دراین محله ادمین / کارشناس پژوهشی دنشکده نسبت به انجام اکور ذیل اقدام می نماید.

 دریافت پروپزال تایید شده در شورای تخصصی  گروه -1

دانشکده و تنظیم صورتجلسه  طرح موضوع پروپزال درشورای تحصیالت تکمیلی -2

 تصویب پروپزال

عودت پروپزال به مرحله قبل در صورت عدم تایید موضوع و یا ضرورت انجام  -3

 اصالحات

 

بررسی و تائید پروپوزال در شورای پژوهشی 

 دانشکده

4 

 دریافت پروپزال تایید شده در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده -1

 واحد و تنظیم صوتجلسه طرح موضوع پروپزال در شورای پژوهشی -2

عودت پروپزال به مرحله قبل( در صورت عدم تایید موضوع و یا ضرورت انجام  -3

 اصالحات

بررسی در شورای پژوهشی واحد و صدور ابالغیه 

 اساتید

5 



صدور صورتجلسه دفاع از پروپزال بر مبنای صورتجلسه گروه و صدور دعوت نامه و  -4

 ابالغیه دفاع از پروپزال 

 دانشجو ارسال تاییدیه تصویب رساله جهت ابالغ به اساتید راهنما ،مشاور و -5

 

 بارگذاری نسخه نهایی و  تصحیح شده  رساله توسطدانشجو) بعد از اصالت سنجی(

بارگذاری سایر مستندات پژوهشی مقاالت مستخرج از رساله و اکسپت مقاله یا مقاله جاپ شده 

 مورد تایید استاد راهنما و مدیر کل پژوهشی 

 6 درخواست دانشجو برای کفایت دستاورد علمی

 7 تائید اساتید راهنما و مشاور تایید نسخه نهایی رساله توسط اساتید راهنما و مشاور و اتمام کار در این مرحله

 بارگذاری مستندات پژوهشی الزم در سامانه 

 

تایید کفایت علمی توسط شورای تحصیالت تکمیلی 

دفاع و موافقت با برگزاری پیش  

8 

 9 بررسی مدارک و تعیین تاریخ پیش دفاع 

تایید نهایی توسط مدیر کل پژوهشی سازمان  

 مرکزی

10 

 در این مرحله موارد ذیل باید انجام شود:

دانلود فرم آمادگی برای دفاع از سامانه پژوهشیار،اخذ امضاهای الزم و بارگذاری فرمهای -1

 امضا شده در سامانه توسط دانشجو

بارگذاری نسخه تصحیح شده و نهایی رساله توسط دانشجو-2  

ماهه دوم(توسط دانشجو6ماهه اول و  6بارگذاری پیشرفت)-3  

ژوهشی الزم در سامانه توسط دانشجوبارگذاری مستندات پ-4  

بررسی مدارک و مستندات بارگذاری شده توسط ادمین دانشکده-5  

 11 آمادگی برای دفاع

یل باید انجام شود:در این مرحله موارد ذ  

اساتید راهنما ومشاور نسخه نهایی رساله دانشجو را مورد بررسی قرار می دهندودر صورت تایید 

 آن را در سامانه تایید می کنند

 12 تایید استاد راهنما و مشاور

 در این مرحله موارد ذیل باید انجام شود:

پیشنهاد داوربارگذاری صورتجلسه شورای شورای تخصصی گروه مبنی بر -1 -1  

بارگذاری صورتجلسه شورای تخصصی گروه برای تاریخ پیشنهادی دفاع-2   

درج ثبت تاریخ پیشنهادی دفاع توسط ادمین گروه آموزشی-3  

 13 پیشنهاد داور و تاریخ دفاع در گرو

 در این مرحله موارد ذیل باید انجام شود:

ارسال رساله به داوران داخلی و خارجی-1  

 -2تایید و ثبت تاریخ و ساعت دفاع 

 3صدورابالغیه دفاع اساتیدداور

 4صدور دعوتنامه های اساتید راهنما/مشاور/و داوران 

 5جهت شرکت در جهت دفاع 

 صدور صورتجلسه دفاع  از رساله

تعیین و صدور ابالغیه تاریخ دفاع در پژوهش 

 دانشکده

14 

 در این مرحله موارد ذیل به ترتیب انجام شود 

 ثبت نمره دفاع توسط ادمین واحد  -1

 ثبت نمره مقاله توسط ادمین واحد  -2

 بارگذاری نسخه نهایی /پایان نامه رساله بعد از اصالحات جلسه دفاع توسط دانشجو  -3

 ارسال به استاد راهنما توسط ادمین واحد  -4

 تااید نسخه نهایی توسط استاد راهنما  -5

توسط استاد راهنما 11ارسال به موقعیت   

 
 
 
 

 ارسال نمره دفاع

15 

 16 اتمام کار در سامانه 



 

   
 : نکته 

 نسبت به بارگذاری رساله در ایرانداک اقدام نماید جهت تسویه حساب دانشجو باید

تحویل گردد فرم رفع ایرادات و اشکاالت رساله پس از تایید استاد راهنما /مشاور /داوران و مدیر گروه  

 


