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 ( ی )مجازی کاردرماندکتری تخصصی   /ارشدکارشناسی پروپوزال دانشجو از  دفاع ندیفرا

 

 به اطالع مسئول نماینده تکمیلی گروه رسانده شود.  pvاتید راهنما و مشاور قرار گیرد و از طریق  اس  دییمورد تا  پروپوزال  -1

 استاد راهنما مشخص شود.داوران با مشورت نماینده تحصیالت تکمیلی و تایید نهایی  -2

روز کاری   10روز کاری برای ارشد/    7اساتید داور حداقل  به  از زمان تحویل پروپوزال  )  زمان تشکیل جلسه دفاع پروپوزال  -3

 .داوران توسط دانشجو/ تیم تحقیق مشخص شودو  مشاور، ( بین اساتید راهنمامی باشد برای دکتری

ور کامل تکمیل شهود و از طریق اسهتاد راهنما  ط( توسهط دانشهجو/ تیم تحقیق بword)پروپوزال  دفاع  برگزاری جلسهه    فرم  -4

 به نماینده تحصیالت تکمیلی گروه ارسال شود.

از طریق نماینده تحصهیالت  به همراه فرم برگزاری جلسهه دفاع    پس از تعیین ناظر جلسهه، تقااهای تشهکیل جلسهه دفاع  -5

اسهاتید برای جلسهه دفاع پروپوزال  های  نامه  موزش ارسهال می شهود تا دتوتآتا به تکمیلی گروه به مدیر گروه ارسهال و نهای

 صادر شود. 

 .تشکیل می شودتوسط دانشجو  جلسه ناظرو  داور، مشاور، آپ متشکل از تمامی اساتید راهنما-یک گروه واتس -6

اتالن  آپ  -واتسدر داخل گروه  توسهط دانشهجو    جلسهه  ید راهنما، مشهاور، داوران و ناظرتاطالتات الزم شهامل  نام اسها  -7

 .شود

 ثبت شود. روز، ساتت و تاریخ دقیق به همراه لینک جلسه دفاع داخل گروه  -8

 قرار داده می شود. توسط دانشجو اصالحات در داخل گروه  wordپروپوزال به همراه فایل  wordفایل  -9

 .دز برای اساتید با میل هم ارسال شوادر صورت نی نکته:

 قرار گیرد.آپ -واتس توسط استاد راهنمای اول در داخل گروه)داخلی/ خارجی( ای اساتید داور هامهندتوت -10

 دقیقه می باشد. 35-40پروپوزال دکتری از دقیقه و  15-20پروپوزال ارشد دانشجو از زمان جلسه دفاع مدت  -11
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 دقیقه می باشد.  15دقیقه و در پروپوزال دکتری  10میانگین مدت زمان داوری هر داور در پروپوزال ارشد -12

 ****************************** 

پس از تشهکیل جلسهه دفاع پروپوزال داوران محترم کلیه کامنتهاتی مورد ن ر خود را در فرم اصهالحات / داخل پروپوزال    -13

 آپ قرار می دهند. -اخل گروه واتسدقرار می دهند و در انتهای جلسه 

در    صهورت هایالیت شهده بهداوران را مورد ن ر  کامنتهای  تمامی  فرصهت دارد که   کاری  روز  10دانشهجو حداکرر در طی    -14

  قرار می دهد.آپ -واتسبرای روش خود اجرا می کند و در گروه   انداخل پروپوزال/ و یا پاسخ نامه جهت متقاتد کردن داور

اتالن می آپ  -واتسدر داخل گروه  هی دانشهجو به کامنتها  دن ر نهایی خود در مورد پاسهخکاری  روز   7داوران در طی    -15

 د.ننمای

 (. کاریروز  5فرصت مجدد برای اصالح داده می شود ) ،اگر دانشجو به هر دلیل نتواند داوران را متقاتد کند نکته:

صورت جلسه را برای نماینده تحصیالت تکمیلی ارسال   یهناظر جلسه نامه تایید  ،پس از تایید کلیه اساتید در داخل گروه  -16

 می نماید.

 یدیه ناظر جلسه را به همراه نامه مکمل برای مدیر گروه ارسال می کند.نماینده تحصیالت تکمیلی نامه تای -17

 مدیر گروه نامه نهایی گزارش جلسه دفاع پروپوزال را به آموزش می فرستند. -18

 آموزش برای استاد راهنما ارسال خواهد شد.توسط تصویر صورت جلسه دفاع پروپوزال رسمی )مهر/ امضا/ تاریخ(  -19


