
  مراحل انجام رساله دکتري                                  
 

دانشجوي دکتري به منظور انتخاب، انجام و نگارش رساله خود می بایست مراحل و فرایند  :رساله دکتري .1
  .ذیل را انجام دهد

 :مرحله اول، مراحل انتخاب موضوع. الف

 انتخاب استاد راهنما و مشاور با تائید رئیس پژوهشکده .1

 تعیین موضوع رساله با راهنمایی استاد .2

 .توسط دانشجو ) 1شماره   کاربرگ(تکمیل فرم انتخاب موضوع  .3

 تصویب موضوع رساله در شوراي تحصیالت تکمیلی پژوهشکده .4

 )پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران(استعالم پیشینه موضوع توسط دانشجو از سامانه ایران داك  .5

 ستاد راهنما و امور پژوهشی تحصیالت تکمیلیتحویل فرم استعالم به ا .6

 مرحله دوم، مراحل تکمیل و تصویب طرح نامه . ب

کاربرگ (دریافت طرح نامه رساله دکتري از امور پژوهشی تحصیالت تکمیلی و یا از وب سایت پژوهشگاه  .7
 ). 3شماره 

 تکمیل طرح نامه توسط دانشجو زیر نظر استاد راهنما .8

 ه در شوراي تحصیالت تکمیلی پژوهشکدهبررسی و تصویب طرح نام .9

ارائه طرح نامه همراه با صورتجلسه شوراي تحصیالت تکمیلی پژوهشکده و پاسخ استعالم ایران داك به امور  .10
پژوهشی تحصیالت تکمیلی جهت بررسی و تصویب در شوراي تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه در صورت ارائه 

 .نمره زبان و گذراندن امتحان جامع

شروع (بالغیه شوراي تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه توسط دانشجو از  امور پژوهشی تحصیالت تکمیلی اخذ ا .11
 )رسمی نگارش رساله 

 مرحله سوم، مراحل نگارش و آماده سازي رساله . ج

 آغاز نگارش رساله توسط دانشجو زیر نظر استاد راهنما و استاد مشاور .12

و تائید آن  ) 4کاربرگ شماره (اله هر سه ماه یک بار تکمیل کاربرگ گزارش پیشرفت ادواري نگارش رس .13
 .توسط استاد راهنما و تحویل آن به امور پژوهشی تحصیالت تکمیلی

 مرحله چهارم، مراحل برگزاري جلسه دفاع از رساله . د

و تائید آن توسط استاد راهنما ، رییس پژوهشکده و مدیر  ) 5کاربرگ شماره (دریافت کاربرگ پیش دفاع  .14
 .تحصیالت تکمیلی



برگزاري جلسه پیش دفاع تکمیل کاربرگ صورت جلسه پیش دفاع توسط اساتید راهنما، مشاور و رئیس  .15
 .پژوهشکده و نماینده تحصیالت تکمیلی

 تحصیالت تکمیلی  پژوهشی به بخش پژوهش مدیریت –مقاله علمی   یکارائه گواهی چاپ حداقل  .16

از امور پژوهشی تحصیالت تکمیلی و تائید آن  ) 6کاربرگ شماره ( دریافت کاربرگ اعالم آمادگی دفاع  .17
 .توسط استاد راهنما مبنی بر آماده بودن رساله  براي دفاع

ادگی تعیین استاد داور با هماهنگی استاد راهنما، استاد مشاور، رییس پژوهشکده در قالب کاربرگ اعالم آم .18
حضور سه داور در جلسه دفاعیه دکتري الزامی است که باید حتما یک داور مدعو و نیز از میان داوران (ع دفا

 ).یک داور داراي مرتبه علمی دانشیار باشد

دریافت کاربرگ تعیین زمان جلسه دفاعیه توسط دانشجو از امور پژوهشی تحصیالت تکمیلی براي انتخاب  .19
در سه نسخه، در صورت نیاز بیشتر، تکثیر می گردد و به صورت (هیات داوران  زمان برگزاري دفاع توسط

 ).مجزا به امضاي استادان راهنما، مشاور و داور می رسد

 برگزاري جلسه دفاع .20

 .تکمیل برگ ارزشیابی رساله توسط هیات داوران .21

اهنما و ارائه به تحصیالت اصالح ایرادات مطرح شده از هیات داوران توسط دانشجو و تائید آن توسط استاد ر .22
 ) 7ه کاربرگ شمار(تکمیلی

 ثبت رساله در سامانه ایران داك و دریافت کد رهگیري توسط دانشجو و ارائه آن به امور پژوهشی .23

 


