
  مراحل انجام رساله دكتري                                  
 

دانشجوي دكتري به منظور انتخاب، انجام و نگارش رساله خود مي بايست مراحل و فرايند  :رساله دكتري .1
  .ذيل را انجام دهد

 :مرحله اول، مراحل انتخاب موضوع. الف
 انتخاب استاد راهنما و مشاور با تائيد رئيس پژوهشكده .1

 تعيين موضوع رساله با راهنمايي استاد .2

 .توسط دانشجو ) 2شماره   كاربرگ(تكميل فرم انتخاب موضوع  .3
 تصويب موضوع رساله در شوراي تحصيالت تكميلي پژوهشكده .4

 )پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران(استعالم پيشينه موضوع توسط دانشجو از سامانه ايران داك  .5
 ستاد راهنما و امور پژوهشي تحصيالت تكميليتحويل فرم استعالم به ا .6

 مرحله دوم، مراحل تكميل و تصويب طرح نامه . ب

كاربرگ (دريافت طرح نامه رساله دكتري از امور پژوهشي تحصيالت تكميلي و يا از وب سايت پژوهشگاه  .7
 ). 3شماره 

 تكميل طرح نامه توسط دانشجو زير نظر استاد راهنما .8

 ه در شوراي تحصيالت تكميلي پژوهشكدهبررسي و تصويب طرح نام .9

ارائه طرح نامه همراه با صورتجلسه شوراي تحصيالت تكميلي پژوهشكده و پاسخ استعالم ايران داك به امور  .10
پژوهشي تحصيالت تكميلي جهت بررسي و تصويب در شوراي تحصيالت تكميلي پژوهشگاه در صورت ارائه 

 .نمره زبان و گذراندن امتحان جامع
شروع (بالغيه شوراي تحصيالت تكميلي پژوهشگاه توسط دانشجو از  امور پژوهشي تحصيالت تكميلي اخذ ا .11

 )رسمي نگارش رساله 
 مرحله سوم، مراحل نگارش و آماده سازي رساله . ج

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

و تائيد آن  ) 5كاربرگ شماره (اله هر سه ماه يك بار تكميل كاربرگ گزارش پيشرفت ادواري نگارش رس .13
 .توسط استاد راهنما و تحويل آن به امور پژوهشي تحصيالت تكميلي

 ) 6كاربرگ شماره (ماهه و تاييد آن توسط رييس پژوهشكده  6دريافت كاربرگ درخواست سمينار   .14
تحصيالت تكميلي ل در شوراي ماهه ،شش ماه پس از تصويب پروپوزا 6برگزاري اولين  جلسه سمينار  .15

    .)عتا زمان دفابرگزاري حداكثر چهار سمينار (ه پژوهشگا



 مرحله چهارم، مراحل برگزاري جلسه دفاع از رساله . د

و تائيد آن توسط استاد راهنما ، رييس پژوهشكده و مدير  )7كاربرگ شماره (دريافت كاربرگ پيش دفاع  .16
 .تحصيالت تكميلي

برگزاري جلسه پيش دفاع تكميل كاربرگ صورت جلسه پيش دفاع توسط اساتيد راهنما، مشاور و رئيس  .17
 .پژوهشكده و نماينده تحصيالت تكميلي

به بخش  لهي همراه با ذكر نام استاد راهنماي رساپژوهش –مقاله علمي   يكارائه گواهي چاپ حداقل  .18

  )  پژوهشي –مقاله علمي  دومحور دانشجويان پژوهش (ليپژوهش مديريت تحصيالت تكمي
از امور پژوهشي تحصيالت تكميلي و تائيد آن  )8كاربرگ شماره ( دريافت كاربرگ اعالم آمادگي دفاع  .19

 .توسط استاد راهنما مبني بر آماده بودن رساله  براي دفاع
اربرگ اعالم آمادگي تعيين استاد داور با هماهنگي استاد راهنما، استاد مشاور، رييس پژوهشكده در قالب ك .20

حضور سه داور در جلسه دفاعيه دكتري الزامي است كه بايد حتما يك داور مدعو و نيز از ميان داوران (ع دفا
 ).يك داور داراي مرتبه علمي دانشيار باشد

دريافت كاربرگ تعيين زمان جلسه دفاعيه توسط دانشجو از امور پژوهشي تحصيالت تكميلي براي انتخاب  .21
در سه نسخه، در صورت نياز بيشتر، تكثير مي گردد و به صورت (زاري دفاع توسط هيات داوران زمان برگ

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

 برگزاري جلسه دفاع .22

 .تكميل برگ ارزشيابي رساله توسط هيات داوران .23
ن توسط استاد راهنما و ارائه به تحصيالت اصالح ايرادات مطرح شده از هيات داوران توسط دانشجو و تائيد آ .24

 ) 9ه كاربرگ شمار(تكميلي
 ه از امور پژوهش دكتريرساله جهت درج در رساله صحافي شد دريافت فرم ارزشيابي .25

 ثبت رساله در سامانه ايران داك و دريافت كد رهگيري توسط دانشجو و ارائه آن به امور پژوهشي .26

 يهقسمت هاي ذكر شده در فرم تسونسخه و تحويل در  8صحافي رساله در  .27

 

  مديريت تحصيالت تكميلي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 پژوهش دانشجويان دكتري رامو                                                   


