
 در گروه آموزشی مقطع دکتری رساله عنوان و پروپوزال فرایند تصویب

 رساله  فرایند تصویب عنوان

و کارشناس گروه ها به آدرس شجو به استاد راهنما نداتوسط  پست الکترونیکیاز طریق  رساله عنوان فرم پیشنهاد فایل ارسال .1

 -ینیدانشکده کارآفر تیبه آدرس: سا نامه پایان عنوان پیشنهادفرم  افتیدر یبرا) h.edalatyar@ut.ac.irالکترونیکی 

 (.دیمراجعه کن دکتری رساله یها رمف -یلیتکم التیو تحص یسربرگ معاونت آموزش -سربرگ معاونت ها

)ایمیل  h.edalatyar@ut.ac.ir پست الکترونیکی به آدرس راهنما استاد توسط رساله عنوان فرم پیشنهاد یهارسال تایید .2

 استاد امضا منزله به نماید کهمی  تایید را دانشجو عنوان فرم راهنما استاد یپست الکترونیک متن در کارشناس گروه ها( که

)اگر استاد راهنما تایید عنوان را برای دانشجو از طریق ایمیل یا پیامک برای دانشجو ارسال کرده باشد دانشجو . باشد می راهنما

 استاد راهنما را برای کارشناس ایمیل کند یا تصویر پیامک تایید را برای کارشناس ارسال کند(.می تواند ایمیل تایید 

 پس از دریافت موارد مذکور به صورت کامل عنوان پایان نامه در فرایند طرح در گروه قرار می گیرد. .3

برای دانشجو و پست الکترونیکی  قاز طری پس از طرح در گروه و اعالم نتیجه توسط گروه به کارشناس گروه، نتیجه بررسی .4

 می شود.ارسال رونوشت برای استاد راهنما 

تصویب عنوان در گروه، عنوان به شورای تحصیالت تکمیلی ارسال می شود که دانشجو موظف است نتیجه را پس از از پس  .5

 طرح در شورا از آموزش پیگیری کند.

 رساله  پروپوزالتصویب فرایند 

 -ینیدانشکده کارآفر تیآدرس: سا دریافت فایل پروپوزال رساله ازپس از تصویب عنوان رساله در شورای تحصیالت تکمیلی،  .1

 دکتری رساله یها فرم -یلیتکم التیو تحص یسربرگ معاونت آموزش -سربرگ معاونت ها

سامانه جامع آموزش  در ییهمانندجو دییتا یو گواه پروپوزال PDFو  wordفایل  و بارگزاریرساله  ثبت درخواست پروپوزال .2

)حتما در زمان انتخاب کد رساله شماره صحیح کد به مشاور  و راهنما استاد معرفی و دانشجو توسط ems.ut.ac.irبه آدرس 

برای دریافت فلوچارت راهنما نحوه ثبت انتخاب شود و کلیه موارد خواسته شده حتما تکمیل شود(  660130700شماره 

توجه داشته باشید که مراجعه کنید.  //3906https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news ست پروپوزال در سامانه به آدرسدرخوا

 افتیدر یبراانجام دهید. ) /https://tik.irandoc.ac.irهمانندجویی را بایستی با مراجعه به سایت ایرانداک به آدرس: 

موجود در قسمت سمت چپ سامانه مراجعه  هیبه اطالع یپس از ورود به سامانه آموزش دانشگاه با نام کاربر شتریب ییراهنما

درصد باشند مجوز  30از  شتریکه ب ییدرصد باشد پروپوزال ها 30از  شتریب دینبا ییهمانندجو جهیکه نت دیتوجه داشته باش( دیکن

 ند.کن افتیرا در ییهمانندجو جهیاصالح شوند و مجدد نت دیرا ندارند و با یطرح در گروه آموزش

 یپست الکترونیکدر سامانه آموزش دانشگاه دانشجو موظف است این ثبت درخواست را به پروپوزال س از ثبت درخواست پ .3

h.edalatyar@ut.ac.ir رشناس گروه درخواست را تایید کند.اطالع دهد تا کا 

کند می  پیگیریاز استاد راهنما  در این مرحله دانشجو می شودبرای استاد راهنما ارسال کارشناس گروه درخواست تایید پس از  .4

انجام این  است پس از تایید استاد راهنما در سامانه مذکور دانشجو موظف تایید کند. پوزال را در سامانه مذکورتا درخواست پرو

 .اطالع دهد h.edalatyar@ut.ac.ir به پست الکترونیکی مجدد تایید را

 کند تا تایید پروپوزال را به آدرس الکترونیکی پیگیری رسالهپس از تایید استاد راهنما دانشجو موظف است از استاد مشاور  .5

h.edalatyar@ut.ac.ir .برای دانشجو از طریق ایمیل یا پیامک برای  راپروپوزال تایید  مشاور)اگر استاد  ارسال کند

دانشجو ارسال کرده باشد دانشجو می تواند ایمیل تایید استاد راهنما را برای کارشناس ایمیل کند یا تصویر پیامک تایید را برای 

 کارشناس ارسال کند(.

https://tik.irandoc.ac.ir/
mailto:h.edalatyar@ut.ac.ir


سربرگ  -سربرگ معاونت ها -ینیرآفردانشکده کا تیآدرس: سارا از  فرم تعیین هیات داوران رساله در مرحله بعدی دانشجو .6

دریافت کرده و پس از تکمیل مشخصات در فرم توسط دانشجو،  دکتری رساله یها فرم -یلیتکم التیو تحص یمعاونت آموزش

فرم مذکور را برای اساتید راهنما و مشاور ارسال کرده و از اساتید درخواست می کند تا اساتید داور را در فرم مذکور معرفی کرده 

)ایمیل کارشناس گروه  h.edalatyar@ut.ac.ir پست الکترونیکیبه  درخواست کند تا این فرم را راهنما استادو سپس از 

 باشند( به باال ) حتما اساتید داور معرفی شده دارای مرتبه علمی دانشیار. کنندها( ارسال 

رساله  پروپوزال ،فرم تعیین هیات داوران رسالهو دریافت  و مشاور د راهنمادریافت تایید اساتی پس از انجام فرایند همانندجویی و .7

 می گیرد.در فرایند طرح در گروه قرار 

از پروپوزال جلسه دفاع  گروه و معرفی نهایی اساتید داور دانشجو بایستی نسبت به هماهنگی و برگزاریپس از طرح پروپوزال در  .8

 رساله اقدام کند که فرایند آن به شرح زیر آمده است.

 

 فرایند انجام هماهنگی برای برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال رساله

از طریق پست  به اساتید داور کارشناس گروه هااز طرف  فایل پروپوزال رسالهپس از مشخص شدن اساتید داور، ارسال  .1

 ید راهنما و مشاور.و اسات (برای پیگیری از اساتید داور)به دانشجو یک رونوشت  الکترونیکی به همراه

  با اساتید راهنما و مشاور و داور برگزاری جلسه پروپوزال پیگیری دانشجو از اساتید داور و انجام هماهنگی های الزم برای .2

 پست الکترونیکهماهنگ شده برای جلسه پروپوزال یک هفته قبل از زمان هماهنگ شده به  تاریخ و ساعتاعالم  .3

h.edalatyar@ut.ac.ir  

پست الکترونیکی به  و مشاور و داورط اساتید راهنما ارسال تایید حضور در جلسه هماهنگ شده دانشجو برای جلسه پروپوزال توس .4

h.edalatyar@ut.ac.ir  (تایید مذکور را ارسال کند که درخواست و پیگیری از اساتید ملزم است دانشجو  در این مورد

یا با شماره  مکاتبه کرده پست الکترونیکید می تواند با همین وشمطمئن اساتید  تاییدبرای اینکه دانشجو نسبت به ارسال کنند 

 تا اطمینان حاصل شود( تماس گرفته 4داخلی  88225036، 88225018تلفن آموزش به شماره 

 

به صورت الکترونیکی قبل از تعیین زمان جلسه با اساتید، امکان  در برگزاری جلسه* مهم: الزم به ذکر است 

 saffari.zahra@gmail.comبرگزاری جلسه الکترونیکی را با خانم زهرا صفاری از طریق پس الکترونیک 

 هماهنگ کنید.

 

 


