فرآیند تصویب پروپوزال
 تایید مراجعه دانشجو و تایید کلیت موضوع در گلستان -تعیین مشاور در صورت نیاز

توسط (زمان)

توضیحات

استاد راهنما
(ابتدای ترم )2

توجه  :عدم پیگیری دانشجو در هر مرحله باعث تاخیر در
کل فرمایند و ایجاد سنوات و جریمه خواهد شد

نگارش پروپوزال زیر نظر استاد راهنما و تحویل به استاد پس از اصالح

دانشجو
(تا آخر ترم  2ارشد و  4دکتری)

ارسال پروپوزال برای دبیر کمیته برای طرح در جلسه

استاد راهنما
(تا آخر ترم  2ارشد و  4دکتری)

برگزاری جلسه کمیته برای تصویب پروپوزال و تعیین داوران
(ارشـد :داور داخـل ،دکتری :داور داخل و خارج)

دبیر کمیته
(تا آخر ترم  2ارشد و  4دکتری)

 استعالم اسامی داوران از استاد راهنما و ارسال پروپوزال برای داوران دریافت نظرات داوران و اصالحات حداکثر تا  2هفته زیر نظر راهنما -تهیه گزارش مشابهت و تحویل همراه پروپوزال به نماینده ت ت

دانشجو
(تا آخر ترم  2ارشد و  4دکتری)

 کنترل اصالحات داوران و کنترل فرمت و برگشت به دانشجو در صورتعدم تایید یا طرح در جلسه تحصیالت تکمیلی دانشکده در صورت تایید

نماینده تحصیالت تکمیلی گروه
(تا  2هفته پس از تصویب در گروه)

 -تنظیم نامه تصویب پروپوزال به دانشکده

 کنترل مشابهت یابی ،کنترل تاییدیه داور خارج (دانشجوی دکتری) -طرح در دستور جلسه ،یادداشت ایرادات و ارسال برای استاد راهنما

 دریافت اصالحات دانشکده از استاد راهنما و اصالحات زیر نظر ایشان اخذ تاییدیه انجام اصالحات دانشکده از نماینده ت ت گروه ثبت نهایی پروپوزال در ایرانداک (پس از تصویب دانشکده) ثبت پروپوزال ثبت شده در ایرانداک در سامانه گلستان ثبت درس پایان نامه در نیمسال مربوطه در گلستان اگر فرایند تصویب پروپوزال تکمیل نشده ،دانشجو باید درخواست "ثبتوضع درحال تصویب" در گلستان نماید.

2

طبق فرمت مصوب دانشکده موجود در سایت دانشکده
قسمت امور پژوهشی ()ase.ui.ac.ir

 گزارش مشابهت طبق توضیحات در سایت دانشکده در مورد دانشجویان دکتری ،دریافت تاییدیه داور خارج وتحویل به نماینده تحصیالت تکمیلی ضروری است

کارشناس ت ت گروه
(ظرف  1هفته)
کارشناس ت ت دانشکده
(ظرف  2هفته)

دانشجو
(ظرف  2هفته)

 جدول اصالحات دانشکده موجود در سایت دانشکده ثبت در ایرانداک طبق توضیحات در سایت دانشکده ثبت در گلستان طبق توضیحات در سایت دانشکده(اتمام موارد فوق تا پایان ترم  3ارشد و  5دکتری)
 تا زمانی که فرایند تصویب پروپوزال تکمیل نشده ،هر ترمدرخواست "ثبت وضع درحال تصویب" در سامانه گلستان/
مشکالت آمورشی (با دالیل موجه)

