راهنمای تصویب پروپوزال تا دفاع برای دانشجویان ارشد و دکتری

هشاجؼِ تِ ػایت پشٍپَصال proposal.srbiau.ac.ir

ثثت ًام دس ػیؼتن ٍ ایجاد حؼاب کاستشی .

تخؾ اًتخاب اػتاد ساٌّوا ٍ هـاٍس  :دس قؼوت ًام ػِ حشف اٍل ًام اػتاد ٍ دسقؼوت ًام خاًَادگی ػِ حشف اٍل فاهیلی سا ٍاسد ًوَدُ دس صَستیکِ اػتاد هشتَطِ ظشفیت
پزیشؽ داؿتِ تاؿذ ؿوا قادس تِ اًتخاب ایـاى ّؼتیذ ( .دس صَستیکِ اػاتیذ ؿوا هذػَ تاؿٌذ تایذ حکن کاسگضیٌی ٍ ایویل ایـاى سا تِ پظٍّؾ داًـکذُ تحَیل دّیذ تا تشای
اػتاد حؼاب کاستشی ایجاد ؿَد)
فشم پشٍپَصال ٍ ػایش اطالػات الصم دس ٍب ػایت داًـکذُ ( ) biomedical.srbiau.ac.irتشد پظٍّؾ /داًـجَیاى اسؿذ یا دکتشی /پیـٌْاد پشٍطُ هَجَد هی تاؿذ.
تخؾ اسائِ پشٍپَصال :پغ اص تاییذ اػتاد ساٌّوا ٍ هـاٍس ؿوا قادس تِ اسػال فایل  pdfپشٍپَصال ّؼتیذ کِ تایذ دس ایي تخؾ ػٌَاى دقیق پشٍپَصال سا تِ فاسػی ٍ اًگلیؼی تایپ
ًوَدُ ٍ فایل پشٍپَصال سا آ پلَد ًواییذ ٍ تش سٍی گضیٌِ اسػال اطالػات کلیک ًوائیذ  ٍ.ػپغ جْت تاییذ تِ اػاتیذ ساٌّوا ٍ هـاٍس یادآٍسی ًوائیذ.
تِ هَاصات اسػال پشٍپَصال دس ػیؼتن تایذ فایل پشٍپَصال کِ هَسد تاییذ اػتاد ساٌّوا قشاس گشفتِ ،تِ اػاتیذ گشٍُ هشتَطِ اسػال ؿَد(ایویل اػاتیذ گشٍُ دس ٍب ػایت داًـکذُ
/تشد پظٍّؾ/داًـجَیاى اسؿذ یا دکتشی /پیـٌْاد پشٍطُ هَجَد هی تاؿذ)ٍ فایل پشیٌت گشفتِ ساپغ اص اهضا ی داًـجٍَ حذاقل اػتاد ساٌّوا تِ هذیش گشٍُ تحَیل دّذ تا دس
ؿَسای گشٍُ هطشح ًوایٌذ.
تخؾ ٍضؼیت پشٍپَصال ؿوا هی تَاًیذ سًٍذ هشاحل تصَیة پشٍپَصال سا چک ًوائیذ ٍتا پغ اص تاییذ پشٍپَصال دس ؿَسای گشٍُ تخصصی ٍ ؿوَسای پوظٍّؾ داًـوکذُ ٍ
تصَیة ًْایی ؿَسای ٍاحذ ،جْت دس یافت اتالغیِ تصَیة هَضَع پشٍطُ یا سػالِ تِ پظٍّؾ داًـکذُ هشاجؼِ ًوائیذ.
پغ اص تصَیة پشٍپَصال دس ؿَسای پظٍّـی ،داًـجَی اسؿذ  6هاُ ٍ داًـجَ دکتشی  1ػال تؼذ هی تَاًذ دفاع کٌذ ٍ چٌاًچِ پغ اص تصَیة تٌا تِ ضشٍست  ،دسخَاػت
تغییش اػتاد ساٌّوایا هـاٍس اسائِ ؿَد پغ اص تصَیة دس ؿَسای گشٍُ ٍ پظٍّؾ داًـجَی اسؿذ  3هاُ تؼذ ٍ داًـجَی دکتشی  6هاُ تؼذ اص تاسیخ تصَیة هجذد قادس تِ دفاع
هی تاؿذ .ؿایاى رکشاػت داًـجَی دکتشی حتوا تایذ اػتاد هـاٍس داؿتِ تاؿذ اها تشای داًـجَیاى اسؿذ الضاهی ًوی تاؿذ .
تِ داًـجَیاى ػضیض یادآٍسی هی ؿَد یکی اص هذاسک هْن جْت هجَص دفاع ٍضؼیت تحصیلی هی تاؿذ  ،جْت تشسػی پشًٍذُ اص ًظش ( سیضًوشات ،تاییذیِ تحصیلی هذسک هقطغ
قثلی ) ...،قثل اص تصَیة پشٍپَصال تِ آهَصؽ داًـکذُ هشاجؼِ ًوائیذ تا دس ٌّگام دفاع تشای صذٍس ٍضؼیت تحصیلی هٌؼی ٍجَد ًذاؿتِ تاؿذ .
دس صَست تکویل پشٍطُ دس تخؾ پایاى ًاهِ فایل  pdfپایاى ًاهِ سا آ پلَد ًوایٌذ  ٍ.دس تخؾ هقالِ ًیض اطالػات الصم سا ٍاسد ًوایٌذ تا پغ اص تاییذ اػاتیذ ساٌّوا ٍ هـاٍس ٍ هذیش
گشٍُ هشتَطِ  ،داٍساى دفاع تؼییي ؿًَذ ٍ جْت دسیافت اتالغیِ داٍس تایذ تِ پظٍّؾ داًـکذُ هشاجؼِ ًوایٌذ .تشگضاسی جلؼِ پیؾ دفاع تشای داًـجَیاى دکتشی اجثاسی اػت،
الصم تزکش اػت دس جلؼِ پیؾ دفاع تؼتگاى ٍ خاًَادُ داًـجَ حق حضَس ًذاؿتِ ٍ حضَس تشای ػایش داًـجَیاى ًیض دس صَست تاییذ اػتاد ساٌّوا هیؼش اػت .
تا آسصٍی هَفقیت ّوتی کاسؿٌاع پظٍّؾ

