
 باسمه تعالی                                                                      
 1شماره کاربرگ 

 رسالهموضوع  اعضای کمیته راهبری رساله، داور داخلی اول)نماینده پژوهشی دانشگاه( و و تصویب تعیین

 

 مشخصات دانشجو: .1

 ................................... نام پدر: .......                         ...........................نام خانوادگی:  نام و

 .................................................. شماره دانشجویی:               ..........          ...................................شماره ملی:  

    ⃝   پژوهشی          ⃝پژوهشی  -شیوه تحصیل: آموزشی          ...........................رشته/گرایش تحصیلی:  

 .............................          سال تحصیلی ورودی:  نیمسال ................ 

 .................................................  دانشکده/پردیس:

 .............................................................................................................. موضوع رساله)حوزه تخصصی رساله(: .2

دانشجو است که در رشته/گرایش تخصصی خود انتخاا  کارده ب باه ها بیش مای هاردازد ب باا تاییا  گاربه موضوع رساله، بیانگر زمینه کلی حوزه مطالعاتی . 7ماده  4 تبصره

 شود.آموزشی به شورای تحصیالت تکمیلی دانشک ه/هردیس جهت تصویب ارائه می
 

 فارسی: .........................................................................    رساله:    موضوع    ..................................................................... 

 ........................انگلیسی: ....................................................................................................................                                               

زمان با شکلی کامال مشخص، تخصصی، موجز، قابل فهم با گستره مح بد برای بیان محتوی رساله است که با تایی  گربه آموزشی  یم ،عنوان رساله. 7ماده  5تبصره      

 شود.ه شورای تحصیالت تکمیلی دانشک ه/هردیس جهت تصویب ارائه میبتعیین ب تایی  موضوع رساله 

 

  (کلمه نوشته شود 200در حداکثر  ، ضرورت و اهمیت بررسی موضوعمسأله: )عوامل اصلی انتخاب موضوعبیان. 

 

 های ابالغ شده:انطباق موضوع با اولویت 

حمایت را با درخواست دانشجو یای آموزشی، موضوعات قابل معابن ه بیشی دانشک ه/هردیس موظف است هس از تأیی  موضوع رساله دانشجویان در گربه .7 ماده 3 تبصره 

یای اجرایی به معابنت ه بیشی دانشگاه اعالم کن . ب یهی است به ینگام تحویل که تحت حمایت دانشگاه یا یریک از گیری از حمایت دانشگاه یا یر یک از دستگاهبرای بهره

 در صفحات نخست رساله من رج گردد. یای اجرایی باش ، مراتب بای دستگاه

 ان از بیست ساله، نقشه جامع علمی کشور، برنامه توسعه ج.ا.ا. یای ه بیشی مبتنی بر ای اف من رج در سن  چشمابلویت .1

 دار اعالم ش ه از سوی بزارت علوم، تحقیقات ب فنابری.موضوعات ابلویت .2

 ابلویت یای ه بیشی معین دانشگاه در یر سال .3

 ایی ب مؤسسات علمی ب ه بیشی کشور.یای اجریای ه بیشی نهادیای سیاسی، دستگاهابلویت .4

 یا ب نیازیای علمی بنا به تشخیص گربه آموزشی، دانشک ه/هردیس یا دانشگاه.ابلویت .5

 هردیسیای علمی ب ه بیشی استادان با تایی  گربه آموزشی دانشک ه/ابلویت .6

محور )یرگونه تغییر انشگاه در مورد دانشجویان دکتری ه بیشانطباق موضوع رساله با طرح ه بیشی مورد تقاضای کارفرما برابر قرارداد منعق ه با د .7

 در موضوع طرح ه بیشی تقاضا محور بایستی هس از تأیی  در گربه آموزشی به تأیی  کارفرما برس (.



 

 بنا بر اولویت –استادان پیشنهادی دانشجو برای راهنمایی رساله .3

سه نفر از استادان باج  شرایط را بنا به ابلویت انتخا  ب براساس دستورالعمل راینمایی، مشابره ب دابری ح اکثر تا دانشجو موظف است برای تعیین استاد/ان راینما، . 5ـ2ـ1

لعه اب سنخیت کامل هایان نیمسال سوم به گربه آموزشی  هیشنهاد کن . ب یهی است دانشجو بای  استادانی را به لحاظ تخصصی انتخا  کن  که با موضوع مورد مطا

 باشن . داشته
 
 

 وابستگی سازمانی نام و نام خانوادگی اولویت

   اول

   دوم

   سوم

 ها باشد، باید آخرین حکم کارگزینی ایشان و کارنامک علمی )رزومه( پیوست شود.در صورتی که استاد راهنما از اعضای هیأت علمی سایر دانشگاه*

 
 

 بنا بر اولویت –برای مشاوره رساله دانشجو استادان پیشنهادی .4

با توجه به ماییت موضوع  انتخا  استاد/ان مشابر به هیشنهاد دانشجو ب یا تأیی  استاد/ان راینما ب گربه آموزشی ب تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشک ه / هردیس .5-3

خارج از دانشگاه ب یا خارج از کشور دارای شرایط دانشگاه ب یا  رساله ب تخصص استاد/ان مشابر در طرح ه بیشی دانشجو ب از میان اعضای ییات علمی دانشگاه ب یا

 دارن گان م رک دکتری تخصصی مرتبط با رساله دانشجو ب براساس دستورالعمل راینمایی، مشابره ب دابری انجام می شود. 

 . شودبه عنوان استاد مشابر انتخا   5ا3مشابر با شرایط من رج در بن   توان فقط یک استاددر صورتی که دانشجوی دبره دکتری استاد راینمای دبم داشته باش ، می .5ـ3ـ1

 

 وابستگی سازمانی نام و نام خانوادگی اولویت

   اول
   دوم
   سوم

 پیوست شود.ها باشند، باید آخرین حکم کارگزینی ایشان و کارنامک علمی )رزومه( در صورتی که استاد مشاور از اعضای هیأت علمی سایر دانشگاه*

 

 (دانشگاه  نماینده پژوهشی)داور داخلی اول مشخصات  .5

به تشخیص گربه آموزشی ب براساس  دارن ه م رک دکترای تخصصی است نفر از اعضای ییات علمی دانشگاه رازمان با فراین  تأیی  استاد/ان مشابر رساله دانشجو، یک یم  . 6-1 

 شود.تعیین می 1حسب کاربرگ شماره  دستورالعمل راینمایی، مشابره ب دابری به عنوان دابر داخلی ابل رساله که نماین ه معابنت ه بیشی دانشگاه نیز یست،

 گروه آموزشی نام و نام خانوادگی

  
 

 نتیجه بررسی گروه: .6

منظور آگایی دانشجویان از سوابق علمی ب ه بیشی استادان گربه، در ابت ای یر نیمسال شناسنامه علمی ب ظرفیت هذیرش استادان را  گربه آموزشی موظف است به. 5ـ2ـ2

ب  ربزرسانی کن  ب با توجه به هیشنهادیا ب درخواست دانشجو، مراتب را در جلسه گربه مطرح، بررسیدر سیستم جامع آموزشی / ه بیشی دانشگاه )گلستان( به

 نامه در دانشک ه تحویل دی . اق ام ب جهت تصویب در شورای تحصیالت تکمیلی دانشک ه / هردیس به کارشناس اجرایی شیوه ئی کردن استاد/ان راینمانسبت به نها

 :موضوع رساله 

 با انجام اصالحات تایید شد                       تایید نشد                      تایید شد  

 یحات: توض

 



 

 راهنما: ان/یید استادات 

نخست  در جلسه مورخ ................... گربه آموزشی مطرح ب با در نظر گرفتن شرایط من رج در دستورالعمل راینمایی، مشابره ب دابری ابلویت-الف

 تأیی  ش .  سوم   دبم   

هیشنهاد گربه مبنی بر باگذاری   غیر مرتبط بودن موضوع رساله با حوزه تخصصی استادان   به دلیل تکمیل ظرفیت استادان  -ب

 یی  ش .ای ایت رساله به خانم / آقای دکتر ............................... ت

 مشاور: ان/یید استادات 

در دستورالعمل راینمایی، مشابره ب دابری، استاد مشابر  با در نظر گرفتن شرایط من رج................... گربه آموزشی در جلسه مورخ  -الف

 یی  ش . اموافقت ب ت  ب استاد مشابر دبم   ابل

هیشنهاد گربه مبنی بر   غیر مرتبط بودن موضوع رساله با حوزه تخصصی استادان   به دلیل تکمیل ظرفیت استادان  -ب

 یی  ش . اباگذاری مشابره رساله به خانم / آقای دکتر ............................... ت

 پژوهشی دانشگاه(:معاونت )نماینده  یید داور داخلی اولات 

خانم/آقای  انتخا ، مشابره ب دابری، با با در نظر گرفتن شرایط من رج در دستورالعمل راینمایی................... گربه آموزشی در جلسه مورخ 

 یی  ش . اه بیشی دانشگاه( موافقت ب تمعابنت دکتر .......................... به عنوان دابر داخلی ابل)نماین ه 

 تاریخ  و امضاء:                                                                                 نام و نام خانوادگی مدیر گروه:

 .مدیر محترم گروه این کاربرگ را به همراه صورتجلسه گروه به کارشناس اجرایی شیوه نامه در دانشکده ارائه دهدضروری است توجه: 

 

 نتیجه بررسی شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده/پردیس: .7

در تاریخ........................................در محل دانشکده/پردیس...........................................تشکیل و دانشکده شورای تحصیالت تکمیلی 

و  به راهنمایی ..............................  ......................موضوع رساله با عنوان........................................................................................

 پژوهشی نماینده معاونت ) داخلی اول ...................................... و داور و ............................. و مشاوره ..............................

 تصویب شد. .............................................(دانشگاه

 در صورت نیاز به اصالحات در موضوع رساله موارد ذکر شود:

.........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................... 

 خیر                  ضروری است موضوع رساله پس از انجام اصالحات مجدد در شورا مطرح شود.     بلی

 تاریخ  و امضاء:                                                                                 س دانشکده/پردیس:یرینام و نام خانوادگی 

جهت درج در پرونده آموزشی دانشجو به کارشناس اجرایی شیوه نامه در دانشکده تحویل داده دانشکده  ( به همراه صورتجلسه گروه و شورای تحصیالت تکمیلی 1توجه: ضروری است  کاربرگ )

 شود.

 تاریخ  و امضاء:                                                                           نامه:نام و نام خانوادگی کارشناس اجرایی شیوه


