روند بررسی طرح تحقیق و مراحل آن:
 -1طزح تحقیق پیشىُادی امضا شدٌ تًسط استاد راَىما ،در جلسٍ شًرای علمی مُىدسی فىايری اطالعاا
مطزح می گزدد.
 -2شًرای علمی مُىدسی فىايری اطالعا در صًر تکزاری وثًدن مًضًع ي مىاسة تًدن ساختار 2 ،استاد
مشاير را جُت دايری تعییه می وماید.
 -3اساتید مشاير تًسط تحصیال تکمیلی داوشکدٌ تٍ داوشجً معزفی می گزدود.
 -4فزم ارسیاتی (کٍ دستًرالعمل السم جُت استاد مشاير ویش در آن قید گزدیدٌ) تٍ َمزاٌ طزح تحقیق تًسط
داوشااااااااااجً تاااااااااازای اسااااااااااتاد مشاااااااااااير ارسااااااااااا ماااااااااای شااااااااااًد.
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(ارسا می تایست تٍ صًر الکتزيویکی تٍ ایمیل استاد مشاير اوجام ي یک وساهٍ اس آن َمشماان تاٍ ایمیال
تحصیال تکمیلی ایمیل گزدد) در ایه مزحلٍ داوشجً می تایست اس دریافت وُایی طزح تحقیق تًسط اساتاد
مشاير اطمیىان حاصل وماید.
 -5در صًر عدم پذیزش مشايرٌ پایان وامٍ تًسط حداقل یکی اس اساتید مشاير ،مًضًع کٍ تٍ صًر کتثای
ريی فزم ارسیاتی مىعکس می گزدد ،تًسط داوشجً تٍ اطالع تحصیال تکمیلی رساویدٌ شدٌ ي پایان واماٍ تاٍ
مزحلٍ  2تاسگزداودٌ می شًد.
 -6در صًر پذیزش مشايرٌ  ،استاد مشاير حداکثز ظزف مد َ 2فتٍ وظز خًد را شامل قثً  /رد  /قثً تا
تغییزا جشئی ي یا قاتل اصالح ،تٍ صًر الکتزيویکی در قالة فزم ارسیااتی تاٍ داوشاجً ي َمشماان اس طزیاق
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ایمیل تٍ تحصیال تکمیلی اعالم می دارد.
 -7در صًرتی کٍ استاد مشاير وظزی مثىی تز اعما تغییزا در طزح تحقیق داشت داوشجً مًظف تٍ اوجاام
تغییزا السم در طزح ي ارسا وسهٍ جدید َمزاٌ تا امضای استاد راَىما تٍ استاد مشاير می تاشد(ایه ارساا
تاید تٍ صًر الکتزيویکی تًدٌ ي یک وسهٍ اس آن ویش تٍ ایمیل تحصیال تکمیلی ارسا گزدد).
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 -8استاد مشاير در ایه مزحلٍ وظز خًد را تا تًجٍ تٍ تغییزا اعما شدٌ در طزح تحقیق مثىی تز رد یا قثً
تٍ داوشجً ي تٍ ایمیل تحصیال تکمیلی ارسا کىد)email:tahsilatetakmili2@vu.shirazu.ac.ir) .
 -9داوشجً وظز وُایی اساتید مشاير را مثىی تز رد یا قثً (آخزیه فازم ارسیااتی) ي ساایز فازم َاای ارسیااتی
مزاحل قثل تٍ صًر مکتًب تٍ َمزاٌ وسهٍ وُایی طزح تحقیق تٍ شًرای علمی مُىدسی فىاايری اطالعاا
ارسا می وماید.
 -10در صًرتی کٍ وظز َز دي مشاير مثىی تز قثً طزح تحقیق پیشاىُادی تاشاد ،طازح تاییاد شادٌ ي تاٍ
داوشجً اعالم می گزدد .اگز وظز َز دي مشاير مثىی تز رد طازح تاًدٌ در آن صاًر طازح رد خًاَاد شاد ي
داوشجً مًظف تٍ ارائٍ طزح پیشىُادی تا مًضًع جدید می تاشد.اگز طزح پیشىُادی تًسط یکی اس اساتید رد
شدٌ ي تًسط دیگزی قثً شدٌ تًد شًرای علمی مُىدسی فىايری اطالعا تٍ تزرسی آن ي اعالم وظز وُاایی
در مًرد قثً یا رد آن می پزداسد.
ارسا الکتزيویکی طزح در مزاحل 7،6،4ي  8صزفاً جُت گزفته گشارش پیگیری الکترونیکی اوجاام مزاحال
کار تًسط دانشجو ي استاد مشاور می تاشد ي َیچ گًوٍ مسًيلیتی تزای داوشکدٌ ایجاد ومای کىاد ي فقاط
طزح پیشىُادی تحقیق وُایی شدٌ در تىد 9تزای داوشکدٌ قاتل استىاد می تاشد (،وٍ طزح َایی کٍ در مزاحل
قثلی ایمیل شدٌ).

