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 و بعد از آن مي باشد. 95االجرا برای دانشجویان ورودی سال این فرآیند الزم

 

 ت .اس "امكان ارائه"به مفهوم * عالمت ـ1

چهارچوب نظری  .(Literature Reviewپیشینه تحقیق )  .(Research Design: کلیات تحقیق )  1محتوای سمينار ـ 2

(TheoreTical Framework ) 

 (Pilot Study( و گزارش بررسی مقدماتی ) Methodoloqyشناسی )  : روش2سمينار محتوای ـ 3

 (  Conclusion( و نتیجه گیری )Data Analysisها ) : تحلیل داده محتوای جلسه پيش دفاعـ 4

با توجه به اصالحات جزئی و یا اساسی در متن  14/10/94مورخ ـ برگزاری جلسه دفاع، طبق اصالحیه مصوب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه5

 این فاصله زمانی قابل کاهش است. تحصیالت تکمیلی و تصویب گروه استاد راهنما و شورای با صالحدید که رساله، از یک تا سه ماه 

و این دوره به اختیار دانشگاه تا دو نیمسال  سال است 4سه سال و حداکثر  حداقل دوره تحصیلی 1395ـ مطابق آئین نامه دوره دکتری مصوب 6

 های ثابت در ترم دهم است. تحصیلی قابل افزایش است. البته دانشجو موظف به پرداخت هزینه


