بسمه تعالي

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
پژوهشگاه بينالمللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

شيوه ن گارش پيشنهاد پايان انهم دکترا
پيطىُبد پبيبن وبمٍ دکتشا( )Proposalوًضتٍ ايست ضبمل قسمت َبي رکش ضذٌ دس ريل ،کٍ سػبيت آن اص جبوت
داوطجًيبن ثٍ مىظًس َمبَىگي ثيه وًضتٍ َب الضامي مي ثبضذ.
دس پيطىُبد پبيبن وبمٍ دکتشا ثبيذ داوطجً ثب ثيبوي مستذل ي پيًستٍ قبدس ثٍ تًجيٍ داليل اوتخبة مًضًع پبيبن وبمٍ ثًدٌ ي
َمچىيه دالئل کبفي سا ثشاي جذيذ ي مفيذ ثًدن تحقيق ملحًظ ومبيذ.
مًاسدي کٍ ثبيذ دس ايه وًضتبس مذوظش قشاسگيشد ثٍ ضشح صيش مي ثبضذ:
 -1ػىًان پبيبن وبمٍ :داوطجً ثبيذ ثب استفبدٌ اص حذاقل کلمبت مىبست تشيه ػىًان ،کٍ ثتًاوذ گًيبي کبستحقيقبتي مًسد
وظش ثبضذ سا اوتخبة ومبيذ؛
 -2چکيذٌ :اسائٍ َذف کلي پبيبن وبمٍ ،سيش کلي کبس ي مشاحل اصلي ي دستبيسدَبي احتمبلي وظشي ي تجشثي آن؛
 -3مقذمٍ :ضبمل مًاسد صيش مي ثبضذ:
 تؼشيف کلي مًضًع ي پيص گفتبس الصم دس ساثطٍ ثب پبيبن وبمٍ ي لضيم اوجبم ي وتبيج آن؛ مشيسي ثش کبسَبي تحقيقبتي گزضتٍ دساستجبط ثب مًضًع اوتخبثي ي ثيبن آوچٍ کٍ تبکىًن اوجبم ضذٌ ثب َذف دستيبثي ثٍچبلص َبي مًجًد دس صميىٍ تحقيق پبيبن وبمٍ،
 -4تؼييه چبلطُب :دس ايه قسمت ثب تًجٍ ثٍ قسمت  3آوچٍ کٍ دسکبسَبي تحقيقبتي گزضتٍ ثب کمجًد يب وقصي َمشاٌ
ثًدٌ ثيبن مي گشدد،
 -5اوتخبة چبلص مًسد وظش ي تًجيٍ آن :ثب سػبيت پيًستگي مطبلت دس قسمت َبي  3ي  4متؼبقت آن دس ايه قسمت
ػلت اوتخبة چبلص مًسد وظش ثيبن گشديذٌ ي تأثيش ي اَميت آن دس صميىٍ تحقيقي مًسد ثحث ضکبفتٍ مي ضًد .ػاليٌ
ثشآن رکش اَميت مًضًع تحقيق دس ساثطٍ ثب تًسؼٍ کطًس ويض تًصيٍ مي گشدد؛
 -6سيش کبس ي سيوذ دستيبثي ثٍ اَذاف پبيبن وبمٍ ي صمبن ثىذي :دس ايه قسمت سيش پضيَص ي سيوذ دستيبثي ثٍ صيشثىبي
تئًسي پبيبن وبمٍ ي َمچىيه فشضيبت اصًلي کٍ ثبيذ جُت ويل ثٍ اَذاف پبيبن وبمٍ مىظًس ومًد ثيبن مي گشدد .دس
اوتُبي ايه قسمت مشاحل ي ثشوبمٍ صمبن ثىذي تحقيق مطخص مي گشدد؛
 -7وتبيج مًسد اوتظبس :دسايه قسمت وتبيجي کلي کٍ اوتظبس مي سيد ثؼذ اص اتمبم پبيبن وبمٍ ثذان دست يبفت مًسد ثشسسي
ي تطشيح قشاس مي گيشد،
 -8امکبوبت ي تجُيضات مًسد ويبص :دس ايه قسمت ثٍ ضشح امکبوبت ي تجُيضات احتمبلي الصم جُت تکميل پبيبن وبمٍ
پشداختٍ ي ثب تًجٍ ثٍ امکبوبت مًجًد دس پژيَطگبٌ ثشاي اوجبم کبسَبي تجشثي ،دس صًست امکبن ويبصَبي تجُيضاتي اضبفي
احتمبلي ويض پيص ثيىي گشدد .ضمىبً دس صًست کبسثشدي ،آصمبيطگبَي ي يب گستشضي ثًدن طشح ،چگًوگي ثُشٌ ثشداسي ي
مذت صمبن الصم ثشاي ضشيع کبسثشد اجشايي آن دسايشان ي مًسسبتي کٍ مي تًان ثب آوُب جُت ثکبسگيشي طشح مزاکشٌ ومًد
سا مطخص ومبييذ:
 -9فُشست مشاجغ؛
 -11پيًست َب؛

