
 

 باسمه تعالی                                               

 شیوه نامه مراحل اجرایی فرآیند دفاع از رساله دوره دکتری
 

به بر اساس آیین نامه های پژوهشی  سپری شدن حداقل زمان الزم دانشجو پس از اتمام تدوین پایان نامه و -1

 (.1)فرم شماره  خواست خود اقدام می نمایدنسبت به ارایه درمراجعه و  گاهدفتر پژوهشی دانش

 / اساتیدد راهنما و متعاقب آن درخواست استادتیاد/ اسشامل درخواست دانشجو به استا(  1)توضیح: فرم شماره 

آماده بودن دارا بودن حداقل پذیرش چاپ یک مقاله مطابق با آئین نامه دوره دکتری وراهنما به مدیر گروه مبنی بر 

 می باشد. جهت برگزاری جلسه دفاع یان نامه پا

 ارسال می نماید. گاهمدارک را به رئیس دانش ،موزشی پس از تائید مستنداتگروه آ -2

  :به انجام موارد ذیل اقدام مینماید گاهرئیس دانشدر این مرحله  -3

له مستخرج مقا تصویرو  یک نسخه از پایان نامهمستندات )الف( ارسال درخواست برگزاری جلسه دفاع  به همراه 

  جهت بررسی و اعالم نظر .به معاونت پژوهشی  (از پایان نامه

وضعیت تحصیلی دانشجو به معاونت آموزشی مبنی بر اعالم نظر در خصوص بال مانع  بررسی ارسال درخواست (ب

 بودن برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه از نظر آموزشی.   

 به معاونت پژوهشی.  (2)فرم شماره  اعالم آمادگی دفاع ارسال فرم   (ت

توضیح : فرم اعالم آمادگی دفاع شامل مشخصات کلی دانشجو، عنوان پایان نامه، اساتید راهنما و مشاور، 

 گاهتهیه و با تایید رئیس دانش گاهداوران پیشنهادی و ناظر جلسه دفاع می باشد که توسط مدیر پژوهش دانش

 ارسال میگردد . 

، با ارسال گاهضعیت آموزشی دانشجو ضمن ارسال پاسخ خود به دانشمعاونت آموزشی پس از بررسی و -4

 رونوشت نامه مذکور به معاونت پژوهشی اطالع رسانی می نماید.

بودن وضعیت آموزشی  بالمانع( و 2تایید فرم شماره )معاونت پژوهشی پس از تایید مستندات پژوهشی و  -5

   اطالع رسانی می کند. گاهرد را به دانش، مواوضعیت تحصیلی از معاونت آموزشی( )دریافت تایید

 . معاونت پژوهشی اعالم نظرس از پ گاهریاست دانش رسال نامه ارزیابی پایان نامه به داوران توسطا -6

 ناظر، نامه به داوران، اساتید راهنما و مشاور،دعوتبه ارسال  نسبت  گاه، دانشدر صورت مثبت بودن نظر داوران -7

 و همچنین صدور صورتجلسه خام دفاع اقدام( 3)اساس فرم شماره لسه دفاع برجهت برگزاری ج

 می نماید.  

 


