مراحل انجام پيشدفاع و دفاع دانشجويان دكترا
مراحل
 -١تكميل و ارائه نسخه
پايان نامه توﺳﻂ

تشريح مراحل

الزامات و اقدامات اجرايي

در اين مرحله دانشجو پايان نامه خود را طبق فرمﺖ آموزش
تكميل و ﺟﻬﺖ بررﺳي به اﺳاتيد راهنما و مشاور تحويل

ارﺳال فرم درخواﺳﺖ پيشدفاع با امضاي
اﺳاتيد راهنما و مشاور به مدير گروه يا

دانشجو به اﺳاتيد
راهنما و مشاور ﺟﻬﺖ

خواهد داد .پس از بررﺳي و دريافﺖ موارد ﻻزم براي اصﻼح،
دانشجو بايد موارد را اصﻼح نموده و ﺟﻬﺖ دريافﺖ تائيديه

مسئول دوره )پس از دريافﺖ و بررﺳي
اصﻼحات درخواﺳتي( به همراه گواهي چاپ يا

مطالعه و بررﺳي
قابليﺖ پيش دفاع

اﺳاتيد راهنما و مشاور ،نسخه اصﻼح شده را در اختيار قرار
دهد .پس از تاييد انجام اصﻼحات ،بايد فرم درخواﺳﺖ پيش

پذيرش مقاﻻت

دفاع تكميل و با امضاي مدير گروه يا مسئول دوره دكترا به
آموزش ارﺳال گردد.
 -٢ارﺳال فرم درخواﺳﺖ
پيشدفاع پايان نامه

در اين مرحله مدير گروه بر اﺳاس فرم درخواﺳﺖ پيشدفاع
ارﺳالي از ﺳوي اﺳتاد راهنما ،با امضاي فرم مربوطه موارد را

داوران داخلي و خارﺟي به آموزش

 -٣تعيين قطعي دو داور
داخلي و دو داور
خارﺟي و نماينده
تحصيﻼت تكميلي در
ﺟلسه شوراي
تحصيﻼت تكميلي

در اين مرحله مناﺳب بودن دو داور داخلي و دو داور
خارﺟي )پيشنﻬاد شده توﺳﻂ شوراي پايان نامه گروه و با
هماهنگي اﺳتاد راهنما( ،در ﺟلسه شوراي تحصيﻼت
تكميلي دانشكده بررﺳي و در صورت لزوم تغييرات مورد
نﻈر اعمال خواهد شد .در ضمن نماينده تحصيﻼت تكميلي
نيز تعيين خواهد شد .ﻻزم به ذكر اﺳﺖ كه محتواي پايان
نامه و نيز فرمﺖ آن در اين ﺟلسه مورد توﺟه نخواهد بود.

اعﻼم اﺳامي داوران تاييدشده توﺳﻂ شوراي
تحصيﻼت تكميلي دانشكده به مدير گروه
مربوطه به منﻈور دعوت از اﺳاتيد راهنما و
مشاور و داوران داخلي و خارﺟي و نيز نماينده
تحصيﻼت تكميلي )طبق روال ﺳابق( به
منﻈور برگزاري ﺟلسه پيشدفاع بر اﺳاس
تاريخ پيشنﻬادي ارايه شده توﺳﻂ اﺳتاد راهنما

 -٤برگزاري ﺟلسه پيش
دفاع پايان نامه )با

در اين ﺟلسه دانشجو طبق مقررات ارائه شده توﺳﻂ آموزش
دانشكده ،از پايان نامه پيشدفاع خواهد نمود .موارد نيازمند

تﻬيه گزارش كتبي شامل فﻬرﺳﺖ اشكاﻻت و
كاﺳتي هاي مطرح شده از ﺳوي اﺳاتيد راهنما

حضور اﺳاتيد راهنما،
مشاوران و داوران و

پاﺳخگويي و اصﻼحات توﺳﻂ نماينده شوراي تحصيﻼت
تكميلي ثبﺖ خواهد شد .دانشجو بايد در فرصﺖ باقيمانده تا
دفاع نﻬايي ،موارد را اصﻼح نموده و به تاييد اﺳاتيد راهنما و
مشاور و داوران خواهد رﺳاند و نماينده شوراي تحصيﻼت
تكميلي بر حسن اﺟراي اين مرحله و اطمينان از رفع
اشكاﻻت طرح شده نﻈارت خواهد نمود.

و مشاور و داوران پايان نامه توسط نماينده

به آموزش از ﺳوي
مدير گروه

دانشجويان گروه ٢و(٣

 -٥درخواﺳﺖ دفاع نﻬايي

-٦

به اداره آموزش ارائه مي نمايد.

ارﺳال فرم درخواﺳﺖ پيشدفاع و پيشنﻬاد
دانشكده ١

شوراي تحصيﻼت تكميلي

دانشجو پس از رفع اشكاﻻت طرح شده در ﺟلسه پيشدفاع
و تاييد اﺳاتيد راهنما و داوران ،با تكميل فرم درخواﺳﺖ
دفاع و تاييد نماينده شوراي تحصيﻼت تكميلي و مدير
گروه ،نسخه نﻬايي پايان نامه و مقاﻻت ﻻزم مندرج در آيين

 -١ارائه فرم دفاع نﻬايي با امضاي افراد ذي
ربﻂ
 -٢ارائه نسخه نﻬايي پايان نامه به اداره
آموزش

نامه دوره دكترا را به اداره آموزش ارﺳال مي نمايد.

 -٣ارايه چاپ يا پذيرش مقاﻻت طبق آيين
نامه دكترا

بررﺳي پايان نامه
براي بررﺳي احراز

در اين مرحله كليه مستندات شامل نسخه نﻬايي پايان نامه،
فرم پيش دفاع ،گزارش نماينده تحصيﻼت تكميلي در ﺟلسه

ارائه صورت ﺟلسه و گزارش بررﺳي احراز
شرايﻂ دفاع نﻬايي در ﺟلسه شوراي تحصيﻼت

شرايﻂ دفاع نﻬايي در
كميسيون تخصصي

پيش دفاع ،فرم درخواﺳﺖ دفاع نﻬايي و نيز پذيرش يا
مقاﻻت چاپ شده خواﺳته شده در آيين نامه دكترا ،از

تكميلي

شوراي تحصيﻼت
تكميلي

طريق اداره آموزش به كميسيون تخصصي شوراي
تحصيﻼت تكميلي ارائه مي گردد .كميسيون تخصصي
مربوطه با بررﺳي مستندات ،گزارش خود را در خصوص
احراز شرايﻂ دفاع به شوراي تحصيﻼت تكميلي ارايه خواهد
نمود.

 -٧ارائه گزارش
كميسيون تخصصي
در خصوص احراز
شرايﻂ دفاع نﻬايي در
ﺟلسه شوراي

در اين ﺟلسه گزارش كميسيون تخصصي در خصوص احراز
شرايﻂ دفاع نﻬايي در ﺟلسه شوراي تحصيﻼت تكميلي
مطرح شده و تصميم نﻬايي در خصوص ارﺳال به دانشگاه

در صورت تاييد ،اداره آموزش موارد را ﺟﻬﺖ
كسب مجوز از دانشگاه ارﺳال خواهد نمود.

ﺟﻬﺖ كسب مجوز اتخاذ خواهد شد.

تحصيﻼت تكميلي
در اين ﺟلسه دانشجو طبق مقررات ارائه شده توﺳﻂ آموزش

تكميل فرمﻬاي مربوط به نمره و نحوه برگزاري

)با حضور اﺳاتيد
راهنما ،مشاوران و

دانشكده ،از پايان نامه دفاع خواهد نمود .در پايان ﺟلسه
فرمﻬاي مربوط به نمره توﺳﻂ هر يك از اعضاي هيات

ﺟلسه توﺳﻂ نماينده شوراي تحصيﻼت
تكميلي تكميل خواهد شد.

 -٨برگزاري دفاع نﻬايي

داوران و ﺳاير
عﻼقمندان به موضوع
پاياننامه(

داوران تكميل و به نماينده شوراي تحصيﻼت تكميلي
تحويل داده خواهد شد .نماينده فرم ها را به همراه فرم
نحوه برگزاري ﺟلسه به اداره آموزش تحويل خواهد داد.

 ١شرايﻂ داوران پيشنﻬادي (١ :دو نﻔر عضو هيات علمي داخل دانشگاه و دو نﻔر عضو هيات علمي ﺳاير دانشگاه ها و موﺳسات تحقيقاتي
در رشته مربوطه؛  (٢توصيه مي شود يكي از داوران داخل دانشگاه ،خارج از گروه آموزشي مربوطه باشد؛  (٣داوران بايد داراي حداقل
درﺟه اﺳتادياري و ﺳه ﺳال ﺳابقه تدريس يا پژوهش در دوره تحصيﻼت تكميلي باشند؛  (٤حداقل يك نﻔر از اعضاي هيات داوران داخل
دانشگاه و حداقل يك نﻔر از اعضاي هيات علمي ﺳاير دانشگاه ها يا موﺳسسات تحقيقاتي رشته مربوطه بايد داراي درﺟه دانشيار و يا باﻻتر
باشند؛  (٥اﺳم داوران در ليسﺖ مقاﻻت دانشجو نباشد.
٢تصميم در خصوص حضور دانشجويان گروه با گروه ها اﺳﺖ.
٣ﺟلسه پيش دفاع با رياﺳﺖ اﺳتاد راهنماي اول و با حضور نماينده شوراي گروه ،اﺳتادان راهنما و مشاور و حداقل يك نﻔر ديگر از اعضاي
هيات داوران پيشنﻬادي براي ﺟلسه دفاع رﺳميﺖ مي يابد.
شرايﻂ ﻻزم براي پيش دفاع :اعﻼم آمادگي دانشجو و تاييد اﺳاتيد راهنما و مشاور  +گواهي چاپ يا پذيرش مقاﻻت مندرج در دﺳتورالعمل
پايان نامه هاي دكترا
فاصله دفاع و پيش دفاع :توصيه مي شود حداكثر طي يك ماه از پيش دفاع ،دفاع از پايان نامه انجام گيرد.
شايان ذكر اﺳﺖ در مرحله درخواﺳﺖ پيش دفاع ،درخواﺳﺖ مذكور در شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشكده فقﻂ به منﻈور بررﺳي و تاييد
احتمالي داوران پيشنﻬاد شده و تعيين نماينده تحصيﻼت تكميلي مطرح مي شود و بررﺳي ﺳاير موارد ،در زمان درخواﺳﺖ دفاع و به منﻈور
بررﺳي احراز شرايﻂ دفاع در كميسون و شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشكده انجام مي شود.

