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باسمه تعالي

مجوز برگزاري جلسه دفاع از رساله " دکتري "
تکم
تح
اداره کل آموزش و صيالت يلي

کاربرگ شماره 11/

 )1مشخصات دانشجو :
نام و نام خانوادگي  ...................................... :شماره دانشجويي  ............................:رشته تحصيلي  ....................... :گرايش ........................................ :
 )2ضوابط مربوط به برگزاري جلسه دفاع از رساله دکتري :

-1مدارك پرونده دانشجو تكميل و فاقد هر گونه نقصي باشد .
-2دانشجو در نيمسال مورد درخواست نسبت به اخذ واحد رساله اقدام نموده باشد .
-3دانشجو تمامي واحدهاي آموزشي دوره را با موفقيت گذرانده باشد .
-4تاييد دريافت منظم گزارشات سه ماهه و گزارشات سمينارهاي شش ماهه از دانشجو توسط دبيرخانه پايان نامه ها و رساالت دانشگاه
-5رساله از نظر رعايت فرضيه ها  ،سؤاالت و آئين نگارش رساله با مصوبههاي رساالت و پايان نامه ها ي دانشگاه تطبيق داشته باشد .
-6رعايت دستور العمل پيوست که در خصوص نگارش پايان نامه  ،قبل از تحويل به کتابخانه مي باشد الزامي است.
-7از تاريخ تصويب عنوان رساله در کميسيون سياستگذاري  ،بررسي و تصويب رساالت دانشگاه  ،حداقل يكسال گذشته واز تاريخ تصويب آن بيش از دو سال نگذشته باشد .
-8دانشجو بايد حداقل يك ماه قبل از برگزاري جلسه دفاعيه درخواست خودرا همراه با متن حروفچيني شده رساله مورد تاييد استاد راهنما و مشاور را همراه با يك نسخه از مقاله خود  ،جهت طرح در شوراي گروه و
شوراي دانشكده به مدير گروه تقديم نمايد .
-9معاون دانشكده پس از تاييد رساله توسط داور و در مدتي که زمان آن از  15روز کمتر و از دو ماه بيشتر نباشد،تاريخ پيشنهادي دفاعيه را به اطالع دانشجو و اعضاي هيات داوران خواهد رساند .
-11معاون دانشكده پس از کسب موافقت اعضاي هيات داوران با برگزاري جلسه دفاعيه  ،حداقل يك هفته قبل از زمان موافقت شده  ،ضمن استعالم وضعيت آموزشي دانشجو مبني بر اتمام واحدهاي درسي دوره و دارا
بودن فرصت مجاز تحصيلي وي نسبت به درخواست مجوز برگزاري دفاعيه  ،از مدير کل آموزش وتحصيالت تكميلي دانشگاه و هماهنگيهاي اداري جهت محل و زمان برگزاري اقدام خواهد نمود .
-11دانشكده بايد حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه دفاع نسبت به اخذ مجوز از مدير کل آموزش و تحصيالت تكميلي اقدام نمايد .
-12جلسه دفاعيه در طول ايام آموزشي از شنبه تا چهارشنبه به غير از تعطيالت دانشگاه و بين دو نيمسال ) در محل دانشگاه برگزار مي گردد  .چنانچه حداکثر سنوات تحصيلي دانشجوبه نيمسال دوم سال تحصيلي ختم
شود ،دانشجو مي تواند استثناءً از هفته دوم شهريور ماه ،تا قبل از شروع سال تحصيلي جديد با کسب موافقت دانشكده مربوط نسبت به برگزاري جلسه دفاعيه اقدام نمايد ( .ماده) 28
-13اطالعيه تشكيل جلسه دفاع حداقل چهار روز قبل از تاريخ جلسه بايد در محلهاي مربوط نصب شود.
يادآوري  :حضور اساتيد راهنما  ،مشاور و داور در جلسه دفاع الزامي است  ،در صورت عدم حضور هر کدام  ،جلسه دفاع رسميت ندارد .


تاريخ .................... :

 ) 3مدير کل محترم آموزش وتحصيالت تكميلي
با سالم واحترام
ضمن ارسال يك نسخه از رساله  ،مقاله حاصله و مجوز چاپ از نشريه مورد نظر دانشكده به آگاهي ميرساند  :پاياننامه دانشجو توسط هيات داوران و گروه آموزشي ذيربط
جهت برگزاري جلسه دفاعيه مورد تاييد قرار گرفته است  .بر اين اساس زمان برگزاري جلسه دفاعيه در روز  ......................مورخ  ..... ...../..... ../.......ساعت ........... ...
پيشنهاد ميگردد  .مراتب جهت استحضار و اخذ تصميم نهايي ايفا ميگردد
معاون تحصيالت تكميلي دانشكده..............................



..........
..........

..............
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 مجوز چاپ مقاله



 )5هماهنگي برنامه اجرايي برگزاري جلسات دفاع از رساله دکتري:
برگزاري جلسه دفاع در روز ...................

تاريخ........................... :

ساعت  ..................:در محل ............................بالمانع است.
مدير اداره کالسها و امتحانات

مسئول سالن برگزاري جلسه
باسمه تعالي
 )6با توجه به موارد فوق دفاع از رساله بالمانع مي باشد.

مدير کل آموزش و تحصيالت تكميلي
تاريخ:

