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شناسه مدرکEP/I006 :
دستورالعمل برگزاری جلسه پیش دفاع از رساله دكتری

ویرایش :بهار 8331
صفحه 2 :از 3

اهداف
ـ رفع نقایص احتمالی رساله
ـ آمادگی دانشجو برای دفاع
ـ تسهيل برگزاری جلسه دفاع از رسالههای دکتری
مفاد دستورالعمل
ماده  :8حداقل  3هفته قبل از برگزاری جلسـه دفاع ،برگزاری جلسه پيش دفاع رساله با شرکت استادان راهنما (داخلی)،
مشـارر (داخلی) ر ی

دارر (داخلی) الزامی اسـت مجوز پيش دفاع با رعایت تمامی مفاد شيوهنامههای تحصيالت تکميلی

با ارائه پذیرش یا چاپ قطعی حداقل ی

مقاله ر با تأیيد کتبی اسـتاد راهنما ر پ

از تصـویش شورای ب ش گ گرره دادر

میشود
تبصرره :فادـله تصـویش پيشنهادیه (پررپوزا ) تا برگزاری جلسه دفاع بایستی مطابب با شيوهنامههای تحصيالت تکميلی
دانشگاه رعایت شده باشد
ماده  :2جلسـه پيش دفاع به عنوان دفاع ادـلی محسو نمیشود ر فارغ التحصيلی دانشجو منوط به دفاع ادلی از رساله
است
ماده  :3دانشجو موظف است قبل از تعيين تاریخ برگزاری جلسه پيش دفاع ،کاربرگ « بررسی مقاالت دانشجویان دکتری
جهت برگزاری جلسه پيش دفاع» را تکميل ر به همراه ی

نس ه از رساله ر مستندات پژرهشی (در دورت لزرم به همراه

متن پيشنهادیه) به استادگاستادان راهنما تحویل دهد
ماده  :4اســتاد راهنما نــمن بررســی نمایه ر اعتبار مجله ر تأیيد کاربرگ مذکور ،با ارائه ی
مستندات پژرهشی ،آمادگی دانشجو را برای برگزاری جلسه پيش دفاع به رئي
ماده  :5رئي

ب شگ مدیر گرره پ

نس ـ ه از رســاله دانشــجو ر

ب شگمدیر گرره اعالم مینماید

از بررسـی مطابقت درخواست دانشجو با مفاد آئين نامهها ر شيوه نامههای تحصيالت

تکميلی ،نـمن تایيد کاربرگ فو الذکر ،معرفی دارر یا دارران رساله ر تعيين زمان برگزاری جلسه ،موافقت شورای ب شگ
گرره را با برگزاری جلسـه پيش دفاع ،به مدیرگرره مسـتقلگ معارن دانشـکده اعالم مینماید معارن دانشکده گ مدیر گرره
مسـتقل نمن تایيد زمان برگزاری جلسه پيش دفاع ر تایيد کاربرگ فو الذکر ،مراتش را برای اجرا به کارشنا
دانشکده مستقل ارجاع خواهد داد

پردی گ
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تبصره  :8رعایت حداقل ی

هفته از زمان تحویل رساله به دارر داخلی تا تاریخ برگزاری پيش دفاع الزامی است.

تبصره  :2دارر جلسه پيشدفاع ،باید به عنوان دارر در جلسه دفاع نيز حضور داشته باشد
تبصره  :3در دورت امکان دارر جلسه پيش دفاع همان دارر جلسه دفاع از پيشنهادیه باشد
تبصرره  :4مقاالت ر دسـتارردهای علمی مسـت را از رسـاله بایسـتی تمامی شراید مندرا در شيوهنامههای تحصيالت
تکميلی را دارا باشد
ماده  :6دانشجو موظف است نقایص تش يص داده شده در جلسه پيش دفاع را تحت نظر استاد راهنما برطرف ر رساله را
برای دفاع آماده کند
ماده  :7در دـورتی که در جلسـه پيش دفاع اشکاالت رساله به گونهای باشد که هيات دارران تکرار جلسه را الزم بدانند،
پيش دفاع با فادله زمانی حداقل ی

ماه ،تکرار خواهد شد

ماده  :1دورتجلسه پيش دفاع رساله دکتری پ
مستقلگ پردی

از انجام کليه مراحل فو الذکر تکميل ،امضا ر به اداره آموزش دانشکده

جهت ثبت در پررنده ر بارگذاری در سامانه گلستان ارسا خواهد شد

ماده  :3این دســـتورالعمل در شـــورای تحصـــيالت تکميلی مور 2گ2گ 8331مطرح ر مورد تصـــویش قرار گرفت ر برای
دانشجویان مقطع دکتری تدرین ر از تاریخ 81گ82گ 8331الزم االجرا است

