
و نهایی سازی آن در اداره آموزش نحوه دفاع از پیشنهادیه رساله دکتری و نکات مهم دستورالعمل  
 

 یسیزبان انگل یهااز آزمون یکی ۀجامع و کسب حداقل نمر یابیت در ارزیدانشجو موظف است پس از موفق *

 ، قابل دانلود در لینک ذیل:"دستورالعمل زبان")فایل پی دی اف 

https://yazd.ac.ir/offices/educational/deputy/graduate/home/rules 

 

پس ن و یر نظر استاد/استادان راهنما و مشاور تدویرساله خود را ز یۀشنهادیمسال پنجم، پیان نیحداکثر تا پا(  

 در شورای بخش و کسب موافقت اولیۀ شورا، در حضور هیأت داوران از آن دفاع کند. از طرح

)قابل دانلود به آدرس لینک « EP/F105دکتری/  رسالۀ پیشنهادیۀ تصویب»دانشجو پس از تکمیل کاربرگ  *

 ذیل:

https://yazd.ac.ir/offices/educational/deputy/graduate/home/forms/phd 
 

ضمناً پیوست همین فولدر نیز می باشد(؛ این کاربرگ را به همراه اساتید مشاور و داوران داخلی و خارجی 

ادی به استاد راهنما ایمیل می نماید. در ادامه استاد راهنما، درخواست مذکور را به همراه کلیه مدارک پیشنه

برای مدیر گروه ایمیل می نماید. درخواست در شورا )ظرف حداکثر یک ماه( بررسی شده و اساتید مشاور و 

 .داوران تصویب و تایید شده به اطالع استاد راهنما و دانشجو خواهد رسید

 الزم به یادآوری است که برای یک دانشجوی دکتری جهت هیئت داوران رساله دکتری، موارد ذیل نیاز است: *

 ( ترجیحا دو دو مشاور می توانند داخل گروه و یا خارج از گروه و دانشگاه باشند اما،دو استاد مشاور

 (، گروه انتخاب شوند استاد مشاور داخل

 مهندسی صنایع، یک داور داخل گروه 

  یک داور خارج از گروه مهندسی صنایع )این داور می تواند از داخل دانشگاه نظیر دانشکده های

 مدیریت، اقتصاد، کامپیوتر و... و یا اصال خارج از دانشگاه یزد باشد(، و مرتبه دانشیار به باال،

 ه باال. یک داور خارج از دانشگاه، با تخصص مهندسی صنایع و مرتبه دانشیار ب 

قبل از ارسال درخواست به مدیر گروه، حتما نیاز است تا یا دانشجو یا استاد راهنما با داوان خارجی هماهنگ  *

نموده و نظر مثبت آنها را در رابطه با قبول داوری بگیرند. بدیهی است تعویض داوران خارجی، مستلزم طی 

 مراحل اداری است.

در زمان برگزاری جلسه دفاع از پیشنهادیه، حضور استاد/اساتید راهنما، مشاور و داور داخلی الزامی است. در  *

 مورد داوران خارجی، بنا به تشخیص استاد راهنما، حضور تنها یک داور خارجی کفایت می کند. 

https://yazd.ac.ir/offices/educational/deputy/graduate/home/rules
https://yazd.ac.ir/offices/educational/deputy/graduate/home/forms/phd


و نهایی سازی آن در اداره آموزش نحوه دفاع از پیشنهادیه رساله دکتری و نکات مهم دستورالعمل  
 

مل: )نام و نام خانوادگی، جهت دریافت لینک کالس دفاع مجازی، الزم است دانشجو مشخصات جلسه دفاع شا *

 آدرس به گروه کارشناس شماره دانشجویی، اساتید حاضر در جلسه، تاریخ و ساعت دفاع( را برای

«m.mirhosseini@staff.yazd.ac.ir »نمایند ایمیل.  

ضروری است  حتما حتمادر صورتیکه داور خارجی حاضر در جلسه، از بیرون از دانشگاه می باشد  نکته مهم: *

 آدرس به گروه تا قبل از دریافت لینک کالس دفاع مجازی، آخرین حکم کارگزینی آن داور خارجی به کارشناس

«m.mirhosseini@staff.yazd.ac.ir»  ایمیل شود تا در رویه آموزشی فعلیت های دانشجو خللی وارد

 نشود.

 از دفاع صورتجلسه کاربرگ و برگزار داوران هیأت اعضای تمام حضور با رساله پیشنهادیۀ از دفاع جلسۀ* 

 استاد دو هر حضور باشد راهنما استاد دو دارای رساله که صورتی در. می شود تکمیل دکتری رساله پیشنهادیه

 .است الزامی دفاع جلسه در راهنما

 پژوهشگاه سامانه در دانشجو توسط مربوط اطالعات دانشکده،/ مستقل گروه در پیشنهادیه تصویب از پس* 

« EP/F105دکتری/  رسالۀ پیشنهادیۀ تصویب»گردد. سپس کاربرگ  ثبت می ایران، اطالعات فناوری و علوم

 )قابل دانلود به آدرس لینک ذیل:

https://yazd.ac.ir/offices/educational/deputy/graduate/home/forms/phd 
 

 داک در آن درج می گردد رهگیری ایران توسط دانشجو تکمیل و کدضمناً پیوست همین فولدر نیز می باشد(؛ 

 ، کارشناس آموزش 530-32131313)کد رهگیری ایران داک، از طریق تماس تلفنی دانشجو با شماره تلفن 

 آدرس به گروه کارشناسبرای  نهایی شده، کاربرگ فایل ورد در نهایت، .گروه به دانشجو داده می شود(

«m.mirhosseini@staff.yazd.ac.ir» .ایمیل می شود 

 یا اصل) پیشنهادیه فرم در( دانشگاه از خارج یا داخل) مشاور استادان/  استاد و راهنما استادان/  استاد امضای* 

/  مستقل گروه شورای تایید و بخش شورای تشخیص به) خاصبسیار  مواقع در. است الزامی( شده اسکن

امضای ایشان می تواند  مدیر گروه، به مشاور/  راهنما استادان از یکی کتبی تأییدو ارسال ایمیل ( دانشکده

 الزم نباشند، یزد دانشگاه علمی هیات عضو شده یاد استادان از هریک که درصورتی. شود وی امضای جایگزین

 آنان، تلفن شماره و نشانی درج ضمن و باشند داشته را تکمیلی تحصیالت های نامه شیوه در مربوط شرایط است

 .گردد ضمیمه ایشان کارگزینی حکم آخرین

 کسب را داوران هیأت یک بعالوه نصف موافق آراء حداقل که شودمی پذیرفته صورتی در رساله پیشنهادیۀ *

 نسخۀ باید رساله، پیشنهادیۀ تصویب از پس. برسد نهایی تصویب به دانشکده،/ مستقل گروه شورای در و کند

https://yazd.ac.ir/offices/educational/deputy/graduate/home/forms/phd


و نهایی سازی آن در اداره آموزش نحوه دفاع از پیشنهادیه رساله دکتری و نکات مهم دستورالعمل  
 

ی، مظفر هیمرض)به خانم  آموزش اداره بهتوسط دانشجو  دانشجو پرونده در بایگانی جهت پیشنهادیه اصلی

( به آدرس 530-32131253ی )شماره تلفن و مهندس یپردیس فن یتحصیالت تکمیل یکارشناس امور آموزش

 مقتضی اقدام همچنین. شود یمیلا راهنما استاد به آن تصویر و (m.mozafari@staff.yazd.ac.irایمیل 

 آید. عمل به گلستان سیستمقسمت پیشخوان خدمت  در پیشنهادیه تأیید و ثبت مراحل انجام با رابطه در

 است موظف دانشجو نشده دفاع آن از که زمانی تا دانشجو، توسط رساله واحد اخذ و پیشنهادیه تصویب از پس *

 هاای  کاربرگ با مطابق رساله پژوهشی پیشرفت گزارش ارائه ضمن بعد( های)نیمسال در دانشگاه تقویم اساس بر

نحوه ارسال کاربرگ گزارش پیشرفت کاار باه صاورت الکترونیکای از      .نماید اخذ را رساله واحد و ثبتنام موجود،

 لینک ذیل:در  EP/F107طریق فرم 

https://yazd.ac.ir/offices/educational/deputy/graduate/home/forms/phd 

 تحصایل از دانشجو انصاراف منزله به مقرر، زمان در رساله( واحد انتخاب) نام ثبت عدم هی استمی باشد. بدی

 .شودمی تلقی

رساله  نهایی دفاع از قبل را رساله موضوع تغییر تواند می راهنما استاد موجّه، دالیل ارائه با و خاص شرایط در* 

 تأیید از پس شود می پیشنهادیه در اساسی تغییرات به منجر که رساله موضوع تغییر. کند درخواست دکتری

. است انجام قابل دانشکده/  مستقل گروه شورای تأیید و پیشنهادیه از دفاع جلسۀ مجدد برگزاری بخش، شورای

 .است الزامینهایی  دفاع تا پیشنهادیه مجدد تصویب زمان از ساله یک زمانی فاصله رعایت شرایط این در

https://yazd.ac.ir/offices/educational/deputy/graduate/home/forms/phd
https://yazd.ac.ir/offices/educational/deputy/graduate/home/forms/phd

