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 دکتراو دفاع گردش کار درخواست پیش دفاع 

 دکترا گردش کار پیش دفاع

 الزامات مرحله ردیف

 درخواست دانشجو برای پیش دفاع  1

 

هنای سناوا    تماس با کارشنااس سنداد ت نت  ننت نناس نیم نا        -

 اضافی تا تاریخ دفاع )برای فراهم شدن امکان  نت درخواست(

 رساله و مقاال  بارگذاری -

  نت مشخصا  همه اعضای هیأ  داوران - کارشااس آموزشی دانشکده 2

 1301مشاهده ندیجه بررسی کفایت محصوال  از گزارش  -

 بررسی شرایط و تأیید آمادگی دانشجو -

 تأیید رساله و مقاال  و آمادگی دانشجو برای پیش دفاع اسداد راهاما 3

 تأیید اسداد راهامای دوس و مشاور/ مشاوران 4

ارسا  پیامک بنه دانشنجو بنرای همناها ی      5

 و تعیین تاریخ برگزاری تل ه

هماها ی دانشجو با هینأ  داوران و االن ع رسنانی بنه اسنداد راهامنا       

 و کارشااس آموزشی دانشکده

+ مشنناوران و داوران  راهامننا اسنندادان/اسداد 6

 داخلی

 )با توته به هماها ی دانشجو با داروان( تأیید تاریخ دفاع

 تأیید عاون آموزشی دانشکدهم 7

 1301مشاهده ندیجه بررسی کفایت محصوال  از گزارش  - کارشااس سداد 8

 بررسی شرایط و تأیید آمادگی دانشجو -

 تأیید تحصی   تکمیلی دانش اهمدیر 9

)جهت اطالع از تکمیل  فرییدلص ولصور م لوز و تلصی تتییلص تلا   ل           کارشااس آموزشی دانشکده 10

 جلسه( از برگزاری

خنناس رورتجل ننه ارزشننیابی پننیش دفنناع از   پریاننت فننرس ت یننه  -

و تحویل بنه رینیج تل نه الزامنات ت نت تکمینل سنر         1121گزارش 

 تل ه 

 )بعد از برگزاری(تأیید برگزاری تل ه پیش دفاع  -

+ مشنناوران و داوران  راهامننا اسنندادان/اسداد 11

 داخلی

 تأیید برگزاری تل ه -

 ار حا بارگذاری فرس  -

 وارد کردن تاریخ دقیق برگزاری پیش دفاع - کارشااس آموزشی دانشکده 12

 بارگذاری رورتجل ه و نظرا  داوران خارتی -

 پایان گردش کار پیش دفاع
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 دکترا گردش کار دفاع نهایی

 الزامات مرحله ردیف

 درخواست دانشجو برای دفاع  1

 روز قنل از تاریخ دفاع( 17)حداقل 

 تعیین روز و ساعت براساس هماها ی با داوران -

بارگذاری فرس تأیید ارالت رساله و فنرس ت نویه ح ناا کامنل بنا       -

 دانش اه تا سه ماه بعد از دفاع

 1301مشاهده ندیجه بررسی کفایت محصوال  از گزارش  - کارشااس آموزشی دانشکده 2

 بررسی شرایط و تأیید آمادگی دانشجو -

 تأیید بررسی م دادا  بارگذاری شده توسط دانشجو و  اسداد راهاما 3

و  اسداد راهامنای دوس و مشناور/ مشناوران    4

 داوران داخلی

 تأیید

 کارشااس سداد  5

 

 محاسنه تریمه افزایش ساواتی دانشجویان روزانه -

 )روزانه/نوبت دوس( بررسی شرایط و تأیید آمادگی دانشجو -

 محاسنه تریمه افزایش ساواتی دانشجویان نوبت دوس - های آزاددفدر آموزش 6

 کارشااس آموزشی دانشکده 7

)ایننن مرحلننه از الریننق پیامننک بننه االنن ع 

 رسد( کارشااس می

ت یننه پریاننت فننرس خنناس رورتجل ننه ارزشننیابی دفنناع از گننزارش   -

 و تحویل به رییج تل ه الزامات ت ت تکمیل سر تل ه  1121

اس چنار  کیفنی مقناال  قابنل     تعیین سقف درتنه رسناله براسن    -

(، درج در 98تننا  96)بننرای ورودی هننای  1301مشنناهده از گننزارش 

 برگه تداگانه و تحویل به رییج تل ه ت ت اال ع و اعما  

 تأیید معاون آموزشی دانشکده 8

 تأیید مدیرتحصی   تکمیلی دانش اه 9

 پیش دفاع وارد کردن تاریخ دقیق برگزاری - کارشااس آموزشی دانشکده 10

 بارگذاری رورتجل ه ارزشیابی دفاع -

  نت نمره/درته رساله در سامانه گل دان -

 نت رساله توسنط دانشنجو در ایرانندا  و     11

 اخذ کد ره یری 

 

 اخذ فایل رساله از ایراندا  و ارسا  برای اسداد راهاما کارشااس کدابخانه 12

 تأیید مدن رساله و ار حا  اسداد راهاما 13

 تأیید کارشااس سداد 14

الدحصنیلی، بنرای دانشنجو ارسنا  منی شنود        و تأیید اسداد راهاما، پیامکی منای بنر  ننت درخواسنت فنار      13بعد از مرحله  یادیوری مهم:

ح ناا، ابانا  نمایند     پج از  نت درخواسنت توسنط دانشجو،کارشنااس دانشنکده بایند کنار  دانشنجو را بنرای انجناس مراحنل ت نویه           

 الدحصیلی الزس است از ت ویه ح اا کامل دانشجو االمیاان حارل نماید اس دانشکده برای تأیید درخواست فار کارشا

 


