
 (1رساله دکتری )ارزیابی جامع پژوهشی موضوع مراحل دفاع از پیشنهادیه 

( الزم است وضعیت دانشجو در سیستم گلستان مشغول 1به منظور دفاع از پیشنهادیه رساله دکتری )ارزیابی جامع پژوهشی 

سایر مراحل . وجود نداردبه تحصیل باشد. در غیر اینصورت امکان برگزاری جلسه دفاع تا برطرف شدن مشکل ثبت نام 

 باشد:به شرح زیر می

 یابی در سامانه ایرانداک.رساله دکتری و انجام مشابهتموضوع تهیه گزارش پیشنهادیه -1

پیشنهادیه نسخه ، (که به تأئید  استاد راهنما رسیده باشد)رساله دکتری ضوع مو تحویل فرم درخواست دفاع از پیشنهادیه-2

  .الت تکمیلی دانشکدهمشابهت یابی به دفتر تحصیو نتیجه 

 تذکر: به منظور برگزاری به موقع جلسه دفاع، این مرحله باید حداقل یک ماه قبل از تاریخ دفاع انجام گیرد.

 اطالع از داوران و هماهنگی جلسه دفاع پس از برگزاری جلسه گروه و شورای تحصیالت تکمیلی.-3

روی وب سایت دانشکده و نصب اطالعیه  ن اطالعیه دفاع برمراجعه به کارشناس کامپیوتر دانشکده جهت قرار داد-4

 دفاع  در برد دانشکده.

 کده.شبق با ضوابط دانابرگزاری جلسه دفاع مط -5

اعمال اصالحات احتمالی طبق نظر داوران و اخذ تأییدیه انجام اصالحات از داوران زیر نظر نماینده تحصیالت تکمیلی -6

 دانشکده )داور داخلی(.

پس از گذشت این زمان، وضعیت خ دفاع می باشد. یتذکر: حداکثر  مدت زمان جهت انجام اصالحات، یک ماه پس از تار

 گردد.انصراف اعالم میتوسط تحصیالت تکمیلی دانشگاه در سیستم گلستان  تحصیلی دانشجو

 ایرانداک و اخذ کد رهگیری. اصالحات( در سامانه انجام بارگذاری نسخه نهایی )بعد از -7

 وی وب سایت دانشکده نیز وجود دارد.ر بارگذاری نسخه خالصه پیشنهادیه  مطابق با فرمت قرارگرفته برتذکر: امکان 

 امضای دانشجو و استاد راهنما باشد.نسخه بارگذاری شده در ایرانداک حتماً باید حاوی 

تکمیلی دانشکده به به دفتر تحصیالت  pdfو  wordحاوی نسخه نهایی پیشنهادیه به فرمت   CDتحویل یک عدد  -8

داخل قاب بوده و مشخصات کامل دانشجو، استاد راهنما،  CDدر مرحله قبل )اخذ شده همراه کد رهگیری ایرانداک 

تکمیل شده باید حاوی فرم مرحله در این  نسخه نهایی روی آن درج شده باشد(. شماره دانشجویی، عنوان پیشنهادیه بر

 )فرم مربوطه برروی سایت دانشکده قرار دارد(.باشد  اتحاصالنهایی تأیید 

 

 


