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ن با نمایه بی علمی پژمهشممی معربر )ملاالت( مبنی بر تایید گزا ش نهایی  سمماله م ملاله 1تکمیل فرم شممما    -1

 .قبل از تا یخ دفاع( هفره 6)حداقل  م ا ائه آن به گرم  آموزشی مربوطه دانشجودانشجو توسط مسرخرج از  ساله  المللی

یکی از  -1)توله:  .طرح موضموع د  للسمه آموزشممی م تت میمت تکمیلی گرم  لهی تعیین دام ان  سمماله    -2

م دانشجو از  لیسی دام ان مترمانه بماند -2م با حداقل مرتبه دانشیا ی باشد  دانشماا  دام ان الزاماً باید خا ج از 

 .(آن اطمع پیدا نکند

مسرخرج از  (به همرا  سمه نسخه پرینی  ساله  ملاله )ملاالت  توسمط گرم    4تا  1تکمیل شمد    های  کا برگ -3

 .دانشکد  توسط مدیر گرم  به کا شناس تت یمت تکمیلی  ساله Wordم  pdfحامی فایل   CDم   ساله

 طرح موضوع د  للسه شو ای تت یمت تکمیلی دانشکد . -4

تت یمت تکمیلی دانشاا  توسط کا شناس تت یمت تکمیلی دانشکد . مسرندات شامل: ا سما  مسرندات به مدیریی   -5

 . 4تا  1کا برگ های  -4صو تجلسات گرم  م دانشکد   -3ملاله یا ملاالت مسرخرج از  ساله  -2پرینی  ساله  -1

شی ی معامنی آموزدانشجو می تواند حداقل یک هفره پس از تایید کربی مدیر تت یمت دانشاا   با هماهنا -6

 تت یمت تکمیلی دانشکد  از  ساله خود دفاع نماید.

مدیر گرم  می بایسمی پیایر ا سا  دعوتنامه برای اسراد دام  خا ج از دانشاا  گردد م همننین طی نامه ای از   -7

  ییس دانشکد  د خواسی پرداخی حق الزحمه م هزینه ایاب م ذهاب اسراد یا اسرادان مدعو نماید

( م صو تجلسه ا زشیابی پایان نامه دکرری 5د   مز دفاع کا برگ های ا زیابی نهایی  ساله دکرری )فرم شما    -8

( تکمیل م توسمط اسمراد نا ر م نمایند  تت میمت تکمیلی د  همان  مز به کا شممناس تت یمت    6)فرم شمما    

 تکمیلی دانشکد  لهی طی سایر مراحل ادا ی تتویل گردد.

 د   مز دفاع تکمیل گردد. 7خی حق الزحمه اسراد یا اسرادان مدعو فرم شما   لهی پردا -9

 الزامی اسی.  8برای ثبی نمر   ساله  تکمیل فرم شما    -11

 

 

 فرآیند دفاع از رساله دانشجویان دکتری

 


