ضیًٌ وامٍ مزاحل اجزایی فزآیىذ دفاع اس رسالٍ ديرٌ دکتزی
 -1داوشجً پس اص اتمام تذيیه پایان وامٍ يسپشی شذن حذاقل صمان الصم بش اساس آییه وامٍ َای پژيَشی بٍ دفتش پژيَش
داوشکذٌ مشاجؼٍ يوسبت بٍ اسایٍ دسخًاست خًد اقذام می ومایذ (فشم شماسٌ )1
تًضیح :فزم ضمارٌ ()1ضامل درخًاست داوطجً بٍ استاد /اساتیذ راَىما يمتعاقب آن درخًاست
اس تاد /اساتیذ راَىما بٍ مذیز گزيٌ مبىی بز دارا بًدن حذاقل پذیزش چاپ یک مقالٍ مطابق با آییه
وامٍ ديرٌ دکتزی يآمادٌ بًدن پایان وامٍ جُت بزگشاری جلسٍ دفاع می باضذ .
-2گشيٌ آمًصشی پس اص تاییذ مستىذات ،مذاسک سا بٍ سئیس داوشکذٌ اسسال می ومایذ .
-3دس ایه مشحلٍ سئیس داوشکذٌ بٍ اوجام مًاسد ریل اقذام میىمایذ :
الف )اسسال دسخًاست بشگضاسی جلسٍ دفاع بٍ َمشاٌ مستىذات (یک وسخٍ اص پایان وامٍ يتصًیش مقالٍ مستخشج اص پایان
وامٍ ) بٍ مؼايوت پژيَشی ياحذ جُت بشسسی ياػالم وظش .
ب)اسسال دسخًاست بشسسی يضؼیت تحصیلی داوشجً بٍ مؼايوت آمًصشی ياحذ مبىی بشاػالم وظش دس خصًص بالماوغ
بًدن بشگضاسی جلسٍ دفاع اص پایان وامٍ اص وظش آمًصشی .
ت)اسسال فشم اػالم آمادگی دفاع (فشم شماسٌ )2بٍ مؼايوت پژيَشی .
تًضیح  :فزم اعالم آمادگی دفاع ضامل مطخصات کلی داوطجً ،عىًان پایان وامٍ ،اساتیذ راَىما
يمطاير ،دايران پیطىُادی يواظز جلسٍ دفاع می باضذ کٍ تًسط مذیز پژيَص داوطکذٌ تُیٍ يبا تاییذ
رئیس داوطکذٌ ارسال می گزدد .
-4مؼايوت آمًصشی پس اص بشسسی يضؼیت آمًصشی داوشجً ضمه اسسال پاسخ خًد بٍ داوشکذٌ با اسسال سيوًشت وامٍ
مزکًس بٍ مؼايوت پژيَشی اطالع سساوی می ومایذ .
-5مؼايوت پژيَشی پس اص تاییذ مستىذات پژيَشی يتاییذ فشم شماسٌ ( )2يبالماوغ بًدن يضؼیت آمًصشی (دسیافت تاییذ
يضؼیت تحصیلی اص مؼايوت آمًصشی )مًاسد سا بٍ داوشکذٌ اطالع سساوی می کىذ .
– 6اسسال وامٍ اسصیابی پایان وامٍ بٍ دايسان تًسط سیاست داوشکذٌ پس اص اػالم وظش مؼايوت پژيَشی .
 -7دس صًست مثبت بًدن وظش دايسان ،داوشکذٌ وسبت بٍ اسسال دػًتىامٍ بٍ دايسان ،اساتیذ ساَىما يمشايس ،واظش ،جُت
بشگضاسی جلسٍ دفاع بشاساس فشم شماسٌ (ي َمچىیه صذيس صًستجلسٍ خام دفاع اقذام می ومایذ .

