
 دستورالعمل  و مراحل پیش دفاعیه

(اطالعات  394  فرم  (درخواست پیش دفاعیه ) به صورت پشت ورو و   385تکمیل فرمهاي  -1

 مطابق توضیحات داخل فرم ها  ایید استاد راهنماتمقاالت دانشجویان دکترا) با نظر و 
 تحویل فرم هاي فوق به گروه به همراه مقاالت تایید شده توسط استاد راهنما  -2

 بررسی و تصویب فرمها توسط گروه  -3

 تایید نهایی فرم ها در شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده  -4

 ارسال فرم ها به تحصیالت تکمیلی دانشگاه جهت دریافت مجوز برگزاري جلسه پیش دفاع  -5

را از تحصیالت تکمیلی  388یالت تکمیلی دانشگاه ، دانشجو فرم پس از دریافت مجوز از تحص -6

و اعضاي مدعدانشکده تحویل گرفته و به همراه یک نسخه رساله و یک نسخه دعوتنامه به 

نیز یک نسخه رساله به همراه فرم مدعو داخلی تحویل می دهد. براي اعضاي  خارجی

 دعوتنامه تحویل داده می شود. 

یکی از دعوتنامه ها به دفتر تحصیالت تکمیلی رونوشت الزم است جهت انجام امور اداري  -7
 دانشکده تحویل گردد.

  مهم: ات تذکر
حضور داوران داخلی در جلسه الزامی است. حضور داوران خارجی در جلسه مورد تاکید است -1
دفاعیه پاسخ در صورت عدم امکان حضور داور خارجی، الزم است قبل از تشکیل جلسۀ پیش و

) از داور خارجی دریافت شده و در جلسۀ پیش دفاعیه جهت بررسی 388نامه (فرم داوري پایان
براساس اصالحات مورد نظر داوران داخلی و خارجی داوري  رسالهارائه شود تا  به کمیته هادي

 گردد.
عدم رعایت هر یک از مراحل فوق منجر به اختالل در تهیه مدارك به استاد راهنما و در  -2

 نهایت لغو جلسه پیش دفاعیه خواهد شد. 
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