
  دكتريرساله ارشد و نامه  از پايان مجوز دفاعاخذ فرايند 
 

تواند  مي ،و تاييد استاد راهنماپايان نامه  تدوين پس از گذراندن كليه دروس دوره و ثبت كليه نمرات درسي در كارنامه و پس از دانشجو 
 :دنشرح زير اقدام نماي بهرساله / از پايان نامه برگزاري جلسه دفاع جهت 

  : باشد ميبه شرح زير ابتدا دانشجو موظف به تكميل فرم مجوز دفاع در مقطع تحصيلي مربوطه  - 1
 نامه ارشد  فرم تقاضاي دفاع از پايان 

 فرم تقاضاي دفاع از رساله دكتري 

توسط استاد  فرمو تاييد ، ابتدا به استاد محترم راهنما مراجعه نموده و پس از تكميل تقاضا فرمدر بندي  دانشجو طبق اولويت - 2
هاي بعدي  جهت تكميل قسمت  ،مربوطه و رئيس محترم كميته تخصصي دانشكده آموزشي ، مدير محترم گروهمحترم راهنما
 .نمايد مراجعه مي) 23نبش رضاي (پرديس آموزش فرم، به واحد 

وزش پرديس ارائه دهند تا مجوز دانشجويان دكتري عالوه بر  فرم تكميل شده تقاضاي دفاع از رساله، بايد مدارك زير را به آم - 3
 : دفاع براي آنها صادر شود

 تصوير برگه ارزيابي آزمون جامع 

 گواهي مدرك زبان 

 تصوير مقاله علمي و پژوهشي چاپ شده در مجله 

 تصوير موافقت استاد داور خارجي مبني بر قابل دفاع بودن رساله 

، مجوز دفاع به ضميمه آموزشي، پژوهشي و حسابداري در واحد پرديسدر بخشهاي مختلف تقاضا  پس از تكميل كامل فرم    -3
همچنين . شود هاي مربوط به روز دفاع، توسط آموزش پرديس براي گروه آموزشي مربوطه از طريق اتوماسيون، ارسال مي فرم

  :اشدب ها به شرح زير مي اين فرم. شود به دانشجو تحويل داده مي مربوط به جلسه دفاعهاي  پرينت فرم

 فرم صورتجلسه دفاع  
 فرم ارزشيابي پايان نامه  
 فرم اعالم نمره به دانشجو  
 فرم اعالم نمره دفاع انفرادي  

  . ارسال مي شودآموزش پرديس، مذكور از سوي گروه آموزشي براي هاي  فرم، برگزاري جلسه دفاع  پس از -4

 
 واحد آموزش پرديس بين الملل دانشگاه فردوسي


