
 
  باسمه تعالي

 8كاربرگ شماره 
 پيش دفاعجلسه فرم اجازه 

و مقاالت پذيرفته شده/چاپ  "شيوه نامه نگارش"پس از بررسي رساله تدوين شده  مطابق  دفاع و دفاع نهائي موظف استگروه آموزشي براي پيش :شيوه نامه 12ماده 
ها و مؤسسات پژوهشي داور داخلي دوم (نماينده معاونت آموزشي دانشگاه) و يك نفر از اعضاي هيأت علمي ساير دانشگاهشده يك نفر را از بين اعضاي هيأت علمي دانشگاه  به عنوان 

  تعيين نمايد و به تاييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده برساند.  "دستورالعمل راهنمايي، مشاوره و داوري"را به عنوان داور خارجي بر اساس
دفاع با حضور اعضاي كميته راهبري و ه بايد دو نسخه از رساله را براي داوران داخلي (نمايندگان معاونت پژوهشي و آموزشي دانشگاه) ارسال كند. جلسه پيشمعاونت پژوهشي دانشكد

. دانشجو با مراجعه به اداره آموزش دانشكده و تكميل شودداوران داخلي (نمايندگان معاونت پژوهشي و آموزشي دانشگاه) حداقل يك ماه پيش از جلسه دفاع نهايي از رساله برگزار مي
 را دريافت كرده و وضعيت اجراي دوره از لحاظ انجام تمامي مراحل آموزشي (تأئيديه تحصيلي، صالحيت عمومي، گذراندن واحدهاي الزم، آزمون 8، كاربرگ شماره  6كاربرگ شماره 

را به معاون پژوهشي دانشكده  8تأئيد معاون آموزشي دانشكده مي رسد. معاون آموزشي دانشكده پس از تأئيد، كاربرگ شماره جامع، سنوات تحصيلي، مدرك زبان و ...) بررسي و به 
يا پذيرش  هاي مربوط به برگزاري سمينار و اصل مقاله/مقاالت چاپ شدهنمايد. پس از طي مراحل فوق معاون پژوهشي دانشكده ضمن بررسي كفايت علمي رساله (كاربرگارسال مي

  نمايد.صادر مي 8شده) مجوز دفاع را طي كاربرگ شماره 
.  
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