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 دفاع از رساله دکتری لحارم

 

درخواست دفاع خود را و چاپ یا پذیرش مقاله یا مقاالت در مجالت معتبر دانشجو پس از تدوین رساله خود  -1

 .در سامانه گلستان ثبت می نماید

 تسا ریز حرش هب عافد تهج مزال طیارش لقادح 6/9/1397 خروم یلیمکت تالیصحت یاروش هبوصم ساسارب

 تائید کفایت دست آوردهای علمی توسط استاد راهنما .1

 : چاپ یا پذیرش مقاله یا مقاالت علمی پژوهشی مستخرج از رساله دکتری به شرح جدول زیر .2

 حداقل شرط الزم نام دانشکده

 یک مقاله علمی پژوهشی در مجالت معتبر دانشکده علوم انسانی و کشاورزی

 یا دو مقاله علمی پژوهشی معتبر داخلی -  ISI یک مقاله دانشکده علوم و مهندسی

 :ازمجالت علمی پژوهشی معتبر عبارتند -

 (JCR  لیست) دارای ضریب تاثیر  ISI مجالت -

 مجالت علمی پژوهشی مورد تائید وزارت علوم یا وزارت بهداشت-

 رسالهعلمی دستاورد های  تیافک و شدهیا پذیرش  مقاله یا مقاالت چاپ ،استاد راهنما پس از تائید رساله دکتری -2

 .در سامانه گلستان تائید می نماید را درخواست دفاع دانشجو

گردد و پس از تائید مقاله،  پس از تائید استاد راهنما درخواست دفاع دانشجو در جلسه شورای گروه مطرح می -3

حداقل یک ماه )خود را و تاریخ دفاع پیشنهادی  استادان داورگروه آموزشی ، علمی رسالهمقاالت یا دستاورد های 

داوران  .نفر باشد 6نماید تعداد داوران پیشنهادی باید حداقل  به دانشکده معرفی (پس از تحویل رساله به داوران

و خارج  باالتر یا دانشیاری مرتبه حداقل دارای داشته و حداقل دو نفر آنها معرفی شده باید در زمینه رساله تخصص

 .از دانشگاه باشند

 توسط علمی رساله دکتری و تائید اعتبار آنهایا دستاورد های و  شدهیا پذیرش  یا مقاالت چاپمقاله بررسی  -4

 .شورای دانشکده



2 
 

حداقل یکی از استادان داور باید که استادان داور رساله باید حداقل سه نفر باشند : تعیین استادان داور رساله  -5

 .دانشگاه و با حداقل درجه دانشیاری باشدخارج از 

 شکدهدان .گردد میارسال  دانشکده برای آنان معاونت آموزشی رساله دکتری توسط ،پس از تعیین استادان داور -6

 .کند میهای الزم زمان دفاع از رساله را به استادان داور اطالع رسانی  ضمن انجام هماهنگی

: های الزم مانند  کلیه کنترل ادان داوراسترساله برای حوزه معاونت آموزشی دانشکده موظف است قبل از ارسال  -7

 ا انجام دهدموارد دیگر ر معدل وگذراندن کلیه واحدهای آموزشی، امتحان جامع، نمره زبان انگلیسی، 

توسط معاونت آموزشی استادان داور  و، مشاور ستادان راهنماصدور دعوت نامه اتایید نهایی درخواست دفاع و  -8

 .گیرد و تحویل آن توسط دانشجو صورت می

 .دنک یم نییعت یلیمکت تالیصحت هدنیامن ناونع هب ار رواد ای امنهار ناداتسا زا یکی معاونت آموزشی دانشکده -9

 برگزاری جلسه دفاع  -11

 .در جلسه الزامی بوده و بدون حضور آنان جلسه رسمیت پیدا نمی کند داوراستادان  وستادان راهنما ا/حضور استاد -

 .گیرد رساله توسط استاد راهنما صورت میمعرفی دانشجو و کمیته راهنمایی و داوری  -

اعالم نمره نهایی دانشجو پس از جمع بندی نظرات هیات داوران در حضور هیات داوران و شرکت کنندگان در  -

 .است امنهار داتسابر عهده اع دفجلسه 

 .پذیرد با ادای سوگند نامه توسط دانشجو جلسه دفاع از رساله دکتری پایان می -11

به  هدش صخشم هدنیامن طسوت همراه با مدارک مربوطه در اسرع وقتصورتجلسه دفاع  عافد ماجنا زا سپ  -12

 ددرگ یم لیوحتمعاونت آموزشی دانشکده 

م مربوط به مدارک و احکا ،مقاالت ،عافد هسلجتروص)کلیه مدارک  تسا فظوم هدکشناد یشزومآ تنواعم -13

 .دیامن لاسرا یلیمکت تالیصحت تیریدم هب هدکشناد یشزومآ نواعم دیئات زا سپ و لرتنک ار (استادان مدعو و غیره

 

 


