
 رساله دکتریروند نما )فلوچارت( دفاع مجازی از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشجو

+  F,E,D,C,B ها و مدارکرسال فرم او   Aکمیل قسمت مربوط به دانشجو در فرمت)

 (و درخواست مجوز دفاع از رساله از طریق پرتال دانشجوئی رسالهفایل نهایی 

 استاد راهنما 

 (ها + رسالهفرم و تکمیل )بررسی

 مدیر گروه 

 )بررسی اولیه(

 کارشناس گروه 

 ارسال به کارشناسان(مطابقت عنوان رساله با پیشنهاده و )بررسی مدارک و 

 کارشناس پژوهش 

 (با شرح در ارجاع های مربوطتایید فرم بررسی و )

 کارشناس گروه 

 و ارسال به جلسه تحصیالت تکمیلی گروه()بررسی تاییدها 

 از طریق ایمیل

  آموزشکارشناس 

 (با شرح در ارجاع های مربوطتایید فرم بررسی و )

 گروه  مدیر

 (و ارسال فرم داوری اولیه به داور طرح درخواست دفاع در جلسه تحصیالت تکمیلی و تعیین نماینده داوران و زمان احتمالی دفاع)

 معاون آموزشی دانشکده

 تایید فرآیند()

 معاون پژوهشی دانشکده

 تایید فرآیند()

 معاون پژوهشی دانشکده

 (با شرح در ارجاع بررسی مقاالت و تعیین حداکثر نمره دفاع)

  آموزشکارشناس 

شروع فرآیند معرفی نماینده تحصیالت تکمیلی به )

 (مدیر آموزشی دانشگاه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبصره ها:

1- A با فرمت  (6اعتبار سنجی مقاالت مستخرج از رساله دکتری )کاربرگ شماره : فرمdocx 

Bبا فرمت  : مجوز دفاع رساله دکتریdocx 

Cبا فرمت  از رساله دکتری : فرم اطالعات داوران خارج از دانشگاه جهت دفاعdocx 

Dبا فرمت  : فرم مجوز آموزشی دفاع از رساله دکتریdocx 

Eبا فرمت  : مقاالت مستخرج از رساله و کپی سایت اعتبار سنجی مقاالتpdf 

Fبا فرمت  : گواهی زبانpdf 

 شود.تمام مراحل فرآیند )بجز گام اول آن( از طریق اتوماسیون اداری انجام می -2

 مجازی جلسات برگزاری نحوه دستورالعمل شود دانشجو، استاد راهنما و نماینده تحصیالت تکمیلی  توصیه می -3

 را مطالعه نمایند. تکمیلی تحصیالت حضوری نیمه و

 کارشناس پژوهش

 از اساتید راهنما و مشاور و داوران نماینده تحصیالت تکمیلی و اطالع رسانی به مسئول سایت(فرآیند دعوت )

 مدیر گروه

 (رساله)بارگذاری صورتجلسه دفاع از 

 دانشجو

 و کد ایرانداک( رساله)بارگذاری فایل نهایی 

 استاد راهنما

 و بارگذاری فایل همانند جو( ، ثبت نمرهبارگذاری مقاالت مستخرج از رساله، رساله)تایید نسخه نهایی 

 معاون پژوهشی دانشکده

 و اتمام طرح( رسالهتایید نهایی )

 کتابخانه

 از دانشجو( رسالهدریافت نسخه کاغذی )

 نماینده تحصیالت تکمیلی

 دریافت صورتجلسه دفاع از کارشناس گروه و برگزاری جلسه دفاع و تکمیل فرم صورتجلسه )

 ( و ارائه گزارش برگزاری جلسه دفاع به صورت نامه کتبی به مدیرگروه


