
  رساله دکتريمراحل انجام امور مربوط به دفاع از 
  

  قبل از برگزاري جلسه دفاع:

  طبق فرمت ارایه شده در سایت دانشکده  رسالهتهیه 

 15داك (شناسه و رمز عبور از استاد راهنما گرفته شود). درصـد هماننـدجویی بایـد زیـر      همانندجویی رساله دکتري در ایران 

 درصد باشد.

  (راهنما در سامانه گلستان موجود است) قبل  حداقل یک ماهتکمیل فرم درخواست دفاع در پیشخوان خدمت سامانه گلستان

. قبل از انجام نظرسـنجی از درسـت   سامانه گلستانپیشخوان خدمت انجام نظرسنجی استاد راهنما توسط دانشجو در و  از برگزاري دفاع

مشاور مطمئن شوید. اگر مغـایرتی در اسـامی اسـتادان مشـاهده کردیـد قبـل از انجـام نظرسـنجی بـا          بودن اطالعات استادان راهنما و 

 کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده تماس بگیرید.

   به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشـکده تحویـل داده    چاپ شده هاي و مقاله دفاع یک نسخه از رسالهدر زمان ارسال درخواست

   .شود

 و تحویـل بـه دفتـر تحصـیالت تکمیلـی       توسط دانشجو و استاد راهنما/ رساله  نامه هاي فناورانه پایان قابلیت تکمیل فرم اعالم

 تحویل داده شود) تایپ شدهصورت  شده به دانشکده (فرم از سایت تحصیالت تکمیلی دانشکده قابل دریافت است. فرم تکمیل

  مطالعه و رعایت شود. رساله دانشکده فیزیکدستورالعمل برگزاري جلسات دفاع از پایان نامه/موارد 

 

 روند تایید درخواست دفاع در سامانه گلستان به شرح زیر است:

  ارایه درخواست دفاع توسط دانشجو در پیشخوان خدمت      و انجـام  هـا در گلسـتان    فراگـذاري فایـل نهـایی رسـاله و مقالـه

  (قبل از انجام نظرسنجی از درست بودن اطالعات استادان راهنمـا و مشـاور مطمـئن شـوید)     نظرسنجی استاد راهنما توسط دانشجو

(اسامی داوران پیشـنهادي در قسـمت کـادر توضـیح قبـل از تاییـد        تایید استاد/ استادان راهنما تایید کارشناس تحصیالت تکمیلی 

تشکیل جلسه شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده بـراي   مشاور تایید استاد/ استادان   درخواست، توسط استاد راهنما نوشته شود)

وارد کردن تـاریخ قطعـی و مکـان دفـاع در گلسـتان توسـط کارشـناس         تایید سرپرست تحصیالت تکمیلی دانشکده  اجازه دفاع 

روز  10ارسال درخواست برگزاري دفاع دکتري براي رئیس مرکز تحصیالت تکمیلـی دانشـگاه (حـداقل      تحصیالت تکمیلی دانشکده

 رئیس تحصیالت تکمیلی دانشگاهتایید  قبل از برگزاري دفاع) 

 کننده در جلسـه شـامل اسـتاد راهنمـا،      به تعداد استادان شرکتصفحه اول کاربرگ ( رساله دکتريهاي ارزشیابی  تحویل فرم

خـانوادگی   هـاي ارزشـیابی نـام و نـام     ) به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده. در فـرم ، صفحه دوم کاربرگ فقط یک نسخهو داورانمشاور 

تکمیـل   کننـده در جلسـه   رساله و همچنین مشخصات اسـتادان شـرکت  تاریخ دفاع و عنوان   دانشجو، شماره دانشجویی، رشته تحصیلی،

 شود.

 صیالت تکمیلی دانشکده (یک هفته قبل از دفاع) و نصب در تابلوهاي اعالنات دانشکدهارایه اطالعیه دفاع به دفتر تح 



 ارسال فایل Word  دانشـکده بـه ایمیـل     تحصـیالت تکمیلـی  اطالعیه دفاع به کارشناسphysics_grad@of.iut.ac.ir 

 جهت درج در سایت دانشکده (یک هفته قبل از دفاع)

اسامی داوران به دو زبان فارسی و انگلیسی آماده و امضـاهاي اسـتادان مـدعو (خـارج از دانشـکده)       در روز دفاع صفحه :مهم توجه

 تکمیل شود.

 

  بعد از برگزاري جلسه دفاع:

  رو همراه با صفحه اصل امضاهاي استادان به صورت یک رسالهانجام اصالحات درخواستی استادان و تهیه یک نسخه نهایی از 

  دانشـکده   تحصیالت تکمیلـی  حقوق مالکیت مادي و معنوي ... قابل دریافت از سایترمت جدید صفحه از ف 25/7/97از تاریخ

  استفاده نمایید.

 جهت تایید و گرفتن امضا.) به سرپرست تحصیالت تکمیلی دانشکده صحافی نشده( نسخه نهایی رساله ارایه 

 و ارایه آن به جمعداري (امین اموال) دانشکده / رسالهنامه هاي تکثیر و صحافی پایان تکمیل فرم دریافت هزینه 

  در سایت  رسالهانجام صحافی و ثبتthesis.irandoc.ac.ir     رسـاله و دریافت کد رهگیري. در صـورتی کـه فایـل Word 

 ه جاي فایل ورد فراگذاري نمایید.را ب رسالهفایل اصلی   شده نباشد فایل زیپ

  تحویلCD  حاوي فایل WordوPDF   خانوادگی دانشجو و کد رهگیري  (نام و نام رساله نهایینسخهIrandoc  بر رويCD 

نباشـد   Word رسـاله که فایل  در صورتی .آموختگی جهت تهیه صورتجلسه دانش به کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده نوشته شود)

، چکیده، کلمات کلیـدي و نـام   رسالهوان مشخصات شامل عن Word، فایل PDF، فایل رسالهسه فایل (فایل اصلی کل  CDبر روي هر 

 دانشجو، همه به دو زبان فارسی و انگلیسی) قرار گیرد. 

 در سایت کتابخانه مرکزي دانشگاه (صفحه امضاهاي استادان به صورت اسـکن شـده در    رسالههاي  وارد کردن اطالعات و فایل

 کتابخانه مرکزي ی شده (یک رو) بهصحاف رسالهتحویل یک نسخه ها وارد شود) و  فایل

 

آمـوختگی انجـام    پس از دفاع کلیه مراحل ذکر شده در باال را جهت دانش ماه یکبایست حداکثر  می دکتريدانشجویان 

  دهند.

(دانشگاه صنعتی اصفهان،  http://physics.iut.ac.ir/fa/form-1دانشکده به آدرس  گاه وبهاي فوق بر روي  کلیه فرم

  باشد. موجود میها)  دانشکده فیزیک، تحصیالت تکمیلی، فرم
  

  

 فیزیک تحصیالت تکمیلی دانشکده  


