
  19در شرایط پاندمی کووید  رساله دکتريمراحل انجام امور مربوط به دفاع از 
  

  قبل از برگزاري جلسه دفاع:

  طبق فرمت ارایه شده در سایت دانشکده  رسالهتهیه 

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

به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده تحویـل   چاپ شده هاي و مقاله دفاع یک نسخه از رساله. در زمان ارسال درخواست از برگزاري دفاع

   .داده شود

 و ایمیل به کارشناس تحصیالت تکمیلی  توسط دانشجو و استاد راهنما/ رساله  نامه هاي فناورانه پایان تتکمیل فرم اعالم قابلی

شـده   (فرم از سایت تحصـیالت تکمیلـی دانشـکده قابـل دریافـت اسـت. فـرم تکمیـل         n.zamani@of.iut.ac.irدانشکده به آدرس 

 ایمیل شود) تایپ شدهصورت  به

 

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

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

. . اگـر  (قبل از انجام نظرسنجی از درست بودن اطالعات استادان راهنما و مشاور مطمـئن شـوید   نظرسنجی استاد راهنما توسط دانشجو

تاییـد    )تی در اسامی استادان مشاهده کردید قبل از انجام نظرسنجی با کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده تمـاس بگیریـد  مغایر

(اسامی داوران پیشنهادي در قسمت کادر توضیح قبل از تایید درخواسـت،   تایید استاد/ استادان راهنما کارشناس تحصیالت تکمیلی 

تشکیل جلسه شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده براي اجازه دفـاع   تایید استاد/ استادان مشاور   توسط استاد راهنما نوشته شود)

  تایید سرپرست تحصیالت تکمیلی دانشکده         وارد کردن تاریخ قطعـی و مکـان دفـاع در گلسـتان توسـط کارشـناس تحصـیالت

روز قبـل از   10مرکـز تحصـیالت تکمیلـی دانشـگاه (حـداقل       مـدیر ارسال درخواست برگزاري دفاع دکتري براي   تکمیلی دانشکده

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه مدیرتایید  برگزاري دفاع) 

 کننده در جلسه شامل استاد  (به تعداد استادان شرکت رساله دکتريهاي ارزشیابی  فرم تکمیل (به صورت تایپ شده) و ایمیل

خانوادگی دانشجو، شـماره دانشـجویی،    هاي ارزشیابی نام و نام تحصیالت تکمیلی دانشکده. در فرم کارشناسبه راهنما، مشاور و داوران) 

 تکمیل شود. کننده در جلسه رساله و همچنین مشخصات استادان شرکتتاریخ دفاع و عنوان   رشته تحصیلی،

 قبل از دفاع)کده (یک هفته اطالعیه دفاع به دفتر تحصیالت تکمیلی دانش ایمیل 

  ارسال فایل اطالعیه دفاع به کارشناس شبکه دانشکده به ایمیلaliemami@of.iut.ac.ir    جهت درج در سـایت دانشـکده

 (یک هفته قبل از دفاع)

 
  

 



  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 سایتاز فرمت جدید صفحه  25/7/97از تاریخ

  استفاده نمایید.

 هـاي   توانیـد فقـط صـفحه    مـی  جهت امضـا. به سرپرست تحصیالت تکمیلی دانشکده  صفحه امضاهاي فارسی و انگلیسی ارایه

ایمیل کنید تـا امضـاي الکترونیـک سرپرسـت تحصـیالت تکمیلـی را         shahbazi@iut.ac.irفارسی و انگلیسی اسامی استادان را به 

 دریافت کنید. نیازي به ارسال تمام رساله نیست.

 ي الکترونیک دارید حتما قبل از تحویل به کتابخانه، به دانشکده مراجعـه تـا صـفحه    در صورتی که در امضاهاي استادان امضا

 امضاها مهر شود.

 به جمعداري (امـین امـوال)    فرم امضا شده و مهر شدهو ارایه  / رسالهنامه هاي تکثیر و صحافی پایان تکمیل فرم دریافت هزینه

 دانشکده

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

فایل  و فهرست رساله در قسمت ارسال فایل ورد بگذارید و نام دانشجو، ، چکیده، کلمات کلیديرسالهعنوان یک فایل ورد شامل نباشد 

 فراگذاري نمایید. ها فایلسایر را به جاي  رسالهفایل اصلی   شده زیپ

  تحویلCD  حاوي فایل WordوPDF  خانوادگی دانشجو و کد رهگیري  (نام و نام رساله نسخه نهاییIrandoc  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   رسالهمشخصات شامل عنوان  Word، فایل PDF، فایل رسالهسه فایل (فایل اصلی کل  CDبر روي هر 

 استفاده شود. Pdf Factoryافزار  حتما از نرم رسالهکردن  Pdfدانشجو، همه به دو زبان فارسی و انگلیسی) قرار گیرد. براي 

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

 ی شده (یک رو) به کتابخانه مرکزيصحاف رسالهتحویل یک نسخه ها وارد شود) و  فایل

 

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

  ند.ده

(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  


