چک لیست مدارک الزم جهت فارغ التحصیلی دانشجویان دکتری
موارد بررسی

مدرک

مرجع تایید کننده

1

کارنامه تایید شده

تعداد واحد درسی گذرانده شده -اخذ دروس جبرانی اجباری

مدیر گروه

2

انتخاب واحد

دانشجویان ملزم به انتخاب واحد در ترمی که قصد دفاع دارند می-

مدیر گروه

3

بررسی و تكمیل مدراك اموزشی و

ارایه مدارك زیر الزامی است:

هویتی در اداره ثبت نام

الف -کارنامه

بررسی سند پذیرش ،مدارك پایه و

ب-اصل مدارك هویتی و کپی خوان

تاییده تحصیلی

ج -یك قطعه عكس پرسنلی(جدید -زمینه روشن -بدون کراوات و

اسكن عكس و تطبیق مدارك هویتی

مطابق با ضوابط دانشگاه)

4

امتحان جامع

ارایه پرینت قبولی در جامع الزامی است

مدیر گروه

5

زبان

مدرك کسب نمره قبولی زبان الزامی است

مدیر گروه

6

تایید صورتجلسه دفاع

امضا اساتید محترم راهنما و داور الزامی است و تنها امضا از طرف

اساتید راهنما و داور

استاد مشاور مجاز است

مدیر گروه

بخش اصالحات پایان نامه حتما توسط استاد رهنما و مدیر گروه

مدیر پژوهشی یا معاون آموزشی

امضا شود

دانشكده

7

فرم ب چكیده پایان نامه

فرم در کانال اطالع رسانی دانشجویان دکتری موجود است

دانشجو -استاد راهنما

8

باشند
کارشناسان اداره ثبت نام

t.me/AzadMashhad_Phd
تهیه پایان نامه در فرمت استاندارد

پایان نامه ها حتما به فرمت استاندارد تهیه شوند

استاد راهنما

تحویل  2نسخه  cdشامل پایان نامه و

فرمت استاندارد در کانال اطالع رسانی دانشجویان دکتری موجود

مدیر گروه

مقاالت به فرمت  pdfبه کتابخانه

است

مرکزی و دفتر تحصیالت تكمیلی

t.me/AzadMashhad_Phd

دانشجویانی که با بخشنامه قدیم و بدون پیش دفاع ،دفاع نموده اند
9

نامه پذیرش مقاله دفاع

11

متن کامل نسخه نهایی مقاله ارسال

نامه پذیرش باید توسط استاد محترم راهنما پاراف شود با این

اساتید راهنما

مضمون که ایشان عهده دار مكاتبات بوده اند و مقاله مستخرج از
پایان نامه و مجله معتبر میباشد.
در صورتی که مقاله چاپ نشده توسط استاذ راهنما پاراف شود

اساتید راهنما

شده یا چاپ شده دفاع
11

نامه پذیرش مقاله فارغ التحصیلی

12

متن کامل نسخه نهایی مقاله ارسال

نامه پذیرش باید توسط استاد محترم راهنما پاراف شود با این

اساتید راهنما

مضمون که ایشان عهده دار مكاتبات بوده اند و مقاله مستخرج از
پایان نامه و مجله معتبر میباشد.
در صورتی که مقاله چاپ نشده توسط استاذ راهنما پاراف شود

اساتید راهنما

شده یا چاپ شده جهت فارغ
التحصیلی
13

فرم پر شده درخواست فارغ التحصیلی

14

مستندات نشانگر رتبه علمی مجالت

فرم در کانال اطالع رسانی دانشجویان دکتری موجود است

دانشجو

t.me/AzadMashhad_Phd
برای دانشجویان قدیمی ورودی بعد  96رعایت شرایط بخشنامه

استاد راهنما

 31/52193و برای دانشجویان ورودی قبل  96رعایت
بخشنامه 73/352681الزامی است

مدیر گروه
مدیر پژوهش دانشكده

* به علت اهمیت این فرم امضا از طرف در ان قابل قبول نیست
* اطالعات فرم توسط دانشجو بصورت کامل پر شود
مدیر پژوهش دانشكده

دفاع و فارغ التحصیلی
15

تكمیل بخش نمره پژوهشی در

برای دانشجویان قدیمی ورودی بعد  96رعایت شرایط بخشنامه

صورتجلسه

 31/52193و برای دانشجویان ورودی قبل  96رعایت

مدیر پژوهشی دانشكده

بخشنامه 73/352681الزامی است
در کانال اطالع رسانی دانشجویان دکتری موجود است
t.me/AzadMashhad_Phd
دانشجویانی که با بخشنامه جدید 01/43597وپس از پیش دفاع ،دفاع نموده اند
9

نامه پیش دفاع موفق

پرینت از سامانه وادافا و تایید توسط استاد راهنما

اساتید راهنما

11

متن کامل مقاله چاپ شده پیش دفاع

چاپ الزامی است

اساتید راهنما

11

کلیه مستندات مربوط به دفاع که منجر

بخشنامه در کانال موجود است

اساتید راهنما

به اخذ بیش از  5امتیاز پژوهشی طبق

کلیه مستندات باید به تایید استاد راهنما ،مدیر گروه و مدیر پژوهشی

مدیر گروه

جدول بخشنامه  11/79534شده اند

دانشكده برسد

مدیر پژوهشی

متن کامل نسخه نهایی مقاله ارسال

در صورتی که مقاله چاپ نشده توسط استاذ راهنما پاراف شود

اساتید راهنما

12

شده یا چاپ شده جهت دفاع
13

فرم پر شده درخواست فارغ التحصیلی

14

مستندات نشانگر رتبه علمی مجالت

فرم در کانال اطالع رسانی دانشجویان دکتری موجود است

دانشجو

t.me/AzadMashhad_Phd
برای دانشجویان رعایت شرایط بخشنامه  11/79534الزامی است

استاد راهنما

* به علت اهمیت این فرم امضا از طرف در ان قابل قبول نیست

مدیر گروه
مدیر پژوهش دانشكده

* اطالعات فرم توسط دانشجو بصورت کامل پر شود
مدیر پژوهش دانشكده

پیش دفاع و دفاع
15

تكمیل فرم  3بخشنامه 11/79534

در کانال اطالع رسانی دانشجویان دکتری موجود است

توسط کلیه دوران جهت تخصیص

t.me/AzadMashhad_Phd

داوران

نمره از 21
16

تكمیل فرم  1-5یا  2-5یا  3-5بخشنامه

هیات داوران

11/79534

استاد راهنما
مدیر پژوهشی

17

18

19

ارسال اتوماسیونی اسكن مدارك به

صورتجلسه دفاع -فرم ب -فرم انصراف یا امتیاز مقاله -متن مقاله

تحصیالت تكمیلی و معاونت پژوهشی

اسكن برای خانم قدم السلطانی در تحصیالت تكمیلی و اقای

دانشگاه

فوالدی در معاونت پژوهشی ارسال گردد

ارسال فیزیك مستندات بند های فوق

صورتجلسات از دانشجویان محترم قابل اخذ نخواهد بود

تنها توسط همكاران

رسید شامل نا دانشجویان و تاریخ تحویل مدارك به تحصیالت

 2نسخه رسید اسامی

تكمیلی می باشد

بررسی مستندات دفاع یا فارغ

بررسی کلیه مستندات الزم شامل فرمها و مقاالت و ...

التحصیلی



این پروسه جهت طرح در شورا حداقل  3روز کاری نیاز

دفتر پژوهش دانشكده

نامه رسان دانشكده

دفتر تحصیالت تكمیلی جهت طرح در
شورای آموزشی پژوهشی دانشگاه

به زمان بررسی دارد
ارسال یك نسخه صورت جلسه دفاع و فرم درخواست فارغ

21

تایید صورتجلسات دفاع

21

مراجعه دانشجو جهت فراغت از

ثبت پایان نامه در آموزشیار .بررسی مدرك زبان و گواهی جامع-

تحصیل

صدور کارنامه کلی و چك لیست صدور گواهی موقت

22

پروسه فارغ التحصیلی

تكمیل چك لیست موقت فارغ التحصیلی و تحویل ان به اداره

23

تحویل مدرك فارغ التحصیلی

رییس اداره تحصیالت تكمیلی

التحصیلی به دایره امتحانات جهت اسكن مدارك
کارشناس اداره امتحانات
کارشناس اداره امتحانات

امتحانات


مراجعه دانشجو به اداره فارغ التحصیالن  2هفته پس از

مراجعه حضوری دانشجو به اداره فارغ

تحویل مدارم مرحله قبل (مرحله ) 22انجام شود

التحصیالن الزامی است

