مراحل دفاع برای دانشجویانی که طبق بند  ۲بخشنامه متمم  ۰۰/۲۷۰۸۲شرایط دفاع را دارند
دسته  :۱دانشجویانی که در پیش دفاع متمرکز شرکت نکردند ولی مستندات دفاع انها قبل از  ۱۲دیماه اماده شده است
این دسته از دانشجویان بایستی درمرحله  ۶پژوهشیار قرار گیرند (اگر دانشجو در این مرحله نیست بایستی با مدیر پژوهشیار واحد محل
تحصیل تماس بگیرد تا مکاتبات الزم با تهران در این خصوص صورت گیرد).
مرحله ۶

فایل رساله  +گواهی پذیرش مقاله (که به امضا استاد راهنما و مدیر پژوهشی دانشکده رسیده است) را بارگذاری می شود.

در گواهی پذیرش مقاله استاد محترم راهنما جمله (مقاله مستخرج از رساله بوده و مورد تایید است) را حتما بایستی قید نماید.
(فیلم آموزشی مرحله  ۶در کانال تلگرامی اطالع رسانی دانشجویان دکتری که در قسمت انتهایی این نامه ادرس دهی شده قرار دارد قرار گرفته
است).
مرحله  ۸توسط استاد راهنما تایید می شود (فیلم آموزشی مرحله  ۷در کانال دانشجویان دکتری قرار گرفته است).
مرحله  ۷توسط ریاست اداره تحصیالت تکمیلی واحد محل تحصیل تایید می شود.
پس از قرار گیری در مرحله  ،۹توسط مدیر یا کارشناس پژوهشیار واحد محل تحصیل با سازمان مرکزی تهران مکاتبه رسمی انجام می گیرد تا
دانشجویان به مرحله  ۱۱منتقل شوند.
مرحله  ۱۱مستندات پژوهشی (فرم آمادگی دفاع و فایل و پی دی اف رساله و گزارش پیشرفت شش ماه و  )...توسط دانشجو بارگذاری شده و
توسط ادمین دانشکده تایید می شود.
فرم آمادگی دفاع در سامانه پژوهشیار موجود است و دانشجو امضاهای الزم را اخذ کرده و آن را در سامانه بارگذاری می کند.
مرحله  ۱۲توسط استاد راهنما و مشاور انجام می گیرد( .نسخه نهایی رساله تایید می شود)
مرحله  ۱۰توسط گروه تخصصی انجام می گیرد (صورتجلسه شورای گروه مبنی بر پیشنهاد داوران ( دو داور داخلی و دو داور خارجی) بارگذاری
می شود)
مرحله  ۱۱توسط ادمین دانشکده انجام می گیرد (صورتجلسه دفاع و ابالغیه داوران صادر می شود)
مرحله  ۱۲توسط ادمین واحد انجام می گیرد (نمره دفاع و نمره مقاله ثبت می شود) و سپس استاد راهنما تایید نهایی می کند .بدیهی است تا
مقاله موظفی تسویه ارایه نشود نمره نهایی نشده و مرحله به اتمام نمی رسد.
مرحله  ۱۶گواهی خاتمه کار صادر می شود.

دسته  :۲دانشجویانی که در پیش دفاع رد شده اند یا کفایت علمی را کسب نکرده اند
به این دانشجویان از طریق تماس تلفنی از تهران ایمیلی داده میشود ،دانشجو بر اساس نظر استاد راهنما اصالحاتی که شفاها در جلسه پیش
دفاع متمرکز گفته شده را انجام میدهد و مجدد در قالب دو فایل ( -۱فایل پایان نامه اصالح شده که در آن اصالحات هایالیت شده اند -۲
فایل سواالت داوران در جلسه دفاع و پاسخ به آنها) به ایمیل مذکور ارسال شود ،در صورت تایید مدیر هیات تخصصی داوران تهران دانشجو به
مرحله  ۱۱پژوهشیار توسط سازمان مرکزی تهران منتقل می شود .اگر اصالحات از تهران رد شد ( از طریق همان ایمیل از تهران پیگیری کنید)
دانشجو باید در دوره بعدی پیش دفاع متمرکز مجددا شرکت کند.
در صورت تایید و دریافت کفایت دستاوردهای پژوهشی باقی مراحل به قرار زیر است.
مرحله  ۱۱مستندات پژوهشی (فرم آمادگی دفاع و فایل و پی دی اف رساله و گزارش پیشرفت شش ماه و  )...توسط دانشجو بارگذاری شده و
توسط ادمین دانشکده تایید می شود.
فرم آمادگی دفاع در سامانه پژوهشیار موجود است و دانشجو امضاهای الزم را اخذ کرده و آن را در سامانه بارگذاری می کند.
مرحله  ۱۲توسط استاد راهنما و مشاور انجام می گیرد( .نسخه نهایی رساله تایید می شود)
مرحله  ۱۰توسط گروه تخصصی انجام می گیرد (صورتجلسه شورای گروه مبنی بر پیشنهاد داوران ( دو داور داخلی و دو داور خارجی) بارگذاری
می شود)
مرحله  ۱۱توسط ادمین دانشکده انجام می گیرد (صورتجلسه دفاع و ابالغیه داوران صادر می شود)
مرحله  ۱۲توسط ادمین واحد انجام می گیرد (نمره دفاع و نمره مقاله ث بت می شود) و سپس استاد راهنما تایید نهایی می کند .بدیهی است تا
مقاله موظفی تسویه ارایه نشود نمره نهایی نشده و مرحله به اتمام نمی رسد.
مرحله  ۱۶گواهی خاتمه کار صادر می شود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------دسته  :۰دانشجویانی که در پیش دفاع متمرکز گواهی کفایت دستاوردهای پژوهشی را دریافت کرده اند
این دسته از دانشجویان تا  ۲۲بهمن خود به خود به مرحله  ۱۱منتقل خواهند شد .ادامه مراحل به قرار زیر است.
مرحله  ۱۱مستندات پژوهشی (فرم آمادگی دفاع و فایل و پی دی اف رساله و گزارش پیشرفت شش ماه و  )...توسط دانشجو بارگذاری شده و
توسط ادمین دانشکده تایید می شود.
فرم آمادگی دفاع در سامانه پژوهشیار موجود است و دانشجو امضاهای الزم را اخذ کرده و آن را در سامانه بارگذاری می کند.
مرحله  ۱۲توسط استاد راهنما و مشاور انجام می گیرد( .نسخه نهایی رساله تایید می شود)
مرحله  ۱۰توسط گروه تخصصی انجام می گیرد (صورتجلسه شورای گروه مبنی بر پیشنهاد داوران ( دو داور داخلی و دو داور خارجی) بارگذاری
می شود)
مرحله  ۱۱توسط ادمین دانشکده انجام می گیرد (صورتجلسه دفاع و ابالغیه داوران صادر می شود)
مرحله  ۱۲توسط ادمین واحد انجام می گیرد (نمره دفاع و نمره مقاله ثبت می شود) و سپس استاد راهنما تایید نهایی می کند .بدیهی است تا
مقاله موظفی تسویه ارایه نشود نمره نهایی نشده و مرحله به اتمام نمی رسد.
مرحله  ۱۶گواهی خاتمه کار صادر می شود.
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