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 حضوری( ی )کاردرمانپایان نامه دکتری تخصصی دانشجو از دفاع  ندیفرا

 

 به اطالع مسئول نماینده تکمیلی گروه رسانده شود.   pvاتید راهنما و مشاور قرار گیرد و از طریق  اس  دیی مورد تاپایان نامه    -1

 تحصیالت تکمیلی گروه ارسال شود. چاپ دو مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری به نماینده  تصویر پذیرش/  -2

روز کاری برای دکتری می باشد( بین    10از زمان تحویل پایان نامه به اساتید داور )پایان نامه زمان تشکیل جلسه دفاع   -3

 . اساتید راهنما، مشاور و داوران توسط دانشجو/ تیم تحقیق مشخص شود

پایان   -4 تعیین شود )سالن    نامه دکتری توسطمحل تشکیل جلسه دفاع حضوری  پیگیری و  سالن دکتر    زادی/ آدانشجو 

 ( 2عشایری/ سمینار 

( توسط دانشجو/ تیم تحقیق بطور کامل تکمیل شود و از  word) دکتری  دفاع نهایی پایان نامه  برگزاری جلسه  فرم    -5

 طریق استاد راهنما به نماینده تحصیالت تکمیلی گروه ارسال شود. 

از طریق نماینده تحصیالت  به همراه فرم برگزاری جلسه دفاع نهایی  پس از تعیین ناظر جلسه، تقاضای تشکیل جلسه دفاع    -6

های  تکمیلی گروه به مدیر گروه ارسال و نهایتا به آموزش ارسال می شود تا عالوه بر تعیین نماینده دانشگاه، دعوت نامه

 تهیه شود. برای اساتید رسمی 

توسط دانشجو تشکیل  و نماینده دانشگاه    آپ متشکل از تمامی اساتید راهنما، مشاور، داور و ناظر جلسه  -ه واتس یک گرو  -7

 می شود. 

 اعالن شود. آپ  - واتساطالعات الزم شامل: نام اساتید راهنما، مشاور، داوران و ناظر جلسه توسط دانشجو در داخل گروه    -8

 ثبت شود. آپ - واتسجلسه دفاع داخل گروه و سالن   روز، ساعت و تاریخ دقیق   -9

در  مرتبط با تز دکتری    و نیز تصویر پذیرش/ چاپ مقاالت  اصالحات  wordنامه به همراه فایل  پایان   wordفایل    - 10

 توسط دانشجو قرار داده می شود.  آپ -واتس داخل گروه 



 بسمه تعالی 

2 
 

 

 ز برای اساتید با میل هم ارسال شود. ا در صورت نی  نکته:

 قرار گیرد. آپ - واتس ای اساتید داور توسط استاد راهنمای اول در داخل گروههامهندعوت  - 11

 . دقیقه می باشد  30نامه دکتری  پایان دانشجو از  زمان جلسه دفاع نهایی  مدت  - 12

 دقیقه می باشد.   10میانگین مدت زمان داوری هر داور در دفاع نهایی پایان نامه دکتری -14

 ****************************** 

 امه دکتری را قرائت می کند. ندانشجو در همان جلسه نمره نهایی خود را کسب می کند و قسم   ،پس از دفاع نهایی - 15

در  کامنتهای داوران را تمامی  فرصت دارد که  کاری  روز    10دانشجو حداکثر در طی   نهایی  پس از تشکیل جلسه دفاع  - 16

 پاسخ داده و در گروه مربوطه قرار دهد.  ه به صورت هایالیت شده داخل پایان نام

اعالن  آپ  - را در گروه واتسهی دانشجو به کامنتها دنظر نهایی خود در مورد پاسخ   کاری   روز  7داوران محترم در طی   - 17

 د. نمی نمای

 روز اداری(.   5اگر دانشجو به هر دلیل نتواند داوران را متقاعد کند فرصت مجدد برای اصالح داده می شود )  نکته:

، نماینده دانشگاه،  اورانبه طور حضوری کلیه امضاهای نهایی را از تمامی اساتید راهنما، مشاور، دموظف است دانشجو  - 18

گیرد و نامه فوق را برای تاییدیه نهایی به  لی گروه و نهایتا مدیر گروه می استاد ناظر علمی، استاد ناظر جلسه، نماینده تکمی 

 کارشناس آموزش )خانم جعفری( تحویل می دهند.  

 آموزش برای استاد راهنما ارسال خواهد شد. توسط  تصویر صورت جلسه دفاع نهایی رسمی )مهر/ امضا/ تاریخ(  - 19

  توسط  شود، می  صادر آموزشی معاونت سوی از که دانشکده خارج مشاور اساتید و خارجی داور اساتید همکاری  گواهی  -20

   .  شود  می قرار داده  آپ - واتس گروه در   اول راهنمای استاد


