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  گردش کار دفاع از عنوان رساله دکتري در گروه شنوایی شناسی

  )1401فروردین بازنگري: (

  

آموزشی دکتراي تخصصی، تعیین عنوان رساله می بایست از ابتداي نیمسال آئین نامه  40طبق ماده 
  دوم تحصیلی آغاز و جلسه دفاع از پروپوزال حداکثر تا پایان نیمسال سوم برگزار گردد. 

عنوان رساله دانشجوي دکتري می بایست متناسب با معیارهاي تصویب شده در دانشکده و گروه، توسط دانشجو و با همکاري  -1
 اساتید راهنما و مشاور انتخاب و به طریق ذیل عمل شود:

  از عنوان) براي نگارش متن دفاع رساله عنوان تأیید جهت دکتري مقطع دانشجوي رساله اطالعات فرم( 1از فرم شماره 
 استفاده شود. این فرم از سایت معاونت آموزشی دانشکده و مسئول تحصیالت تکمیلی گروه قابل دریافت است.

  قابل بررسی و نظردهی توسط معیارهاي تایید عنوانمعیارهاي ذیل (به گونه اي تکمیل گردد که  1لطفا فرم شماره (
  اساتید باشد:

 آن عنوان رساله و رعایت نکات پژوهشی در -

 اهمیت و ضرورت کار -

 رعایت زمینه تخصصی رشته تحصیلی -

 جنبه جدید بودن و نوآوري موضوع -

 وزن رساله و متناسب بودن آن با مقطع دکترا -

 چارچوب نظري (تئوري) رساله -

 جامعه و نمونه -

 مناسب بودن نوع مطالعه با عنوان رساله -

 نحوه انجام کار -

 قابلیت انجام موضوع و توانایی دانشجو -
 

دانشجو می بایست نسخه الکترونیکی و پرینت تایید و امضاء شده توسط استاد راهنماي اول را جهت طرح در گروه آموزشی،  -2
به مسئول تحصیالت تکمیلی گروه تحویل دهد و کامنت هاي احتمالی اساتید را دریافت کند (نسخه الکترونیکی از طریق 
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 فرصت دارد که به کامنت ها و سواالت اساتید پاسخ دهد. دو هفتهدانشجو حداکثر  -3

 اطالع رسانی می گردد.توسط مسئول تحصیالت تکمیلی گروه ارائه شفاهی دفاع از عنوان جلسه سپس روز و محل  -4

 دقیقه می باشد. 15دانشجو: حداکثر  دفاع از عنوان توسطمدت زمان  -5

ه دانشجو، توسط مسئول تحصیالت تکمیلی گروه جمع بندي و به نظرات اساتید گروه درخصوص قبول یا رد عنوان رسال -6
 همراه اصالحات نهایی احتمالی به دانشجو ابالغ می شود.

اصالح شده نهایی توسط گروه آموزشی را به تایید مسئول تحصیالت تکمیلی گروه  1دانشجو می بایست پرینت فرم شماره  -7
(تایید عنوان رساله) که از سایت پرینت  3(معیارهاي تایید عنوان) و شماره  2شماره تکمیل شده رسانده و به همراه فرم هاي 

تایید  وامضاء مدیر گروه را دریافت و به کارشناس آموزش جهت طرح گرفته یا از مسئول تحصیالت تکمیلی دریافت می کند؛ 
 در شوراي آموزشی دانشکده تحویل نماید.نهایی 

  
 
  جلسات دفاع عنوان می باشند.کلیه دانشجویان دکتري مرحله آموزشی موظف به شرکت در 

  

  که تا پایان نیمسال دوم می بایست در گروه آموزشی تایید شود.بوده وم مهلت دفاع از عنوان: آغاز نیمسال د

  مهلت دفاع از پروپوزال: تا پایان نیمسال سوم

  زمان آزمون جامع: نیمسال چهارم (شرط شرکت در آزمون جامع، دفاع از پروپوزال می باشد). 

  

 


