
شروع

ارسال نامه مبنی بر تکمیل بودن رساله و آمادگی 
پیش دفاع دانشجو

از طرف استاد راهنما به مدیرگروه

ارسال نامه رسمی اعلا آمادگی پیش دفاع  
ز رساله به پیوست تائیدیه استاد راهنما دانشجو ا

 توسط مدیر گروه به معاون آموزشی

بررسی پرونده و تکمیل مستندات مربوطه 
توسط کارشناس آموزش

تهیه پیشنویس نامه توسط کارشناس آموزش 
برای معاون آموزشی

و اطلع به دانشجو  هت مرا عه به معاونت 
پژوهشی برای ارائه مقالت لزا برای دفاع طبط 

آئین نامه شیوه ارائه مقالت

ارسال نامه رسمی به همراه کلیه مستندات 
تکمیل شده و صورتجلسه پروپوزال و اعلا 

تغییرات اعمال شده
توسط معاون آموزشی به معاون پژوهشی

بررسی مقالت و مستندات ارائه شده و 
تکمیل ویژگی های مقالت منتج و غیر منتج از رساله

وسط معاون پژوهشی ت

تحویل فرا تکمیل شده به کارشناس آموزش 
روز قبل از تاریخ  14مهلت ارسال حداقل 

درخواستی برای پیش دفاع

برگزاری  لسه پیش دفاع از پایان نامه 

ارسال صورت  لسه و تایید اصلحات
توسط مدیر گروه به معاون آموزشی

پایان

فرآیند دفاع از پایان نامه دانشجویان دکتری 

تأیید شده

تأیید نشده

تأیید شده

ار اع و دستور بررسی و تکمیل مستندات 
توسط معاون آموزشی به اداره خدمات آموزشی

اطلع به دانشجو  هت رفع نواقص 

ارسال دعوتنامه ها برای  لسه پیش دفاع توسط  
کارشناس آموزش

ارسال صورت  لسه و تأیید اصلحات 
توسط مدیر گروه به معاون آموزشی 

صدور مجوز دفاع از  نبه پژوهشی 
از طرف  معاون پژوهشی به معاون آموزشی

ارسال نامه  هت کسب مجوز آموزشی 
توسط معاون آموزشی به مدیر آموزشی  

تحصیلت تکمیلی دانشگاه 
روز کاری قبل از تاریخ  10مهلت ارسال حداکثر 

دفاع نهایی

برگزاری  لسه نهایی دفاع از رساله

صدور و  ارسال دعوتنامه ها برای  لسه دفاع

اعلا مرا عه به سایت دانشکده و دریافت فرا 
اعلا آمادگی پیش دفاع رساله 
 توسط کارشناس آموزش به دانشجو

تحویل فرا تکمیل شده آمادگی دفاع 
توسط دانشجو به کارشناس آموزش

روز قبل از تاریخ دفاع  14مهلت ارسال حداقل 
نهایی

دریافت مجوز آموزشی دفاع از دانشگاه 

تأیید نشده
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