
  

  
  معارف و اندیشه اسالمیدانشکده 

  تعالیسمهاب
  معارف و اندیشه اسالمیدانشکده در  رساله دکتريدستورالعمل دفاع از 

  
  هدف

دانشجویی و همچنین برقــراري موازنــه منطقــی  از رساله هاي آوري زمینه مناسب براي تسهیل در برگزاري جلسات دفاعمنظور فراهمبه 
  عمل حاضر تدوین شده است.، دستورالرساله در نمرات 

  ردـاربـنه کــدام
 مشمول دستورالعمل حاضر خواهند بود. دانشکده دکتريهاي تحصیلی مقطع دوره رساله هايکلیه 

  مفاد دستورالعمل
  ماه قبل از پیشنهاد تاریخ دفاع ، برگزاري جلسه پیش دفاع رساله الزامی است. 1حداقل  -1ماده  

  .ته از زمان تحویل رساله به داوران داخلی تا تاریخ برگزاري پیش دفاع الزامی استرعایت حداقل دو هف: 1تبصره 

،  فــرم و  پــژوهش و فنــاوريو قســمت سایت دانشکده  با مراجعهقبل از تاریخ پیشنهادي دفاع   سه هفته دانشجو موظف است  -2ماده 
،  تقاضــاي خــود مبنــی بــر بررســی ســوابق  رســالهم کفایــت فرم  گواهی اعال فرم هاي مربوط به دفاع را چاپ کرده و با پر نمودن 

(همــراه داشــتن  )3(فرم  اع  را  از این اداره کسب نماید.بالمانع بودن  برگزاري جلسه دفو ) 3(فرم تحصیلی را به  اداره آموزش ارائه داده 
  ارنامه توسط دانشجو الزامی است)یک نسخه ک

ت مربــوط بــه مقــاالت را از دانشــجو تحویــل گرفتــه ســپس ضــمن بررســی گزارشــات واحد پژوهش موظف است کلیه مستندا -3ماده 
 )4پیشرفت رساله در پرونده دانشجو تعداد گزارشات ( حداقل سه گزارش) را به استاد راهنما اعالم می نماید. (فرم 

مــدیر بــه  وب در جلسه پیش دفــاع را تایید اصالحات مص،  قبل از تاریخ دفاعدو هفته موظف است حداقل  رسالهاستاد راهنما  -4 ماده
  .)5(فرم . کنداعالم  گروه

  الزامی است.  ارائه به داورانگروه  و  نسخه پایان نامه  جهت طرح در 2پیوست  :2تبصره
  .ارائه آخرین حکم کارگزینی استاد داور مدعو جهت پرداخت الزامی است :3تبصره 
  مورد رساله الزامی است.اظهار نظر کتبی یکی از داوران خارج در : 4تبصره

ضــمیمه و  گروهتأیید  با ضمن تایید اصالحات صورت گرفته در رسالهقبل از تاریخ دفاع،  روز10موظف است حداقل دیر گروه م -5ماده 
  )6فرم  ( د.نمای اعالمواحد پژوهش  کفایت رساله رابراي دفاع نهایی بهپیش دفاع  صورتجلسه 

  دفاع هنگام تحویل مدارك به واحد پژوهش  الزامی است.زمان و تاریخ  قطعی شدن :5تبصره

 و تعیــین نماینــده تحصــیالت تکمیلــیبا مراجعه به واحد پژوهش بالفاصله بعد از تحویل گرفتن فرم ها از مدیر گروه  دانشجو  -6ماده 
  را به امضاي معاونت علمی برساند.  آنپس س کسب نموده و مجوز برگزاري جلسه دفاع را  ،توسط آن واحد 

  . در شوراي علمی است دفاع دانشجو مدیر پژوهش موظف به طرح موضوع :6تبصره



تحویــل داده و اعــالم وصــول آن را بــا  هیــأت داورانرا بــه  پایان نامــه روز قبل از تاریخ دفاع 10حداقل دانشجو موظف است  -7ماده 
   کرده و به واحد پژوهش تحویل دهد.دریافت  "سط هیأت داورانتو رساله دکترياعالم وصول "تکمیل فرم 

بــه و ه کردتکمیل را خارجی الزحمه داوران پرداخت حقمربوط به روز قبل از تاریخ دفاع فرم  3حداقل دانشکده  واحد پژوهش -8ماده 
خــارجی  ان داور، در انتهاي جلسه دفاعیه به ده تحصیالت تکمیلیصورت نقدي از طریق نماینبه ان الزحمه داورد. حقکنارائه  حسابداري
  د.وشمیپرداخت 

نســخه تایــپ ســه قبل از جلســه دفــاع در  " رساله دکتريگواهی دفاع از "و  " رساله دکتري دفاعیه"هاي ک از صورتجلسهیهر  -9 ماده
  الزامی نیست). رسالهدرجه تایپ در این صورتجلسات درج خواهد شد ( رسالهنامه پس از دفاع . نمره نهائی و درجه پایانشودمی

با تأییــد  پس از انجام اصالحات اصالحات نامه براساس نظر هیأت داوران نیاز به اصالحات داشته باشد، فرم در صورتیکه پایان :7 تبصره
  .و به واحد پژوهش ارائه خواهد شد امضاء تایید شده درفرم استاد 

بندي نهایی، تعیین نمره نهایی دانشجو، نظارت بر تکمیل جمع یتجلسه دفاع مسئول نماینده تحصیالت تکمیلی حاضر در -10 ماده**
  را دارد. اداره پژوهش دانشکدهبه و مستندات  هافرم تحویلو هاي مرتبط، اخذ امضاء، فرم

در صــورت انجــام آن (بــه  انجام نخواهد شد و رسالهدر صورت عدم رعایت ضوابط فوق از سوي استاد راهنما و یا دانشجو، دفاع  -11 ماده
  هر صورت)، جلسه دفاع از درجه اعتبار ساقط است.

دانشــکده  آمــوزشبه ذکر الپس از انجام کلیه مراحل فوق نسخه  دوبه همراه گواهی دفاع در  رساله دکتريصورتجلسه دفاعیه  -12 ماده
  .شدارسال خواهد 

  باشد.الزم االجرا می معارف و اندیشه اسالمیدانشکده دکتري ویان براي دانشجتبصره  7ماده و  12این دستورالعمل در -15 ماده

  


