
  باسمه تعالي                                                                        
  1شماره كاربرگ 

 رساله دكتري -تعيين استاد راهنما 

   تا پايان نيمسال اول تحصيلي پيشنهاد و به گروه آموزشي اعالم نمايد. "دستورالعمل راهنمايي، مشاوره و داوري"اساسدانشجو موظف است استاد راهنماي خود را بر  - 5ماده 
وز رساني كند. دانشجويان ور آگاهي دانشجويان از سوابق علمي و پژوهشي استادان گروه، در ابتداي هر نيمسال شناسنامه علمي استادان را در سايت دانشكده به رگروه آموزشي موظف است به منظ

دانشجويان و نظرات پيشنهادهاي سه تن استاد را بنا به اولويت انتخاب و به گروه پيشنهاد نمايند. گروه موظف است با توجه به  1مطابق كاربرگ شماره  ،استاد راهنمابراي تعيين موظف هستند 
به اداره آموزش دانشكده ارسال نمايد. بديهي است دانشجو اقدام و  1راهنما و كاربرگ تاييد شده شماره  )ان(نهائي كردن استاددر جلسه گروه درخواست دانشجويان را بررسي و نسبت به  ،استادان

  .بايد استادي را به لحاظ تخصصي انتخاب كند كه با موضوع مورد مطالعه او سنخيت كامل داشته باشد.

  مشخصات دانشجو .1
 نام و نام خانوادگي :

  رشته :
سال و نيمسال ورود :                     

  شماره ملي :
 نام پدر :

 شماره دانشجويي :                                    
  گرايش :                                     

  سال:              نيمسال:  اول               دوم 

  
  
  
  
   

 
 حوزه تخصصي مورد نظر دانشجو براي كار بر روي رساله :  .2

  

 

 بنا بر اولويت –رساله براي راهنماييپيشنهادي  ستادانا .3

  وابستگي سازماني نام و نام خانوادگي اولويت
 

 نخست
   

    دوم
    سوم

 روه:گنتيجه بررسي  .4

و  ه، مشاورييگرفتن شرايط مندرج در دستورالعمل راهنمادر جلسه مورخ ................... گروه آموزشي مطرح و با در نظر -الف
  تصويب شد.  سوم   دوم   نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري اولويت نخست پايان يداور

  

پيشنهاد گروه   غير مرتبط بودن موضوع رساله با حوزه تخصصي استادان   به دليل تكميل ظرفيت استادان  -ب
 تصويب رسيد.  بهآقاي / خانم دكتر ...............................  به رساله مبني بر واگذاري هدايت

  :امضاء تاريخ  و                                                  نام و نام خانوادگي مدير گروه:
  .ارائه دهدتوجه: مدير محترم گروه اين كاربرگ را به همراه صورتجلسه گروه به اداره آموزش دانشكده 

  نام و نام خانوادگي و امضاي تحويل گيرنده در اداره آموزش:
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 2کاربرگ شماره  

 
 
 
  

                                

 انتخاب موضوع رساله

 انتخاب موضوع توسط دانشجو با تأئید استاد راهنما با ) باید شامل بیان مسئله و دالیل2موضوع رساله (مطابق کاربرگ شماره  شیوه نامه: 6ماده  3هاي تبصره   
       تایید شده به اداره  2گ شماره شود. مدیر گروه موظف به ارائه کاربرشد. مهلت تصویب موضوع رساله در گروه آموزشی تا پایان نیمسال دوم تحصیلی دانشجو تعیین می

 شکده است.   آموزش دان

 
 موضوع: 

 

 )کلمه نوشته شود. 200در حداکثر  (عوامل اصلی انتخاب موضوع ، ضرورت و اهمیت بررسی موضوع بیان مسأله:

 

 

 

 

 

 :امضاءتاریخ و                                                                     :تایید استاد راهنما:      نام و نام خانوادگی

 

 :  گروه آموزشینظر 

 شدن تأئید                   تأئید شد
  

 با انجام اصالحات زیر تأئید شد       

 اصالحات پیشنهادي استاد راهنما:

 

 : تاریخ و امضاء                            نام و نام خانوادگی مدیر گروه:تاریخ تصویب در گروه:                          

 

 به اداره آموزش دانشکده ارائه دهد. 3را به همرا صورتجلسه گروه و کاربرگ شماره توجه: مدیر محترم گروه این کاربرگ 

 : نام و نام خانوادگی و امضاي تحویل گیرنده در اداره آموزش
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 گواهي ناهمانندي و رعايت امانتداري
  

استاد راهنما مسئول بررسي صحت علمي و اصالت رساله است. در هر مرحله از پيشرفت رساله الزم است  شيوه نامه: 7ماده  2بند ب از قسمت 
) به معاونت پژوهشي و معاونت آموزشي دانشكده ارائه نمايد. 3(كاربرگ شماره  اي مبني بر ناهمانندي و رعايت امانتداري در قالباستاد راهنما تاييديه

 مند شود.تواند به منظور بررسي صحت و اصالت كار پژوهشي دانشجو، از سامانه همانندجو بهرهاستاد راهنما مي

  شود: گواهي مي

عنوان  .................................................................................................  همانندي گزارش پيشرفت رساله دانشجو ............................... با
هاي حاصل و اشراف اينجانب به موضوع رساله، افزار همانندجو با منابع انتشاريافته بررسي شد. بر اساس يافتهبا به كارگيري نرم

  همانندي مشاهده نشد. 
 

  خانوادگي استاد راهنما:                                                                    تاريخ و امضاء:      نام و نام
  

 گواهي ناهمانندي و رعايت امانتداري

  شود: گواهي مي

................................................................................................. همانندي گزارش پيشرفت رساله دانشجو ............................... با عنوان  
هاي حاصل و اشراف اينجانب به موضوع رساله، افزار همانندجو با منابع انتشاريافته بررسي شد. بر اساس يافتهبا به كارگيري نرم

  مشاهده شد. در موارد زير همانندي 

1. ... 

2. ... 

3. ... 

4. ... 

  نتيجه: 

 پذير است. با رفع همانندي ادامه فرايند تنظيم رساله امكان .1

 پذير نيست.ادامه فرايند تنظيم رساله امكان .2

  

تاريخ و امضاء:                                                                                          نام و نام خانوادگي استاد راهنما:           
توجه : در هنگام ارائه موضوع  رساله، تصويب پروپوزال، گزارش هاي پيشرفت اول و دوم و پيش دفاع ، يك نسخه از اين 

  مسئول ذيربط مطابق با شيوه نامه تحويل داده مي شود.كاربرگ به همراه گزارش سامانه توسط استاد راهنما تكميل و به 

  نام  و نام خانوادگي و امضاي تحويل گيرنده در اداره آموزش:
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  4كاربرگ شماره 

 نامه رسالهتصويب طرح

نامه رساله خود را با دانشجو موظف است پس از تصويب موضوع رساله در گروه آموزشي، طرح شيوه نامه: 8ماده  1بند 
تحصيالت تكميلي تأئيد كتبي استادان راهنما و مشاور حداكثر تا پايان نيمسال سوم به تأئيد گروه آموزشي و تصويب شوراي 

). همچنين دانشجو موظف است پس از اخذ تاييديه ايرانداك نسخه اي از آن را به 4دانشكده/ پرديس برساند (كاربرگ شماره 
  به اداره آموزش ارائه تا در پرونده تحصيلي وي ضبط گردد. 4همراه كاربرگ شماره 

 

  پيشنهاد اجراي رساله دكتري

  (طرحنامه)
  ارسي :ف            عنوان:

  انگليسي :          

  حوزه تخصصي: 

  

  هاي ابالغ شده:انطباق موضوع با اولويت

انداز بيست ساله، نقشه جامع علمي هاي پژوهشي مبتني بر اهداف مندرج در سند چشماولويت
 كشور، برنامه توسعه ج.ا.ا. 

 دار اعالم شده از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوريموضوعات اولويت

 هاي اجرايي و مؤسسات علمي و پژوهشي كشورهاي پژوهشي نهادهاي سياسي، دستگاهاولويت

 ها و نيازهاي علمي بنا به تشخيص گروه آموزشي، دانشكده يا دانشگاه اولويت

  تاريخ و امضاء :                    دانشجو :نام و نام خانوادگي 

  امضاء : تاريخ و           نام و نام خانوادگي استادان راهنما:

  تاريخ و امضاء:                       نام و نام خانوادگي استادان مشاور:

  تاريخ تصويب گروه آموزشي:                     
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  مشخصات دانشجو
  سال و نيمسال ورود :  نام و نام خانوادگي:

  گرايش :  رشته تحصيلي :
  شماره تماس :  دانشكده :

  نشاني پستي:
  

  راهنما (اول)مشخصات استاد 
  :رشته و حوزوي/ دانشگاهي مدرك آخرين  نام و نام خانوادگي:

  دانشكده :  گرايش :
  مرتبه علمي :  تماس: شماره

  دانشگاه محل خدمت :
  نشاني پستي :

  شماره تماس فوري :
  تعداد رساله هاي در دست راهنمايي :

  تعداد پايان نامه هاي در دست راهنمايي :
 

  يني ايشان و كارنامك علمي (رزومه) پيوست شود.گزباشند، بايد آخرين حكم كارها استاد راهنما از اعضاي هيأت علمي ساير دانشگاه در صورتي كه:نكته

  مشخصات استاد راهنما (دوم)
  آخرين مدرك دانشگاهي/ حوزوي و رشته :  نام و نام خانوادگي:

  دانشكده :  گرايش :
  مرتبه علمي :  تماس: شماره

  محل خدمت :دانشگاه 
  نشاني پستي :

  شماره تماس فوري :
  تعداد رساله هاي در دست راهنمايي :

  تعداد پايان نامه هاي در دست راهنمايي :
 

  يني ايشان و كارنامك علمي (رزومه) پيوست شود.زها باشند، بايد آخرين حكم كارگدر صورتي كه استاد راهنما از اعضاي هيأت علمي ساير دانشگاه:نكته
  مشخصات استاد مشاور(اول)

  : رشته و حوزوي/ دانشگاهي مدرك آخرين  نام و نام خانوادگي:
  دانشكده :  گرايش :
  مرتبه علمي :  : تماس شماره

  شماره تماس فوري :  دانشگاه محل خدمت :
  نشاني پستي :
  يني ايشان و كارنامك علمي (رزومه) پيوست شود.گزآخرين حكم كارها باشند، بايد از اعضاي هيأت علمي ساير دانشگاهمشاور در صورتي كه استاد :نكته

  مشخصات استاد مشاور(دوم)
  رشته: و حوزوي/ دانشگاهي مدرك آخرين  نام و نام خانوادگي:

  دانشكده :  گرايش :
  مرتبه علمي :  تماس: شماره

  شماره تماس فوري :  دانشگاه محل خدمت :
  نشاني پستي :
  يني ايشان و كارنامك علمي (رزومه) پيوست شود.گزها باشند، بايد آخرين حكم كاراز اعضاي هيأت علمي ساير دانشگاهمشاور در صورتي كه استاد :نكته
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 » اطالعات مربوط به رساله« 

  عنوان .1
  :تحقيق به زبان فارسيعنوان  -

........................................................................................................................................................... 

 به زبان انگليسي: تحقيق عنوان -

...........................................................................................................................................................  

 . سايرج نماينددر اين بخش در به زبان مربوطفقط عنوان رساله خود را توانند مي هاي خارجيزبانهاي دانشجويان رشته نكته:
  . بايد عنوان را هم به فارسي و هم به انگليسي ثبت نماينددانشجويان، 

  :)هاي تحقيقپرسشو هاي مجهول و مبهمجنبه، تعيين مسأله طرح (شامل اساسي تحقيق بيان مسأله .2

  

  

(شامل اختالف نظرها و خالءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به  انجام تحقيق ضرورتاهميت و  .3
  :)موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آنبررسي 

  

  

(بيان مختصر پيشينه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج كشور  مربوط پيشينه مرور ادبيات و .4
  :پيرامون موضوع تحقيق و نتايج آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظري تحقيق)

  

  

  جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق: .5

  

  

 :(شامل اهداف آرماني، كلي، اهداف ويژه و كاربردي) اهداف مشخص تحقيق .6
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ها، صنايع و يا گروه وران (سازماندر صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره .7
  :(به عبارت ديگر محل اجراي مطالعه موردي) ذينفعان) ذكر شود

  

  

  تحقيق: هايپرسش .8

  

  

  :هاي تحقيقفرضيه .9

  

  

  :صورت مفهومي و عملياتي)ها و اصطالحات فني و تخصصي (به تعريف واژه .10

  

  

 روش شناسي تحقيق: .11

  

  

  نمونه (در صورت وجود و امكان):اندازه گيري و جامعه آماري، روش نمونه  .12

  

  

  ها:ها و ابزار تجزيه و تحليل دادهروش  .13

  

 

  انجام تحقيق: بندي  زمان .14
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  ها و مراحل اجرايي تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت كاربندي فعاليتبيني زمانپيش

  

زمان  شرح فعاليت رديف
  كل

 (ماه)

 زمان اجرا به ماه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1  

 

                          

2  

  

                          

3  

  

                          

4  

  

                          

5  

  

                          



 

6  
 

6  

  

                          

7  

  

                          

8  

  

                          

9  

  

                          

10  

  

                          

11  

  

                          

12  

  

                          

 است.ماه  24ماه و حداكثر  12بيني مراحل مطالعاتي و اجرايي رساله دكتري حداقل زمان قابل قبول براي پيش نكته:
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  پيوست نيست   پيوست است   صورتجلسه گروه آموزشي
  

گروه آموزشي  ..................................در تاريخ ............................ در محل ............................ با حضور اعضاي آموزشيشوراي گروه 
  ...................................................و موضوع رساله با عنوان..............................................................................................شده  تشكيل

  .شدبررسي و تصويب 

  

  خ تاري        امضاء        خانوادگي اعضاي شورانام و نام

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

6 -  

  

  

  

       :امضاءتاريخ و                                             خانوادگي مديرگروه: نام و نام

  

  :امضاءتاريخ و               خانوادگي رياست دانشكدهنام و نام
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  فرم تعهد دانشجويان در قبال نتايج حاصل از رساله دكتري

  

ش ..................................... دانشجوي ورودي ......................... مقطع دكتري رشته .......................... گراياينجانب 
در .................................. » ............................................................« ........ام تحت عنوان: .................................... كه موضوع رساله

  : گردم مي به تصويب رسيده، متعهد آموزشيشوراي گروه 

تهيه شود و  اينجانبام بر اساس اصول علمي و حاصل از تحقيقات مطالب و مندرجات رسالهتمامي الف) 
منابع و ماخذ آن ، هاي ديگرانها، جداول و نموداردر صورت استفاده از مطالب، نتايج تحقيقات، نقل قول

  به نحوي كه قابل تشخيص و تفكيك از متن اصلي باشد قيد گردد. 

كه از نتايج تحقيقاتم عالوه بر رساله، كتاب ، مقاله، اختراع، اكتشاف و هر گونه توليدات  ب) در صورتي
توليدات اينجانب درج و نام دانشگاه بوده و اين موضوع صراحتاً در مكاتبات و ه علمي حاصل شود، صرفاً ب

  بر اساس ضوابط دانشگاه اقدام نمايم.

ج) در صورت استفاده از كمكهاي مالي و غير مالي نهادهاي دولتي و غير دولتي از موضوع تحقيق 
يا رساله صورت دانشكده مجاز به تغيير عنوان  اينجانب مراتب را كتباً به دانشكده اطالع دهم در غير اين

  باشد.قي ميساير اقدامات حقو

بديهي است چنانچه تحت هر شرايطي و در هر زمان، دانشگاه خالف موارد ذكر شده را مشاهده نمايد نسبت به تصميم 
  نمايم.اتخاذ شده هيچگونه ادعايي نداشته و حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي

  

   :خانوادگي دانشجونام و نام  
 :تاريخ و امضاء  

                

  

  

  آقاي/ خانم ................................ دريافت گرديد. حاضربا امضاي دانشجودر تاريخ .................... فرم 

  امضاء :تاريخ و                                                 : دانشكده يپژوهش نام و نام خانوادگي كارشناس امور

 



  باسمه تعالي  
  5كاربرگ شماره 

  گزارش ها و سمينار ها ي پيشرفت رساله
نامه، در طول تهيه رساله دو گزارش از پيشرفت تدوين رساله تهيه و به صورت سمينار دانشجو موظف است پس از تصويب طرح شيوه نامه: 9ماده  1بند 

 شود. هر گزارش بايد در كاربرگو گزارش دوم حداكثر تا پايان نيمسال هفتم تحصيلي تهيه و ارائه مي ششمتا پايان نيمسال  حداكثر ارائه نمايد. گزارش اول
رسانده و سپس در يك جلسه با حضور تأئيد كميته راهبري و داور داخلي (نماينده معاونت پژوهشي دانشگاه) هاي آماده رساله به تهيه و به انضمام بخش 5شماره 

از آن دفاع شود. معاون پژوهشي دانشكده پس از تأئيد، يك نسخه را براي معاونت پژوهشي  (نماينده معاونت پژوهشي دانشگاه)ر داخليكميته راهبري و داو
  .كندآموزش دانشكده ارسال مي اداره دانشگاه و نسخه ديگر را براي درج در پرونده دانشجو به

  )  2 و 1( گزارش ... شماره 

و گزارش دوم حداكثر تا پايان نيمسال هفتم تحصيل بايد تنظيم و به صورت  ششمتوضيح: گزارش اول حداكثر تا پايان نيمسال 
  سمينار ارائه شود.

  عنوان رساله :  نام و نام خانوادگي دانشجو :
  فعاليت: عنوان  -فال
  كلمه) :  200شرح فعاليت ( حداكثر در  -ب
    خير   آيا تا كنون مقاله اي از فعاليت انجام شده استخراج و براي انتشار ارسال شده است؟  بلي  -پ

  پاسخ بلي موارد زير تكميل گردد :در صورت 
  اسامي نويسندگان با ذكر سمت  وضعيت مقاله  نمايه مجله  نام مجله  عنوان مقاله  رديف

 *(نويسنده مسئول با عالمت 
  مشخص گردد)

1            
2            

  مسئول مقاله معرفي شده باشد. نويسنده  شيوه نامه، مقاالتي قابل پذيرش است كه استاد راهنما به عنوان 11ماده  1مطابق تبصره  توجه:

  سمينار ارائه شده :  -ت

      گرديد و قابل قبولسمينار از گزارش پيشرفت مرحاله اول/دوم رساله در تاريخ                         با حضور اعضاي زير برگزار 
  موارد اصالحي درج گردد.تشخيص داده شد.( در صورت غير قابل قبول بودن ، داليل و      غيرقابل قبول    

  
  
  

  امضاء :تاريخ و                                                             تاييديه استادان راهنما: نام و نام خانوادگي
  امضاء :تاريخ و                                   استادان مشاور: نام و نام خانوادگي             تاييديه 

  امضاء :تاريخ و                  ): نام و نام خانوادگيدانشگاه داور داخلي( نماينده معاونت پژوهشي
ي دانشكده جهت درج در پرونده دانشجو ارسال معاون پژوهشي دانشكده يك نسخه را بايگاني و نسخه ديگر را به معاون  آموزش

 نمايد.

  نام و نام خانوادگي و امضاي تحويل گيرنده در اداره آموزش:



 باسمه تعالی 

 6کاربرگ شماره 
 اعالم آمادگی براي دفاع-نگارش رساله

 
به همراه مقاالت پذیرفته شده/چاپ شده  "شیوه نامه نگارش"پیش از برگزاري جلسه پیش دفاع  باید رساله نگارش شده مطابق   :شیوه نامه 10ماده 

برسد. رساله تدوین شده و مقاالت که توسط استادان راهنما و مشاور تایید شد به گروه آموزشی  6به تایید استادان راهنما و مشاور حسب کاربرگ شماره 
د را براي انجام دفاع نهایی اعالم و متعهد می شود که نسخ ، دانشجو آمادگی خو6ذیربط جهت تعیین داور ارائه می شود. عالوه بر آن طی کاربرگ شماره 

 تایپ شده رساله را یک ماه قبل از تاریخ دفاع نهایی به اعضاي کمیته راهبري و داوران داخلی و خارجی ارائه نماید.
 

شته ..........................................تحت عنوان خانم ...................................................دانشجوي راصول نگارش رساله دکتري آقاي/
منطبق با شیوه نامه نگارش تدوین شده معاونت پژوهشی  ...................................................................................................................

 دانشگاه می باشد.

  تایید نمی شود          تایید می شود
 

 امضاء:تاریخ و                                                    راهنما :  تاداناستاد یا اسنام و نام خانوادگی         

        

        تاریخ وامضاء:                                                      مشاور: اندام و نام خانوادگی استاد یا استان         

 

 

           ........................................................دانشجوي دوره دکتري ضمن اعالم آمادگی خود براي انجام دفاع نهایی، متعهد اینجانب
دفاع نهایی به کمیته راهبري و داوران داخلی و خارجی ارائه ی شوم نسخ تایپ شده رساله خود را یک ماه قبل از تاریخ م

                                         .نمایم

 تاریخ و امضاء:   

 

 

 
 نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده در اداره آموزش دانشکده :    

 



         باسمه تعالي                                                                                                

                      7 شماره كاربرگ      

  كفايت علمي رساله      
  انتشار مقاالت          

پژوهشي يا نمايه شده در پايگاه -دفاع، يك مقاله چاپ شده (يا دو مقاله پذيرفته شده) برگرفته از رساله را در نشريات علميدانشجو موظف است پيش از برگزاري جلسه پيش از آن در شيوه نامه: 2و 1و تبصره هاي  11ماده 
ISI  وScopus  گردد. با تأئيد معاون ارسال  7هشي دانشكده به معاونت پژوهشي دانشگاه براي تأئيد و تعيين نوع نمايه آن بر اساس كاربرگ شماره و از طريق معاونت پژو تاييدارائه نمايد. اين مقاالت بايد ابتدا از سوي استاد/استادان راهنما

  گردد. دفاع به معاون پژوهشي دانشكده و سپس معاون آموزشي دانشكده ارسال ميپژوهشي دانشگاه مراتب براي صدور مجوز پيش
  تنها مقاالتي براي اخذ مجوز دفاع قابل قبول است كه استاد راهنما به عنوان نويسنده مسئول مقاله معرفي شده باشد. – 1تبصره

  دفاع الزامي است.براي برگزاري جلسه پيش 11و تأئيد مقاالت ماده  9ها و سمينارهاي ماده ارائه گزارش -2تبصره 

  شيوه نامه است 14اين ستون تنها براي مقاالتي است كه اضافه بر مقاله اصلي مربوط به مجوز دفاع مي باشد و تنها براي يك نمره موضوع ماده **

  گواهي پذيرش پيوست شود.***

  پيوست شود. كل مقاله صفحات حقوقي مجله و ****

  :امضاء تاريخ و                                   صحت مطالب جدول باال و همچنين صحت برگرفته شدن مقاالت از رساله مورد تاييد است.                نام  و نام خانوادگي :             تاييد استاد راهنما:. 1
   :گاهتاييد معاون پژوهشي دانش-2 

                                                             تاييد نيست           مورد تاييد استپژوهشي دانشگاه  تمعاونهاياز نظر مالكو همچنين  ، تحيقيقات و فناوريز نظر وزارت علوممقاالت باال از لحاظ نمايه مورد نظر و اعتبار مجله ا
  : امضاءوو تاريخ                                       نام  و نام خانوادگي:                                                                                                                                                                                                     

  ارسال نمايد.و نسخه ديگر را براي درج در پرونده دانشجو به معاون آموزشي دانشكده  خه را براي معاونت پژوهشي دانشكدهيك نس گاهتوجه: معاون  پژوهشي دانش

 :نام و نام خانوادگي و امضاء تحويل گيرنده در اداره آموزش

  
  رديف

  
  عنوان مقاله

نام 
  مجله

اسامي   سال  دوره  شماره
نويسندگان به 

ترتيب(نويسنده 
مسئول با 

 *عالمت 
  مشخص گردد)

سمت 
در 
  رساله

  وضعيت مقاله  اعتبارعلمي
نمايه شده

 Web ofدرپايگاه

science  

نمايه شده درپايگاه
Scopusيامقاله علمي - 

پژوهشي نمايه شده 
 ISCدرپايگاه

نمايه شده 
 ISIدرپايگاه

Master Journal 
List  

نمايه شده**
  Scopusو ISIغير 

 چاپ **** پذيرش ***

                  

                  

                  



 
  باسمه تعالي

 8كاربرگ شماره 
 پيش دفاعجلسه فرم اجازه 

و مقاالت پذيرفته شده/چاپ  "شيوه نامه نگارش"پس از بررسي رساله تدوين شده  مطابق  دفاع و دفاع نهائي موظف استگروه آموزشي براي پيش :شيوه نامه 12ماده 
ها و مؤسسات پژوهشي داور داخلي دوم (نماينده معاونت آموزشي دانشگاه) و يك نفر از اعضاي هيأت علمي ساير دانشگاهشده يك نفر را از بين اعضاي هيأت علمي دانشگاه  به عنوان 

  تعيين نمايد و به تاييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده برساند.  "دستورالعمل راهنمايي، مشاوره و داوري"را به عنوان داور خارجي بر اساس
دفاع با حضور اعضاي كميته راهبري و ه بايد دو نسخه از رساله را براي داوران داخلي (نمايندگان معاونت پژوهشي و آموزشي دانشگاه) ارسال كند. جلسه پيشمعاونت پژوهشي دانشكد

. دانشجو با مراجعه به اداره آموزش دانشكده و تكميل شودداوران داخلي (نمايندگان معاونت پژوهشي و آموزشي دانشگاه) حداقل يك ماه پيش از جلسه دفاع نهايي از رساله برگزار مي
 را دريافت كرده و وضعيت اجراي دوره از لحاظ انجام تمامي مراحل آموزشي (تأئيديه تحصيلي، صالحيت عمومي، گذراندن واحدهاي الزم، آزمون 8، كاربرگ شماره  6كاربرگ شماره 

را به معاون پژوهشي دانشكده  8تأئيد معاون آموزشي دانشكده مي رسد. معاون آموزشي دانشكده پس از تأئيد، كاربرگ شماره جامع، سنوات تحصيلي، مدرك زبان و ...) بررسي و به 
يا پذيرش  هاي مربوط به برگزاري سمينار و اصل مقاله/مقاالت چاپ شدهنمايد. پس از طي مراحل فوق معاون پژوهشي دانشكده ضمن بررسي كفايت علمي رساله (كاربرگارسال مي

  نمايد.صادر مي 8شده) مجوز دفاع را طي كاربرگ شماره 
.  

 تأئيد انجام مرحله آموزشي: -الف

......... رشته شود: دانشجو خانم/ آقاي ..................................................... به شماره دانشجويي  .............................گواهي مي
  موفقيت گذرانده است: ................................ ورودي نيمسال ................. سال تحصيلي .................................. مراحل زير را با.............

 . آزمون جامع 2          گذرانده حسب سرفصل دروس واحدهاي درسي .1

 . صالحيت عمومي 4                   تأئيديه تحصيلي .3

 . مدرك زبان 6                سنوات تحصيلي .5

  . معرفي نامه بورس حسب مورد 8                   كارت آزمون .7
  . گواهي تدريس حسب مورد10              شهريه تحصيلي و تسويه مالي حسب مورد  .9

                                        امضاء: و تاريخنام و نام خانوادگي معاون آموزشي دانشكده:                                                   
  

  تأئيد انجام مرحله پژوهشي: -ب
  شود دانشجوي نامبرده مراحل زير را با موفقيت انجام داده است:گواهي مي

 برگزاري سمينار  .1

 ارائه اصل مقاله چاپ و منتشر شده   .2

 دو مقاله  گواهي پذيرش چاپ يك/ .3

  7تاييد مقاله/مقاالت توسط معاونت پژوهشي دانشگاه مطابق كاربرگ شماره  .4

  بر اساس انجام مراحل آموزشي و پژوهشي، دانشجو مجاز به دفاع از رساله
   باشد.ينم        .باشدمي                                                                

 امضاء:                           تاريخ ونام و نام خانوادگي معاون پژوهشي دانشكده:                                         



 باسمه تعالی  

 9کاربرگ شماره 
 دفاعپیش جلسه برگزاري گزارش

) را براي معاونت 9دفاع (کاربرگ شماره هاي الزم بر عهده دانشجو است. داور داخلی  (نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه) موظف است گزارش برگزاري جلسه پیشدفاع استاد راهنما و هماهنگیمسئول برگزاري جلسه پیش شیوه نامه: 12ماده  1تبصره 
 ارسال نماید. آموزشی دانشکده و معاونت پژوهشی دانشکده 

 م آموزشی دانشکده معاون محتر
     معاون محترم پژوهشی دانشکده

 شود:دفاع به شرح زیر ارائه میگزارش برگزاري جلسه پیشبا سالم،

 امتیاز شاخص ارزیابی ردیف
 غیر قابل قبول خوب خیلی خوب عالی

     انسجام مطالب 1
     مرتبط بودن مطالب گردآوري شده  2
     انتشار یافتهاستفاده از منابع تازه  3
     استفاده بهینه از وقت 4
     تسلط بر مطالب 5
     نوآوري 6
     تحلیل علمی 7
     انتخاب  و اجراي روش شناسی مناسب 8

 غیرقابل قبول  :            قابل قبولنظر نهایی
 ).تکمیل گردد 10(اگر غیرقابل قبول درج شود، کاربرگ شماره                                                                              

  

 وهشی دانشگاه): ماینده معاونت پژن( اور داخلید                                                       
 نام و نام خانوادگی:

 :امضاءتاریخ و 
 



 باسمه تعالی                                                                      

 10کاربرگ شماره                                                                  
 رساله پس از جلسه پیش دفاع اصالحات

 نهایی تشخیص دهند، برگزاري جلسه دفاع نهایی دفاع، رساله را غیر قابل دفاعجلسه پیشدر صورتی که اعضاي هیأت داوران در  -12ماده 3و  2 هاي تبصره
منوط به انجام اصالحات توسط دانشجو و تأئید آن توسط کمیته راهبري و داوران نهایی )، برگزاري جلسه دفاع 10پذیر نیست. در صورت لزوم اصالحات (کاربرگ شماره امکان

را انجام و نسخه نهائی را براي معاون پژوهشی دانشکده ارائه  10، اصالحات مندرج در کاربرگ شماره نهایی است پیش از برگزاري جلسه دفاعداخلی است. دانشجو موظف 
 نماید.

ا ............ ب در جلسه پیش دفاع مورخ ............بر اساس مطالعه و بررسی گزارش رساله تحصیلی دانشجو ........................................
شود. دفاع نهائی ......... انجام اصالحات زیر توصیه میعنوان .......................................................................................................................

 منوط به اعمال تمامی موارد است.

1. .......................................................................................................................................................... 
2. .......................................................................................................................................................... 
3. .......................................................................................................................................................... 
4. .......................................................................................................................................................... 
5. .......................................................................................................................................................... 
6. .......................................................................................................................................................... 
7. .......................................................................................................................................................... 
8. .......................................................................................................................................................... 

9. .......................................................................................................................................................... 
10. .......................................................................................................................................................... 

11. .......................................................................................................................................................... 
12. .......................................................................................................................................................... 
13. .......................................................................................................................................................... 
14. .......................................................................................................................................................... 

15. .......................................................................................................................................................... 
16. .......................................................................................................................................................... 

17. .......................................................................................................................................................... 
18. .......................................................................................................................................................... 

 امضاء:تاریخ و                        راهنما:                                                            (ان)داستا نام و نام خانوادگی

 امضاء:تاریخ و                           مشاور:                                                             )ان(تادنام و نام خانوادگی اس

 امضاء:تاریخ و          داخلی (نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه): داورنام و نام خانوادگی استاد 

                                                                                                                                                             امضاء: تاریخ و                      دانشگاه): آموزشینام و نام خانوادگی استاد داور داخلی (نماینده معاونت 



 باسمه تعالی                        

 11کاربرگ شماره 

 قابل دفاع نهایی بودنبراي تایید برگزاري جلسه دفاع و وضعیت رساله 
دانشجو باید سه نسخه از رساله تدوین شده خود را به معاونت پژوهشی دانشکده ارائه تا آن معاونت به صورت رسمی و طی نامه اي نسخ  -شیوه نامه13ماده 

ارسال کند. داور خارجی و داوران داخلی موظف هستند پس از دریافت نسخه رساله،  11رساله را به داوران داخلی و داور خارجی به همراه کاربرگ شماره 
 براي معاون پژوهشی دانشکده ارسال نمایند.   11گزارشی از وضعیت رساله و قابل دفاع بودن آن را به صورت محرمانه در کاربرگ شماره 

 محـــــرمـانـه

 معاون محترم پژوهشی دانشکده ..................

 با سالم،      

 .......................................................................:....... با عنوان رساله تحصیلی دانشجو خانم/ آقاي ...........................

 در این رساله دیده شد : بررسی شد؛ موارد زیر

 نقاط قوت : 

1. ......................... 
2. ........................ 
3. ........................ 
4. ........................ 
5. ....................... 

 ها :  کاستی

1. ....................... 
2. ....................... 
3. ....................... 
4.    ...................... 
5. ..................... 

 با در نظر گرفتن جمیع جهات، از نظر اینجانب دفاع نهائی از این رساله:

 پذیر نیست .  امکان2                         پذیر است                امکان .1

 نام و نام خانوادگی: 

 تاریخ و امضاء :                                                                                                  سمت (در اجراي رساله) : 



 باسمه تعالی  

 12کاربرگ شماره 

 نمره 18حداکثر  -ارزشیابی رساله دکتري-برگزاري جلسه دفاع
 را به صورت جداگانه تکمیل خواهند کرد. 12توجه: اعضاي کمیته راهبري و داوران داخلی و خارجی کاربرگ شماره 

 محرمانھ
استاد راهنما از حاضران و دانشجویان درخواست ترك جلسه را نموده و هر  پس از شنیدن دفاعیه دانشجو، شیوه نامه: 15از قسمت ب ماده  9بند 

هاي تدوین رساله به صورت امتیاز دانشجو را در هر یک از شاخص 12طی کاربرگ شماره داخلی و خارجی یک از اعضاي کمیته راهبري و داوران 
 دهند. تحویل مینمایند و به داور داخلی (نماینده معاونت آموزشی)  محرمانه تعیین می

نمره که توسط تک تک اعضاي هیأت داوران و  18حد اکثر  12نمره ارزیابی رساله و دفاع آن مطابق کاربرگ شماره  شیوه نامه: 16ماده  3بند 
 گردد.لحاظ می 13در کاربرگ شماره  18کمیته راهبري به صورت محرمانه داده شده و سپس میانگین نمرات از 

 
 توجه: استادان محترم لطفا در درج نمره به صورت حروف بر مبناي معیار ذکر شده در این فرم توجه فرمایید.

              
   ……………………………………… :دانشجوو نام خانوادگی نام 

 ..…………………………………………… رشته :

   .…………………………………………… تاریخ دفاع:

 
 کتسبهنمره م کل نمره عنوان ها و مالك ها ردیف

  4 ساختار رساله 1

  10 محتواي رساله 2

  2 نحوه ي ارائه رساله 3

  2 نحوه ي پاسخگویی به سئواالت 4

  18  جمع

 

 تاریخ و امضاء.............................. :.............................. راهنماخانوادگی استاد نام و نام 
 



  باسمه تعالي    

  12كاربرگ شماره 
 نمره 18حداكثر  -ارزشيابي رساله دكتري-برگزاري جلسه دفاع

  را به صورت جداگانه تكميل خواهند كرد. 12توجه: اعضاي كميته راهبري و داوران داخلي و خارجي كاربرگ شماره 

  محرمانه
استاد راهنما از حاضران و دانشجويان درخواست ترك جلسه را نموده و هر  پس از شنيدن دفاعيه دانشجو، شيوه نامه: 15از قسمت ب ماده  9بند 

هاي تدوين رساله به صورت امتياز دانشجو را در هر يك از شاخص 12طي كاربرگ شماره داخلي و خارجي يك از اعضاي كميته راهبري و داوران 
  دهند. تحويل مينمايند و به داور داخلي (نماينده معاونت آموزشي)  محرمانه تعيين مي

نمره كه توسط تك تك اعضاي هيأت داوران و  18حد اكثر  12نمره ارزيابي رساله و دفاع آن مطابق كاربرگ شماره  شيوه نامه: 16ماده  3بند 
 گردد.لحاظ مي 13در كاربرگ شماره  18كميته راهبري به صورت محرمانه داده شده و سپس ميانگين نمرات از 

 

  توجه: استادان محترم لطفا در درج نمره به صورت حروف بر مبناي معيار ذكر شده در اين فرم توجه فرماييد.
               

    ……………………………………… :دانشجوو نام خانوادگي نام 

  ..…………………………………………… رشته :

    .…………………………………………… تاريخ دفاع:

  
 كتسبهنمره م  كل نمره  عنوان ها و مالك ها  رديف

    4  ساختار رساله  1

    10  محتواي رساله  2

    2  نحوه ي ارائه رساله  3

    2  نحوه ي پاسخگويي به سئواالت  4

    18    جمع

  
  تاريخ و امضاء:.............................. :.............................. خانوادگي استاد مشاورنام و نام 

  



 باسمه تعالی  

 12کاربرگ شماره 

 نمره 18حداکثر  -ارزشیابی رساله دکتري-برگزاري جلسه دفاع
 را به صورت جداگانه تکمیل خواهند کرد. 12توجه: اعضاي کمیته راهبري و داوران داخلی و خارجی کاربرگ شماره 

 محرمانھ
استاد راهنما از حاضران و دانشجویان درخواست ترك جلسه را نموده و هر  پس از شنیدن دفاعیه دانشجو، شیوه نامه: 15از قسمت ب ماده  9بند 

هاي تدوین رساله به صورت امتیاز دانشجو را در هر یک از شاخص 12طی کاربرگ شماره داخلی و خارجی یک از اعضاي کمیته راهبري و داوران 
 دهند. تحویل مینمایند و به داور داخلی (نماینده معاونت آموزشی)  محرمانه تعیین می

نمره که توسط تک تک اعضاي هیأت داوران و  18حد اکثر  12نمره ارزیابی رساله و دفاع آن مطابق کاربرگ شماره  شیوه نامه: 16ماده  3بند 
 گردد.لحاظ می 13در کاربرگ شماره  18کمیته راهبري به صورت محرمانه داده شده و سپس میانگین نمرات از 

 
 توجه: استادان محترم لطفا در درج نمره به صورت حروف بر مبناي معیار ذکر شده در این فرم توجه فرمایید.

              
   ……………………………………… :دانشجوو نام خانوادگی نام 

 ..…………………………………………… رشته :

   .…………………………………………… تاریخ دفاع:

 
 کتسبهنمره م کل نمره عنوان ها و مالك ها ردیف

  4 ساختار رساله 1

  10 محتواي رساله 2

  2 نحوه ي ارائه رساله 3

  2 نحوه ي پاسخگویی به سئواالت 4

  18  جمع

 
 

 تاریخ و امضاء:.............................. خانوادگی استاد داور :..............................نام و نام 



 باسمه تعالی  

 13کاربرگ شماره 

 )دانشگاه ( نماینده معاونت آموزشیتوسط داور داخلی  ارزشیابی نهایی رساله دکتري-جلسه دفاعبرگزاري 

 محرمانھ
یته راهبري و داوران داخلی از اعضاي کم 12شماره  هاي ) پس از دریافت کاربرگدانشگاه داور داخلی (نماینده معاونت آموزشی :شیوه نامه 15از قسمت ب ماده  10بند 

(صورتجلسه دفاع) ثبت نموده و  14نمره نهائی را در کاربرگ شماره درج می نماید و پس از مشورت با اعضاي کمیته راهبري  13و خارجی میانگین نمرات را در کاربرگ شماره 
           نماید.حاضران و دانشجو را براي شنیدن نتیجه ارزشیابی رساله دعوت می

   .………………………… تاریخ دفاع:..……………………………… رشته :  ……………………………………… :دانشجوو نام خانوادگی نام 
 

 میانگین نمرات مکتسبه کمیته راهبري و هیات داوران کل نمره عنوان ها و مالك ها ردیف
 )12گ هاي شماره ( میانگین نمرات کاربر

  4 ساختار رساله 1
  10 محتواي رساله 2
  2 ي ارائه رسالهنحوه  3
  2 نحوه ي پاسخگویی به سئواالت 4

 به عدد: 18  جمع
 به حروف:

 رساله درجه -شیوه نامه 16ماده  2و  1بند هاي 
 گردد:رساله بر اساس عملکرد دانشجو در طی دوران پژوهش به شرح ذیل تعیین می درجه

پژوهشی بودن آن توسط معاون  -بر مقاله موظف دانشجو (مقاله مربوط به مجوز دفاع) مرتبط با رساله حد اکثر یک نمره که نوع نمایه یا علمیچاپ شده  مقاله اضافه. 16-1
 ردد:گدرج می 13به شرح ذیل تعیین و در کاربرگ شماره نهایی  تعیین و توسط کمیته داوران در جلسه دفاعنهایی پژوهشی دانشکده پیش از جلسه دفاع 

 معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوري حداکثر یک نمره Scopusیا   ISIپژوهشی یا نمایه شده  -مقاالت علمی -الف
 معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوري حداکثر نیم نمره براي هر مقاله Scopusیا   ISIمقاالت نمایه شده غیر -ب

 گردد.مشخص مینهایی پیش از دفاع  13که جمع آن توسط معاونت پژوهشی دانشکده در کاربرگ شماره 9مطابق ماده نمره  5/0سمینارها: براي هر سمینار حد اکثر . 16-2
 

 نمره مقاله 5
 مقاله اي که اضافه بر مقاله موظف دانشجو (

 می باشد)

  نمره 1حداکثر 

 سمینار 6
دانشکده قبل وهشی ژ( این قسمت توسط معاونت پ

 گردد) درج می نهایی از جلسه دفاع

 نمره  1حداکثر 
 نمره) 5/0( هر سمینار 

 

 نام و نام خانوادگی معاونت پژوهشی دانشکده :                                         تاریخ و امضاء:

 20از  جمع  کل نمرات

 

 به عدد: 
 به حروف:

 تاریخ و امضاء:           ) :دانشگاه نام و نام خانوادگی داور داخلی ( نماینده معاونت آموزشی



 باسمه تعالی  

  14 کاربرگ شماره

 دانشگاه عالمه طباطبایی

 .……………………دانشکده 

 رساله دکتري صورتجلسه دفاع از
از اعضاي کمیته  12شماره هاي ) پس از دریافت کاربرگ دانشگاه داور داخلی (نماینده معاونت آموزشی: شیوه نامه 15قسمت ب ماده  10بند 

درج می نماید و پس از مشورت با اعضاي کمیته راهبري نمره نهائی را در  13میانگین نمرات را در کاربرگ شماره راهبري و داوران داخلی و خارجی 
 نماید.(صورتجلسه دفاع) ثبت نموده و حاضران و دانشجو را براي شنیدن نتیجه ارزشیابی رساله دعوت می 14کاربرگ شماره 

 
به شماره دانشجویی      ……………………….......... انشجوي دکتري رشتهد …………………………… /خانمآقايرساله دکتري دفاع از 

 ..........……………………………………………………………………………..………………………………… :عنوان تحت………………………

نمایندگان معاونت آموزشی و حضور هیات داوران و با  ...……………………ساعت  ..………………… مورخ  ................. روز در 
  ) و غیر قابل قبول خوببسیارخوب قبول با سطح:( عالیمذکور  رسالهبررسی  پس از بحث ومطرح و  پژوهشی

                                         ارزیابی شد .

 :اعضاي هیات داوران 

 ءامضا نام و نام خانوادگی سمت

  ي اولستاد راهنماا
 

 

 ي دوماستاد راهنما

 

  

  اول استاد مشاور

 

 

  دوم استاد مشاور
 

 

  خارجی  استاد داور
 

 

  )معاونت پژوهشینماینده داور داخلی(استاد 
 

 

 )نماینده معاونت آموزشیداور داخلی(استاد 

 

  

 



  باسمه تعالي   
  15كاربرگ شماره                                                           

 نكاتي براي اعمال در گزارش نهايي-پيوست صورتجلسه دفاع

  
اين نكات را كميته راهبري و داوران داخلي و خارجي در صورتي كه نكاتي براي اعمال در گزارش نهائي پيشنهاد شده باشد،  شيوه نامه: 15قسمت ب ماده  14بند 

  .كنند) ثبت مي15(كاربرگ شماره  نهايي صورتجلسه دفاعپيوست در 

  به تنظيم گزارش نهائي اقدام شود: ، نسبتاشكاالتي از رساله كه الزم است برطرف شده و پس از اعمال

1. .................................................................................................................................... 

2. .................................................................................................................................... 

3. .................................................................................................................................... 

4. .................................................................................................................................... 

5. .................................................................................................................................... 

6. .................................................................................................................................... 

7. .................................................................................................................................... 

8. .................................................................................................................................... 

9. .................................................................................................................................... 

10. ................................................................................................................................... 

  نام و نام خانوادگي: 

  تاريخ و امضاء :                                                                                          سمت در رساله : 



  باسمه تعالي    
   16  كاربرگ شماره

  دفاع جلسه برگزاري گزارش
   براي معاونت آموزشي دانشگاه ارسال نمايد. 16) موظف است پس از برگزاري جلسه دفاع گزارشي از نحوه برگزاري را مطابق كاربرگ شماره دانشگاه داور داخلي (نماينده معاونت آموزشي :15قسمت ب ماده  15بند 

  
 شود:دفاع به شرح زير ارائه ميبا سالم،گزارش برگزاري جلسه 

  امتياز  شاخص ارزيابي رديف
  غير قابل قبول  خوب  خيلي خوب  عالي

         مطالبانسجام  1
         مرتبط بودن مطالب گردآوري شده  2
         استفاده از منابع تازه انتشار يافته  3
         استفاده بهينه از وقت  4
         تسلط بر مطالب  5
         نوآوري  6
         تحليل علمي  7
         انتخاب  و اجراي روش شناسي مناسب  8

  
  قابل قبول            نظر نهايي:

  
  غيرقابل قبول 

                                                                               

  

      

  دانشگاه):  آموزشيماينده معاونت ن( اور داخليد                        
  نام و نام خانوادگي:

  امضاء:تاريخ و
 



 باسمه تعالی 

 17 کاربرگ شماره

 گزارش جلسه دفاع توسط کارشناس تحصیالت تکمیلی 

ه..................................... د  دانشک
د  ه  16 بن د ت ب ما ه نامه: 15قسم و ی تکمیل و به معاونین آموزشی و پژوهش 17را مطابق کاربرگ شماره نهایی کارشناس تحصیالت تکمیلی گزارش جلسه دفاع شی

 .تحویل می نمایددانشکده 

به شماره دانشجویی             ………….......... دانشجوي دکتري رشته …………………………… /خانمآقايرساله دکتري دفاع از 

 ..………………… مورخ  ................. روزدر  ……………………………………………………………… :تحت عنوان………………………

 پس از بحث وو تشکیل  12گان معاونت آموزشی و پژوهشی به شرح کاربرگ شماره دحضور هیات داوران و نماینبا  ..…………ساعت 

    ارزیابی شد . ) و غیر قابل قبول خوببسیارخوب قبول با سطح:( عالیمذکور  رسالهبررسی 

 اعضاي حاضر هیات داوران:

 

 اعضاي غایب هیات داوران:

 

مندرج و مقرر گردید دانشجو پس از رفع  15ولیکن نکاتی براي اعمال در گزارش نهایی پیشنهاد گردید که در کاربرگ شماره 
     اشکاالت گزارش نهایی را ارائه دهد.

 توضیحات بیشتر: 

 

 

 

                               

 تاریخ و امضاء:                                                                                                               نام و نام خانوادگی:             

 

 تاریخ و امضاء:                        نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده در معاونت آموزشی دانشکده :

 

 تاریخ و امضاء:            در معاونت پژوهشی دانشکده: نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده



 باسمه تعالی 

  18 کاربرگ شماره

 دانشگاه عالمه طباطبایی

 .……………………دانشکده 

 تایید نهایی کمیته راهبري و داوران داخلی و خارجی پس از دفاع و انجام اصالحات 

ار اعضاي کمیته راهبري و داوران داخلی اي از گزارش نهائی رساله را در اختیدانشجو پس از اعمال اصالحات مورد نظر نسخه شیوه نامه: 15ماده قسمت ب  17بند 
به معاونت آموزشی دانشکده تحویل  و پس از آن معاونت آموزشی دانشکده  18دهد تا آنها اعمال اصالحات را بررسی و تأئید نهایی را طی کاربرگ شماره و خارجی قرار می

 مجوز انجام مراحل فراغت از تحصیل را صادر می کند. 

 

به شماره دانشجویی       …………….......... دانشجوي دکتري رشته  ……………………………/خانمآقايرساله دکتري اصالحات 

مورد تایید اعضاي کمیته راهبري و داوران  ……………………………………………………………… :تحت عنوان ………………………

 داخلی و خارجی به شرح ذیل قرار گرفت.

 اعضاي هیات داوران:

 

 امضاء نام و نام خانوادگی سمت

  استاد راهنماي اول
 

 

 استاد راهنماي دوم
 

  

  استاد مشاور اول
 

 

  استاد مشاور دوم
 

 

  استاد داور خارجی 
 

 

  داور داخلی(نماینده معاونت پژوهشی)استاد 
 

 

 داور داخلی(نماینده معاونت آموزشی)استاد 
 

  

 



 با��ه �عا�ی

 

 

 

 

 

 سوگند نامۀ دانش آموختگان

 �ی ط��ه �ن کان �ی ط�ب ا�ع�م کانت ا���ه
 ۴۲/۲۸۸�ر ا��م ��زا��مال �� 

 

 

ام، � ���ر ��تا � ا�ن دا�ه گام دی��ی � ا��ودن دا�ش �ود �دا��ها��ون � � یاری دا�ی �ی

ی �رگ �و�ند یاد �ی ندی � � �سب رضایت �ق، ا�تالی ع��ی و �رب �ی �و�ش ��م از آ�و��ه�دا

ا��فاده ��م و � ش��انۀ ��ما�ی � ذات ی�تا � �ن روا دا��ه � ��ه حال از تالش � پ��ر�ت ��دی  م��ور

ر ن�ما�م؛ ا�تادان �و�ش را ��ا�ی دا��ه، اخالق ع��ی را � ا�د��ه و �مل جاری سازم.  و ا��ما�ی ��و �ذا


