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و به منظور نظارت بر  8/8/4881نامه دوره دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب آیین 41در اجرای ماده 

پژوهشی در تربیت متخصصان مورد نیاز جامعه، -اجرای دوره دکتری با هدف اثربخشی برگزاری دوره دکتری آموزشی

 4پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبائی، بر اساس تعاریف مندرج در ماده -نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشیشیوه

 8شرایط پذیرش دانشجو همان شرایط مذکور در ماده توضیح اینکه  شود.ذیل ابالغ می نامه مذکور، به شرحآیین

نامه دوره دکتری است. دانشگاه نیز به منظور ارتقای علمی دوره دکتری، با هماهنگی سازمان سنجش آموزش آیین

پس  وزشی و پژوهشی دانشگاهبه پیشنهاد معاونان آم بر اساس سند راهبردی و تواند شرایط اختصاصی خود راکشور، می

 اعالم نماید. دانشگاه  شورایاز تصویب در 

 مرحله آموزشی :فصل اول
 

و رعایت واحد است که بر اساس سرفصل مصوب دوره  48 مجموعاً مرحله آموزشیالزامی مواد درسی  -4ماده 

حفظ کیفیت دوره که برای درسی واحدهای  سایر شود.سه نیمسال ارائه میدر مدت واحدها نیازی نیازی و همپیش

 :باشندمیبه شرح ذیل  ،شوندبینی میپیش

و تأئید  استاد راهنما ، تشخیصتواند بر اساس نیاز دانشجودر شرایط خاص، گروه آموزشی می مواد درسی جبرانی: -

گیری تصمیمواحد مشخص شده  6، عالوه بر مواد درسی موظف دوره، مواد درسی جبرانی حداکثر تا گروه آموزشی

 شود.نمره دروس جبرانی در تعیین میانگین کل محاسبه نمی نماید.
 

روش »درسی با عنوان  ،تحقیقبینی درس روشدر صورت عدم پیشها موظف هستند دانشکده تمامی -2 ماده

در نیمسال نخست  4در ماده جبرانی واحد به عنوان یکی از مواد درسی  2را به ارزش  «کید بر رسالهتأتحقیق با 

بینی نمایند. در این ماده درسی فرآیند مرحله پژوهشی دوره دکتری در دانشگاه عالمه طباطبائی، تحصیل دانشجو پیش

 شود.  نامه، تنظیم رساله و دفاع از آن به دانشجو آموزش داده میهای انتخاب موضوع، تهیه طرحروش
 

 جامع    ارزیابی -9ماده 

و کسب درسی واحدهای آمیز ارزیابی توانمندی آموزشی دانشجویان، پس از گذراندن موفقیت با عنایت به ضرورت

 شود. در نیمسال چهارم دوره، ارزیابی جامع برگزار می،  46حداقل میانگین 

بینی پیش «نامه ارزیابی جامع دانشگاه عالمه طباطبائیشیوه»نحوه برگزاری ارزیابی جامع و شرایط آن در-تبصره

 است. شده
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 مرحله پژوهشی :فصل دوم
 

دستورالعمل شرایط راهنمایی و مشاوره و داوری "دانشجو موظف است استاد راهنمای خود را بر اساس  -1اده م

تا پایان نیمسال اول تحصیلی تعیین و به گروه آموزشی اعالم  "های دکتریهای کارشناسی ارشد و رسالهنامهپایان

 .نماید
گروه آموزشی موظف است به منظور آگاهی دانشجویان از سوابق علمی و پژوهشی استادان گروه، در ابتدای  – تبصره

هر نیمسال شناسنامه علمی استادان را در سایت دانشکده به روز رسانی کند. دانشجویان موظف هستند پس از انتخاب 

گروه موظف است با  د.نیت انتخاب و به گروه اعالم نمایسه تن استاد را بنا به اولو 4استاد راهنما مطابق کاربرگ شماره 

درخواست دانشجویان را بررسی کرده و نسبت به گروه  های دانشجویان و نظرات استادان در جلسهتوجه به انتخاب

بدیهی است  اقدام نماید.به اداره آموزش دانشکده ارسال و  4و کاربرگ تایید شده شماره نهائی کردن استادان راهنما 

 استادی را به لحاظ تخصصی انتخاب کند که با موضوع مورد مطالعه او سنخیت کامل داشته باشد. دانشجو باید
 

 موضوع رساله -5ماده 
های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری الزم است موضوع رساله مبتنی بر یکی از اسناد زیر بر اساس اهداف و سیاست

 باشد: 

انداز بیست ساله، نقشه جامع علمی کشور، برنامه های پژوهشی مبتنی بر اهداف مندرج در سند چشماولویت .4

 توسعه ج.ا.ا. 

 اعالم شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارموضوعات اولویت .2

 علمی و پژوهشی کشور مؤسساتهای اجرایی و های پژوهشی نهادهای سیاسی، دستگاهاولویت .8

 (شونداعالم می دانشگاهگروه آموزشی، دانشکده یا  بنا به تشخیصکه )ها و نیازهای علمی اولویت .1

علمی و دانشجویان  هیأتمعاونت پژوهشی دانشگاه موارد مندرج در این ماده را به طرق مقتضی به اعضای  -4تبصره 

 نماید.رسانی میاطالع

در گروه آموزشی  تأئیدهای دانشجویان را پس از معاون پژوهشی دانشکده موظف است موضوعات رساله -2تبصره 

-دستگاهدانشگاه یا هر یک از  حمایتگیری از برای بهره نموده، موضوعات قابل حمایت را با درخواست دانشجو دریافت

معاون پژوهشی دانشکده موظف است موضوعاتی که در راستای به معاونت پژوهشی دانشگاه اعالم نماید.  های اجرائی

و تأئید های پژوهشی اعالم نشده باشند به مدیر گروه آموزشی کتباً اعالم نماید. در صورت توجیه استاد راهنما اولویت

 موضوع رساله قابل پذیرش است.گروه آموزشی 

با باید شامل بیان مسئله و دالیل انتخاب موضوع توسط دانشجو ( 2)مطابق کاربرگ شماره موضوع رساله  -9تبصره 

 باشد.استاد راهنما  تأئید

مدیر  شود.مهلت تصویب موضوع رساله در گروه آموزشی تا پایان نیمسال دوم تحصیلی دانشجو تعیین می -1تبصره 

  تایید شده به اداره آموزش دانشکده است. 2گروه موظف به ارائه کاربرگ شماره 
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 ه راهبری تکمی -6ماده 

 اعضای کمیته راهبری: .4

دستورالعمل "باشد که با توجه به شرایط مندرج درکمیته راهبری رساله مرکب از استادان راهنما و مشاور می

های دکتری دانشگاه عالمه های کارشناسی ارشد و رسالهنامهشرایط راهنمایی، مشاوره و داوری پایان

گروه آموزشی مربوط و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده/پردیس  تأئیدتوسط دانشجو انتخاب و به  "طباطبائی

 رسند.می
 

 :راهبری وظایف کمیته .2

 مسئولیت کیفیت رساله و انطباق آن با شرایط مصوب دانشگاه بر عهده کمیته راهبری است.   -الف   

        علمی احتمالی است. در هر مرحله از پیشرفت رسالهاستاد راهنما مسئول بررسی همانندی و سرقت  -ب    

  به ( 8)کاربرگ شماره در قالب مبنی بر ناهمانندی و رعایت امانتداری  یاتاییدیهما ناست استاد راهالزم 

به منظور بررسی صحت و اصالت  تواندمی استاد راهنما و معاونت آموزشی دانشکده ارائه نماید.معاونت پژوهشی 

 مند شود. کار پژوهشی دانشجو، از سامانه همانندجو بهره
 

 نامه رسالهتصویب طرح -7ماده 
ید کتبی أئنامه رساله خود را با تدانشجو موظف است پس از تصویب موضوع رساله در گروه آموزشی، طرح .4

و تصویب شورای تحصیالت گروه آموزشی به تأئید استادان راهنما و مشاور حداکثر تا پایان نیمسال سوم 

نسخه ای از این کاربرگ در پرونده دانشجو ضبط می  .(1)کاربرگ شماره تکمیلی دانشکده/ پردیس برساند 

 گردد.

نامه رساله پذیر است که پیش از برگزاری آزمون کتبی طرحشرکت دانشجو در ارزیابی جامع در صورتی امکان-تبصره

 ارزیابیدر صورت عدم شرکت دانشجو در ویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده/پردیس رسیده باشد. دانشجو به تص

 شود.  نامه، یک نوبت از ارزیابی جامع او محسوب میجامع به دلیل عدم تصویب طرح
 

نفر از اعضای گروه آموزشی را با توجه به یکنامه رساله دانشجو موظف است با دریافت طرح گروه آموزشی .2

های کارشناسی ارشد و نامهدستورالعمل شرایط راهنمایی، مشاوره و داوری پایان" 7شرایط مندرج در ماده 

و نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه تعیین  به عنوان داور داخلی "های دکتری دانشگاه عالمه طباطبائیرساله

 . نماید

در یکی نامه رساله را با اطالع قبلی به دانشجو، کمیته راهبری و داوران مدیر گروه آموزشی جلسه دفاع از طرح .8

نامه رساله در جلسه دفاع از طرح داخلی حضور اعضای کمیته راهبری و داورنماید. از جلسات گروه تنظیم می

نامه نامه رساله ابتدا در مورد طرحطرح الزامی است. دانشجو موظف است در جلسه دفاع ازدر جلسه گروه 

 واالت اعضای کمیته راهبری، داور و اعضای گروه آموزشی پاسخ دهد. بائو سپس به س دادهتوضیحاتی ارائه 
نماید. گیری میتصمیمنامه گروه آموزشی در مورد تصویب طرح ،توجه به توضیحات و نحوه پاسخگویی دانشجو

 بدیهی است دانشجو موظف است اصالحات ابالغ شده را زیر نظر استاد راهنما و تأئید داوران انجام دهد.   
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 الزامی است. داخلی نامه، کسب موافقت داورحدر تصویب طر -4تبصره 

ام اصالحات توسط نامه به دانشجو پیشنهاد نماید. در صورت انجتواند اصالحاتی را در طرحگروه آموزشی می-2تبصره 

نامه، به تشخیص گروه آموزشی، الزامی جلسه دفاع برای تصویب طرحمجدد کمیته راهبری، برگزاری  تأئیددانشجو و 

 نیست.

نامه رساله در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده/پردیس مطرح و تصویب طرح پس از تصویب گروه آموزشی، .1

 آن در شورای مذکور است. تصویبطرح و  ،نامهشود. تاریخ تصویب طرحمی

تواند در صورت نیاز از دانشجو برای ادای توضیحات در مورد شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده/پردیس می -4تبصره 

 نامه دعوت نماید. طرح

دالیل عدم تصویب یا اصالحات شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده/پردیس در صورت عدم تصویب،  -2 تبصره

کمیته راهبری،  تأئید. در صورت انجام اصالحات توسط دانشجو و نمایدمه را به دانشجو ارائه میناپیشنهادی در طرح

 شود.  گیری میتصمیم خارج از نوبت موضوع مجدداً در شورای مذکور مطرح و نسبت به آن

 

 پیشرفت رساله و سمینارهای هاگزارش -8ماده 
نامه، در طول تهیه رساله دو گزارش از پیشرفت تدوین رساله تهیه دانشجو موظف است پس از تصویب طرح .4

تا پایان حداکثر م و گزارش دوم پنجتا پایان نیمسال  ثرکحدا نماید. گزارش اولو به صورت سمینار ارائه 

تهیه و به انضمام  5شماره  کاربرگشود. هر گزارش باید در تم تحصیلی تهیه و ارائه میفنیمسال ه

در یک جلسه با حضور کمیته رسانده و سپس داور داخلی و کمیته راهبری  تأئیدهای آماده رساله به بخش

معاون پژوهشی دانشکده پس از تأئید، یک نسخه را برای معاونت  .راهبری و داور داخلی از آن دفاع شود

 کند.ونده دانشجو به آموزش دانشکده ارسال میدانشگاه و نسخه دیگر را برای درج در پرپژوهشی 

از سوی آن  تأئیدگزارش و هر منوط به ارائه  %25میزان الزحمه اعضای کمیته راهبری به پرداخت حق -4 تبصره

 است. معاون پژوهشی دانشکده

دانشکده دریافت خواهد و تأئید معاون پژوهشی دوم التحقیق را پس از ارائه گزارش حق ساعت 5داور داخلی  -2تبصره 

 کرد.

 های مذکور در این ماده است.م و هشتم منوط به ارائه گزارشششهای ثبت نام از دانشجو در نیمسال -9تبصره 

 یابد. ( به شرط ارائه به موقع اختصاص می20نمره رساله )از  5/0به هر گزارش  -1تبصره 
 

های الزم بر عهده مربوط و هماهنگی راهنمایاستاد مسئول برگزاری جلسه سمینار برای دانشجویان  .2

سن اجرای برگزاری جلسه سمینار نظارت دانشجو است. معاونت پژوهشی دانشکده/پردیس نیز بر حُ

دهد تا معاون پژوهشی زمان برگزاری جلسه سمینار را به معاونت پژوهشی اطالع می استاد راهنمانماید. می

( به برگزاری به موقع سمینار 20نمره از رساله )از  5/0 دانشکده یا نماینده وی در آن جلسه شرکت نماید.

 یابد. اختصاص می
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جلسات سمینار برگزار شده در معاونت پژوهشی دانشکده/پردیس موظف است در هر نیمسال گزارشی از  -تبصره

 ارسال نماید.و همچنین درج در پرونده دانشجو به آموزش دانشکده دانشکده/پردیس برای معاونت پژوهشی دانشگاه 

 

 

 فصل سوم. دفاع از رساله
 

 انتشار مقاالت -3ماده 
برگرفته چاپ شده )یا دو مقاله پذیرفته شده( مقاله  یک ،دفاعپیش از برگزاری جلسه پیشاست دانشجو موظف 

این مقاالت باید ابتدا  .ارائه نماید Scopusو  ISIپژوهشی یا نمایه شده در پایگاه -در نشریات علمیرا از رساله 

پژوهشی دانشگاه برای از طریق معاونت پژوهشی دانشکده به معاونت  و تأئیداز سوی استاد/استادان راهنما 

گردد. با تأئید معاون پژوهشی دانشگاه مراتب ارسال  6تأئید و تعیین نوع نمایه آن بر اساس کاربرگ شماره 

 گردد. دفاع به معاون پژوهشی دانشکده و سپس معاون آموزشی دانشکده ارسال میبرای صدور مجوز پیش

تنها مقاالتی برای اخذ مجوز دفاع قابل قبول است که استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول مقاله معرفی –4 تبصره

 شده باشد. 

 دفاع الزامی است.برای برگزاری جلسه پیش 1و تأئید مقاالت ماده  8ماده  و سمینارهای هاارائه گزارش -2تبصره 
 

 دفاعجلسه پیش -40ماده 

دفاع و دفاع نهائی موظف است از بین اعضای هیأت علمی دانشگاه یکنفر را به عنوان گروه آموزشی برای پیش

ها و مؤسسات داور دوم داخلی و نماینده معاونت آموزشی دانشگاه و دو نفر از اعضای هیأت علمی سایر دانشگاه

و و مشاوره اهنمایی دستورالعمل شرایط ر"پژوهشی را به عنوان داوران خارجی اول و داور خارجی دوم بر اساس

تعیین نماید و به تأئید شورای تحصیالت تکمیلی  "های دکتریهای کارشناسی ارشد و رسالهنامهداوری پایان

 دانشکده برساند.   

حداقل یک ماه پیش از جلسه اول خارجی داور و داخلی دفاع با حضور اعضای کمیته راهبری و داور جلسه پیش

را دریافت کرده و  7دانشجو با مراجعه به اداره آموزش دانشکده کاربرگ شماره شود. دفاع از رساله برگزار می

وضعیت اجرای دوره را از لحاظ بررسی انجام تمامی مراحل آموزشی )تأئیدیه تحصیلی، صالحیت عمومی، 

 تحصیلی، مدرک زبان و ...( تعیین و به تأئید معاون آموزشیگذراندن واحدهای الزم، آزمون جامع، سنوات 
کاربرگ را به معاون پژوهشی دانشکده ارسال  ،دانشکده برساند. معاون آموزشی دانشکده پس از تأئید

های پس از طی مراحل فوق معاون پژوهشی دانشکده ضمن بررسی کفایت علمی رساله )کاربرگنماید. می
مجوز دفاع را طی کاربرگ مورد  (پذیرش شده شده یا مقاالت چاپر و اصل مقاله/به برگزاری سمینا مربوط

 نماید. نظر صادر می



6 
 

داور داخلی   های الزم بر عهده دانشجو است.هماهنگیاستاد راهنما و دفاع مسئول برگزاری جلسه پیش -4تبصره 

را برای معاونت ( 8)کاربرگ شماره دفاع موظف است گزارش برگزاری جلسه پیش (نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه)

 ارسال نماید.  و معاونت پژوهشی دانشکده هکدآموزشی دانش

دفاع، رساله را غیر قابل دفاع تشخیص دهند، برگزاری داوران در جلسه پیش هیأتاعضای که در صورتی  -2تبصره 

، برگزاری جلسه دفاع منوط به انجام (1)کاربرگ شماره  پذیر نیست. در صورت لزوم اصالحاتجلسه دفاع امکان

 .آن توسط کمیته راهبری و داوران داخلی است تأئیداصالحات توسط دانشجو و 
 

 تأئید برگزاری جلسه دفاع -44ماده 
و قابل دفاع  رسالهموظف هستند پس از دریافت نسخه رساله، گزارشی از وضعیت اول و دوم داوران خارجی 

ارسال نمایند. معاون پژوهشی دانشکده مربوط برای  40در کاربرگ شماره بودن آن را به صورت محرمانه 

های )نمایندگان معاونت برای داوران داخلی و خارجیاز رساله را دانشکده چهار نسخه  معاونت پژوهشی

 نماید.  ارسال میبه صورت رسمی )طی نامه( آموزشی و پژوهشی دانشگاه( 

را انجام و نسخه  1مندرج در کاربرگ شماره  اصالحات ،دانشجو موظف است پیش از برگزاری جلسه دفاع –تبصره

 نهائی را برای معاون پژوهشی دانشکده ارائه نماید.
 

 برگزاری جلسه دفاع -42ماده 
معاونت پژوهشی و آموزشی )نمایندگان جلسه دفاع از رساله با حضور اعضای کمیته راهبری، داوران داخلی

شود. ارزیابی رساله بر می برگزارپردیس دانشکده/تحصیالت تکمیلی  کارشناسخارجی و دانشگاه(، داوران 

های آن، چگونگی دفاع و اساس کیفیت علمی پژوهش انجام شده، میزان نوآوری، پایایی و روایی پژوهش و یافته

 شود.نامه دوره دکتری انجام میآیین 1شود. نتیجه ارزیابی بر اساس ماده نحوه نگارش رساله انجام می

زاری جلسه دفاع حسب مفاد آیین نامه دوره دکتری از نیمسال هفتم امکان نامه و برگاز طرح دفاع نهایی -4تبصره 

 نامه و دفاع نهایی یک سال است.پذیر می باشد و حداقل فاصله بین تاریخ تصویب طرح

ارزیابی شود، بنا به تشخیص هیأت داوران، دانشجو مجاز است طی « غیر قابل قبول»چنانچه رساله دانشجو  -2تبصره 

آورد و ماه، به شرط اینکه از حداکثر مدت مجاز تحصیل بیشتر نشود، اصالحات الزم را در رساله به عملحداکثر شش

مورخ  57201/24نامه دوره دکتری به شماره آیین 1ماده  48صرفاً برای یک بار دیگر از آن دفاع کند )تبصره 

47/1/81) . 

 کمیسیون موارد خاص برای صدور مجوز دفاع الزامی است.  تأئیداز مدت مجاز تحصیل،  عبوردر صورت  -9 تبصره
 

 تشریفات دفاع -49ماده 

 رسانیاطالعالف. 

از  های مشخص شدهرسانی به استادان و دانشجویان از طریق سایت دانشکده و نصب اطالعیه در مکاناطالع .1

 پذیرد. طریق معاونت پژوهشی دانشکده انجام می
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صرفاً از سوی معاونت  در صورت درخواست دانشجو مربوطهای اجرائی دستگاهرسانی به مؤسسات و اطالع .2

 پژوهشی دانشکده انجام خواهد شد.
 

 برگزاری جلسه دفاع .ب

 مدیریت جلسه دفاع تماماً بر عهده استاد راهنمای رساله است.  .4

 یابد.جلسه رسمیت می، پس از حضور اعضای کمیته راهبری و داوران .2

 .  پذیردانجام میدر آغاز قرائت آیاتی از قرآن کریم و سپس پخش سرود دانشگاه عالمه طباطبائی  .8

ارائه رساند و دانشجو را برای  استاد راهنما شرح حال مختصری از دانشجو را به اطالع حاضران در جلسه می .1

 کند.دعوت میگزارش نهائی 

 نماید.ارائه می دقیقه 10ت به مدگزارش اجرای رساله خود را حداکثر دانشجو  .5

 نمایند. داوران خارجی، داوران داخلی و استادان مشاور به ترتیب نظرات خود را در مورد رساله اعالم می .6

 به دانشجو فرصت دفاع دهد.  دقیقه 45تواند حداکثر استاد راهنما می .7

ت ترک جلسه را نموده و هر یک استاد راهنما از حاضران و دانشجویان درخواسپس از شنیدن دفاعیه دانشجو،  .8

های تدوین رساله شاخصامتیاز دانشجو را در هر یک از  44داوران طی کاربرگ شماره از اعضای کمیته راهبری و 

 دهند. تحویل می داور داخلی )نماینده معاونت آموزشی(نمایند و به به صورت محرمانه تعیین می

از اعضای کمیته راهبری و داوران  44دریافت کاربرگ شماره  داور داخلی )نماینده معاونت آموزشی( پس از .1

از مشورت با اعضای کمیته راهبری درج می نماید و پس  42داخلی و خارجی میانگین نمرات را در کاربرگ شماره 

حاضران و دانشجو را برای شنیدن نتیجه )صورتجلسه دفاع( ثبت نموده و  48نمره نهائی را در کاربرگ شماره 

 نماید.ابی رساله دعوت میارزشی

 کنند. اعضای کمیته راهبری، داوران، دانشجو و حاضران به هنگام قرائت نتیجه ارزشیابی رساله قیام می .40

آموخته موظف است متن سوگندنامه را که از سوی استاد راهنما به ایشان پس از اعالم نمره رساله، دانش .44

 شود، با صدای رسا قرائت نماید. تحویل می

 رسد. تبریک اعضای کمیته راهبری جلسه به پایان می با .42

داوران داخلی و خارجی کمیته راهبری و پیشنهاد شده باشد،  در صورتی که نکاتی برای اعمال در گزارش نهائی .48

 د.نکن( ثبت می41صورتجلسه دفاع )کاربرگ شماره  پیوست این نکات را در

موظف است پس از برگزاری جلسه دفاع گزارشی از نحوه داور داخلی )نماینده معاونت آموزشی دانشگاه(  .41

 برای معاونت آموزشی دانشگاه ارسال نماید. 45برگزاری را مطابق کاربرگ شماره 

تکمیل و به معاونین آموزشی و  46کارشناس تحصیالت تکمیلی گزارش جلسه دفاع را مطابق کاربرگ شماره  .45

 تحویل می نماید.دانشکده پژوهشی 

ای از گزارش نهائی رساله را در اختیار اعضای کمیته راهبری و اعمال اصالحات مورد نظر نسخه دانشجو پس از .46

به  47دهد تا آنها اعمال اصالحات را بررسی و تأئید نهایی را طی کاربرگ شماره داوران داخلی و خارجی قرار می
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انجام مراحل فراغت از تحصیل را  مجوزو پس از آن معاونت آموزشی دانشکده  تحویل معاونت آموزشی دانشکده 

  صادر می کند.

 

 نمره رساله -41ماده 
 گردد:نمره رساله بر اساس عملکرد دانشجو در طی دوران پژوهش به شرح ذیل تعیین می

حد اکثر یک نمره که نوع مرتبط با رساله مقاله اضافه بر مقاله موظف دانشجو )مقاله مربوط به مجوز دفاع(  .4

پژوهشی بودن آن توسط معاون پژوهشی دانشکده پیش از جلسه دفاع تعیین و توسط کمیته  -نمایه یا علمی

 گردد:میدرج  42برگ شماره رو در کاداوران در جلسه دفاع به شرح ذیل تعیین 

معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  Scopusیا   ISIپژوهشی یا نمایه شده  -مقاالت علمی -الف

 حداکثر یک نمره

برای  نمرهنیم معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر  Scopusیا   ISIغیر ت نمایه شدهمقاال -ب

 هر مقاله

که جمع آن توسط معاونت پژوهشی دانشکده در  8نمره مطابق ماده  5/0سمینارها: برای هر سمینار حد اکثر  .2

 گردد.پیش از دفاع مشخص می 42کاربرگ شماره 

نمره که توسط تک تک اعضای هیأت  48حد اکثر  44نمره ارزیابی رساله و دفاع آن مطابق کاربرگ شماره  .8

 42در کاربرگ شماره  48داوران و کمیته راهبری به صورت محرمانه داده شده و سپس میانگین نمرات از 

 گردد.لحاظ می

نمره رساله به صورت ذیل و بدون درج نمره عددی نامه دوره دکتری ارزشیابی نهایی آیین 21مطابق ماده  -تبصره

 گردد:اعالم می

 معادل عددی ارزش ردیف

  11کمتر از  غیرقابل قبول 1

 11-19.11 خوب 2

 19-19.11 خیلی خوب 3

 11-22 عالی 4
 

 داوران هیأتالزحمه پرداخت حق -45ماده 

 شود:می الزحمه اعضای کمیته راهبری و داوران در مراحل ذیل پرداختحق

 نامهمرحله تصویب طرح .4

 (سمینار)ارائه های نخست و دوم پیشرفت رساله مرحله ارائه گزارش .2

 دفاع و دفاعمرحله پیش .8

 

 



9 
 

 

 است: ذیلنحوه پرداخت به شرح جدول 
 

 جدول تعیین نحوه پرداخت به اعضای کمیته راهبری و داوران رساله دکتری
 

 میزان پرداختی اعضاء مرحله ردیف

 التحقیقساعت حق 5 (نماینده معاونت پژوهشی)داخلی داور نامهطرح تصویب 1

 

2 

 الزحمه جاریحق %25 کمیته راهبری گزارش نخست پیشرفت رساله

 الزحمه جاریحق %25 کمیته راهبری گزارش دوم پیشرفت رساله

 التحقیقساعت حق 5 داور داخلی )نماینده معاونت پژوهشی(

 

 

3 

 

 دفاع و دفاع پیش

 )پرداخت پس از دفاع نهائی(

 الزحمه جاریحق %52 کمیته راهبری 

 التحقیقساعت حق 25 داور داخلی )نماینده معاونت پژوهشی(

 التحقیقساعت حق 25 داور داخلی )نماینده معاونت آموزشی(

 التحقیقساعت حق 25 داور خارجی اول

 التحقیقساعت حق 22 داور خارجی دوم

 میزان پرداختی پس از تصویب در هیأت امنای دانشگاه قابل اجرا است.* 

 
 محرومیت از تحصیل  -48ماده 

نامه دوره دکتری احراز شود، دانشکده باید خاتمه تحصیل دانشجو آیین 42در صورتی که یکی از شرایط مذکور در ماده 

را به معاونت آموزشی دانشگاه اعالم نماید و دفتر تحصیالت تکمیلی ابالغ الزم در این خصوص را برای دانشجو صادر 

 نماید. 

 
پس از و  تأئید شدهشورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه  .............................ماده در جلسه مورخ  48 این دستورالعمل در

به بعد الزم  4811-15برای دانشجویان دوره دکتری ورودی نیمسال اول سال تحصیلی  دانشگاهشورای تصویب در 

  به بعد الزم االجرا است. 8ماده از  4818-11و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی  االجرا است



 باسمه تعالی

 1شماره کاربرگ 

 رساله دکتری -تعیین استاد راهنما 

نیمسال شناسنامه علمی گروه آموزشی موظف است به منظور آگاهی دانشجویان از سوابق علمی و پژوهشی استادان گروه، در ابتدای هر  :شیوه نامه 4تبصره ماده 

سه تن استاد را بنا به اولویت انتخاب و به گروه  1استادان را در سایت دانشکده به روز رسانی کند. دانشجویان موظف هستند پس از انتخاب استاد راهنما مطابق کاربرگ شماره 

در جلسه گروه درخواست دانشجویان را بررسی کرده و نسبت به نهائی کردن استادان راهنما های دانشجویان و نظرات استادان اعالم نمایند. گروه موظف است با توجه به انتخاب

 به اداره آموزش دانشکده ارسال و اقدام نماید. 1و کاربرگ تایید شده شماره 

 مشخصات دانشجو .1
 نام و نام خانوادگی :

 رشته :
 سال و نیمسال ورود :                         

 شماره ملی :
 پدر :نام 

 شماره دانشجویی :                                     
 گرایش :                                     

 سال:              نیمسال:  اول               دوم 

 
 
 
 
  

 

 حوزه تخصصی مورد نظر دانشجو برای کار بر روی رساله :  .2

 

 

 بنا بر اولویت –رساله برای راهنماییپیشنهادی  ستادانا .3

 وابستگی سازمانی نام و نام خانوادگی اولویت
 

 نخست
  

   دوم
   سوم

 روه:گنتیجه بررسی  .4

در جلسه مورخ ................... گروه آموزشی مطرح و با در نظر گرفتن شرایط مندرج در دستورالعمل انتخاب استادان -الف

 تصویب شد.  سوم   دوم   نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری اولویت نخست راهنما، مشاور و داور پایان
 

پیشنهاد گروه   غیر مرتبط بودن موضوع رساله با حوزه تخصصی استادان   به دلیل تکمیل ظرفیت استادان  -ب

 تصویب رسید.  بهآقای / خانم دکتر ...............................  به مبنی بر واگذاری هدایت رساله

 :امضاء تاریخ  و                                                  نام و نام خانوادگی مدیر گروه:

 

 .توجه: مدیر محترم گروه این کاربرگ را به همراه صورتجلسه گروه به اداره آموزش دانشکده ارائه دهد

 

 آموزش:نام و نام خانوادگی و امضای تحویل گیرنده در اداره 



 باسمه تعالی

 2کاربرگ شماره  

 

 
 
  

                                

 انتخاب موضوع رساله

( باید شامل بیان مسئله و دالیل انتخاب موضوع توسط دانشجو با تأئید استاد راهنما 2موضوع رساله )مطابق کاربرگ شماره  شیوه نامه: 5ماده  4و  3های تبصره   

       تایید شده به اداره  2گ شماره شود. مدیر گروه موظف به ارائه کاربرموضوع رساله در گروه آموزشی تا پایان نیمسال دوم تحصیلی دانشجو تعیین میشد. مهلت تصویب با با

 شکده است.د   آموزش دان

 

 موضوع: 

 

 (کلمه نوشته شود. 022در 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 پیشنهادی استاد راهنما:

 

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

 

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

 

 : نام و نام خانوادگی و امضای تحویل گیرنده در اداره آموزش



 باسمه تعالی

 3کاربرگ شماره 

 گواهی ناهمانندی و رعایت امانتداری
 

استبد راهنوب هسئول بزرسی هوبنندی و سزقت علوی احتوبلی است. در هز هزحله اس پیشزفت رسبله السم است استبد  شیوه نامه: 6ماده  2بند ب از قسمت 
( به هعبونت پژوهشی و هعبونت آهوسشی دانشکده ارائه نوبید. استبد راهنوب هی تواند به 3قبلب )کبربزگ شوبره راهنوب تبییدیه ای هبنی بز نبهوبنندی و رعبیت اهبنتداری در 

 د.هند شوهنظور بزرسی صحت و اصبلت کبر پژوهشی دانشجو، اس سبهبنه هوبنندجو بهزه

 

 شود: گواهی می

.............. ............................... با عنوان  ...................................................................................همانندی گسارش پیشرفت رساله دانشجو 

موضوع  های حاصل و اشراف اینجانب بهافسار همانندجو همانندی آن با منابع انتشاریافته بررسی شد. بر اساس یافتهبا به کارگیری نرم

 رساله، همانندی مشاهده نشد. 

 

 :     و امضاءتاریخ                                                                    : استاد راهنمانام و نام خانوادگی 

 

 گواهی ناهمانندی و رعایت امانتداری

 شود: گواهی می

................................................................................................. همانندی گسارش پیشرفت رساله دانشجو ............................... با عنوان  

های حاصل و اشراف اینجانب به موضوع افسار همانندجو همانندی آن با منابع انتشاریافته بررسی شد. بر اساس یافتهبا به کارگیری نرم

 شد. مشاهده در موارد زیر رساله، همانندی 

1. ... 

2. ... 

3. ... 

4. ... 

 نتیجه: 

 پذیز است. بب رفع هوبنندی اداهه فزایند تنظین رسبله اهکبى .1

 پذیز نیست.اداهه فزایند تنظین رسبله اهکبى .2

  

                                                           :              و امضاءتاریخ                                                                      : استاد راهنمانام و نام خانوادگی 

 

توجه : در هنگبم ارائه موضوع  رسبله، تصویب پروپوزال، گسارش هبی پیطرفت اول و دوم و پیص دفبع ، یک نسخه از این 

 گسارش سبمبنه توسط استبد راهنمب تکمیل و به مسئول ذیربط مطببق بب ضیوه نبمه تحویل داده می ضود.کبربرگ به همراه 

 نام  و نام خانوادگی و امضای تحویل گیرنده در اداره آموزش:
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 باسمه تعالی

 
 4کاربرگ شماره 

دانشجو موظف است پس از تصویب موضوع رساله در گروه آموزشی،  شیوه نامه: 7ماده  1و تبصره بند  1بند 

ب نامه رساله خود را با تأئید کتبی استادان راهنما و مشاور حداکثر تا پایان نیمسال سوم به تأئید گروه آموزشی و تصویطرح

(. نسخه ای از این کاربرگ در پرونده دانشجو ضبط می 4پردیس برساند )کاربرگ شماره تکمیلی دانشکده/شورای تحصیالت 

 گردد

نامه رساله دانشجو پذیر است که پیش از برگزاری آزمون کتبی طرحشرکت دانشجو در ارزیابی جامع در صورتی امکان-تبصره

باشد. در صورت عدم شرکت دانشجو در ارزیابی جامع به دلیل به تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده/پردیس رسیده 

 شود.  نامه، یک نوبت از ارزیابی جامع او محسوب میعدم تصویب طرح
 

 پیشنهاد اجرای رساله دکتری

 )طرحنامه(

 فارسی :            عنوان:

 انگلیسی :         

 حوزه تخصصی: 

 

 های ابالغ شده:انطباق موضوع با اولویت

انداز بیست ساله، نقشه جامع علمی های پژوهشی مبتنی بر اهداف مندرج در سند چشماولویت

 کشور، برنامه توسعه ج.ا.ا. 

 دار اعالم شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریموضوعات اولویت

 های اجرایی و مؤسسات علمی و پژوهشی کشورهای پژوهشی نهادهای سیاسی، دستگاهاولویت

 شوندها و نیازهای علمی که بنا به تشخیص گروه آموزشی، دانشکده یا دانشگاه اعالم میاولویت

 تاریخ و امضاء :               دانشجو :نام و نام خانوادگی 

 تاریخ و امضاء :      نام و نام خانوادگی استادان راهنما:

 خ و امضاء:تاری                  نام و نام خانوادگی استادان مشاور:

 تاریخ تصویب گروه آموزشی:                     
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 مشخصات دانشجو

 سال و نیمسال ورود : نام و نام خانوادگی:

 گرایش : رشته تحصیلی :

 شماره تماس : دانشکده :

 نشانی پستی:
 

 مشخصات استاد راهنما )اول(

 :رشته و حوزوی/ دانشگاهی مدرک آخرین نام و نام خانوادگی:

 دانشکده : گرایش :

 مرتبه علمی : تماس: شماره

 دانشگاه محل خدمت :

 نشانی پستی :

 شماره تماس فوری :

 تعداد رساله های در دست راهنمایی :

 تعداد پایان نامه های در دست راهنمایی :
 

 ینی ایشان و کارنامک علمی )رزومه( پیوست شود.گزحکم کارباشند، باید آخرین ها در صورتی که استاد راهنما از اعضای هیأت علمی سایر دانشگاه:نکته

 مشخصات استاد راهنما )دوم(

 آخرین مدرک دانشگاهی/ حوزوی و رشته : نام و نام خانوادگی:

 دانشکده : گرایش :

 مرتبه علمی : تماس: شماره

 دانشگاه محل خدمت :

 نشانی پستی :

 شماره تماس فوری :

 راهنمایی :تعداد رساله های در دست 

 تعداد پایان نامه های در دست راهنمایی :
 

 ینی ایشان و کارنامک علمی )رزومه( پیوست شود.زها باشند، باید آخرین حکم کارگدر صورتی که استاد راهنما از اعضای هیأت علمی سایر دانشگاه:نکته

 مشخصات استاد مشاور)اول(

 : رشته و حوزوی/ دانشگاهی مدرک آخرین نام و نام خانوادگی:

 دانشکده : گرایش :

 مرتبه علمی : : تماس شماره

 شماره تماس فوری : دانشگاه محل خدمت :

 نشانی پستی :

 ینی ایشان و کارنامک علمی )رزومه( پیوست شود.گزها باشند، باید آخرین حکم کاراز اعضای هیأت علمی سایر دانشگاهمشاور در صورتی که استاد :نکته

 استاد مشاور)دوم(مشخصات 

 رشته: و حوزوی/ دانشگاهی مدرک آخرین نام و نام خانوادگی:

 دانشکده : گرایش :

 مرتبه علمی : تماس: شماره

 شماره تماس فوری : دانشگاه محل خدمت :

 نشانی پستی :

 ینی ایشان و کارنامک علمی )رزومه( پیوست شود.گزکارها باشند، باید آخرین حکم از اعضای هیأت علمی سایر دانشگاهمشاور در صورتی که استاد :نکته
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 « اطالعات مربوط به رساله» 

 عنوان .1

 :تحقیق به زبان فارسیعنوان  -

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

 به زبان انگلیسی: تحقیق عنوان -

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

 . سايردر اين بخش درج نمايند به زبان مربوطفقط عنوان رساله خود را توانند می هاي خارجیزبانهاي دانشجويان رشته نکته:

 . نمايند بايد عنوان را هم به فارسی و هم به انگلیسی ثبتدانشجويان، 

 :(هاي تحقیقپرسشو هاي مجهول و مبهمجنبه، تعیین مسأله طرح )شامل اساسی تحقیق بیان مسأله .2

 

 

)شامل اختالف نظرها و خالءهاي تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به  انجام تحقیق ضرورتاهمیت و  .3

 :(موضوع، فوايد احتمالی نظري و عملی آنبررسی 

 

 

)بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور  مربوط پیشینه مرور ادبیات و .4

 :پیرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق(

 

 

 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: .5

 

 

 :)شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ويژه و کاربردي( اهداف مشخص تحقیق .6
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ها، صنایع و یا گروه وران )سازماننام بهره در صورت داشتن هدف کاربردی، .7

 :)به عبارت ديگر محل اجراي مطالعه موردي( ذینفعان( ذکر شود

 

 

 تحقیق: هایپرسش .8

 

 

 :های تحقیقفرضیه .9

 

 

 :ها و اصطالحات فنی و تخصصی )به صورت مفهومی و عملیاتی(تعریف واژه .11

 

 

 روش شناسی تحقیق: .11

 

 

 نمونه )در صورت وجود و امکان(:اندازه گیری و جامعه آماری، روش نمونه  .11

 

 

 ها:ها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهروش  .13

 

 

 انجام تحقیق: بندی  زمان .14
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 تحقیق و ارائه گزارش پیشرفت کارها و مراحل اجرایی بندی فعالیتبینی زمانپیش

 

زمان  شرح فعالیت  ردیف

 کل

 )ماه(

 زمان اجرا به ماه

1 1 3 4 5 6 7 8 9 11 11 11 13 14 15 16 17 18 19 11 11 11 13 14 

1 

 

                          

2 

 

                          

3 

 

                          

4 

 

                          

5 

 

                          



 

6 

 

6 

 

                          

7 

 

                          

8 

 

                          

9 

 

                          

11 

 

                          

11 

 

                          

12 

 

                          

 است.ماه  12ماه و حداکثر  21بینی مراحل مطالعاتی و اجرايی رساله دکتري حداقل زمان قابل قبول براي پیش نکته:
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 پیوست نیست  پیوست است  صورتجلسه گروه آموزشی

 

گروه آموزشی  ..................................در تاریخ ............................ در محل ............................ با حضور اعضای آموزشیشورای گروه 

 ........................................................و موضوع رساله با عنوان.........................................................................................شده  تشکیل

 .شدبررسی و تصویب 

 

 تاریخ     امضاء    خانوادگی اعضای شورانام و نام

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

 

 

 

    :امضاءتاریخ و                                           خانوادگی مدیرگروه: نام و نام

 

 :امضاءتاریخ و             ریاست دانشکدهخانوادگی نام و نام
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 فرم تعهد دانشجویان در قبال نتایج حاصل از رساله دکتری

 

... گرایش اینجانب ..................................... دانشجوی ورودی ......................... مقطع دکتری رشته .......................

در شورای گروه ..................... « » .....................................................ام تحت عنوان: .................................... که موضوع رساله

 : گردم می به تصویب رسیده، متعهد آموزشی

تهیه شود و  اینجانبام بر اساس اصول علمی و حاصل از تحقیقات مطالب و مندرجات رسالهتمامی الف( 

ماخذ آن منابع و ، ها، جداول و نمودارهای دیگراندر صورت استفاده از مطالب، نتایج تحقیقات، نقل قول

 به نحوی که قابل تشخیص و تفکیک از متن اصلی باشد قید گردد. 

که از نتایج تحقیقاتم عالوه بر رساله، کتاب ، مقاله، اختراع، اکتشاف و هر گونه تولیدات  ب( در صورتی

بوده و این موضوع صراحتاً در مکاتبات و عالمه طباطبایی نام دانشگاه ه علمی حاصل شود، صرفاً ب

 ات اینجانب درج و بر اساس ضوابط دانشگاه اقدام نمایم.تولید

ج( در صورت استفاده از کمکهای مالی و غیر مالی نهادهای دولتی و غیر دولتی از موضوع تحقیق 

یا رساله صورت دانشکده مجاز به تغییر عنوان  اینجانب مراتب را کتباً به دانشکده اطالع دهم در غیر این

 باشد.سایر اقدامات حقوقی می

بدیهی است چنانچه تحت هر شرایطی و در هر زمان، دانشگاه خالف موارد ذکر شده را مشاهده نماید نسبت به تصمیم 

 نمایم.اتخاذ شده هیچگونه ادعایی نداشته و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می

 

  :خانوادگی دانشجونام و نام  

 :تاریخ و امضاء  

        

 

 

 آقای/ خانم ................................ دریافت گردید. حاضربا امضای دانشجودر تاریخ .................... فرم 

 امضاء :تاریخ و                                                 : دانشکده یپژوهش نام و نام خانوادگی کارشناس امور

 



 باسمه تعالی

 5کاربرگ شماره 

 گزارش ها و سمینار ها ی پیشرفت رساله

نامه، در طول تهیه رساله دو گزارش از پیشرفت تدوین رساله تهیه و به صورت سمینار دانشجو موظف است پس از تصویب طرح شیوه نامه: 8ماده  1بند 

 شود. هر گزارش باید در کاربرگتا پایان نیمسال پنجم و گزارش دوم حداکثر تا پایان نیمسال هفتم تحصیلی تهیه و ارائه می حداکثر ارائه نماید. گزارش اول

آن های آماده رساله به تأئید کمیته راهبری و داور داخلی رسانده و سپس در یک جلسه با حضور کمیته راهبری و داور داخلی از تهیه و به انضمام بخش 5شماره 

آموزش دانشکده  دفاع شود. معاون پژوهشی دانشکده پس از تأئید، یک نسخه را برای معاونت پژوهشی دانشگاه و نسخه دیگر را برای درج در پرونده دانشجو به

 .کندارسال می

 (  2 و 1) گزارش ... شماره 

نیمسال هفتم تحصیل باید تنظیم و به صورت  توضیح: گزارش اول حداکثر تا پایان نیمسال پنجم و گزارش دوم حداکثر تا پایان

 سمینار ارائه شود.

 عنوان رساله : نام و نام خانوادگی دانشجو :

 فعالیت: عنوان  -فال

 کلمه( :  022شرح فعالیت ) حداکثر در  -ب

 

  خیر  آیا تا کنون مقاله ای از فعالیت انجام شده استخراج و برای انتشار ارسال شده است؟  بلی  -پ

 پاسخ بلی موارد زیر تکمیل گردد :در صورت 

 اسامی نویسندگان با ذکر سمت وضعیت مقاله نمایه مجله نام مجله عنوان مقاله ردیف
 *)نویسنده مسئول با عالمت 

 مشخص گردد(

1      

0      

 مسئول مقاله معرفی شده باشد.شیوه نامه، مقاالتی قابل پذیرش است که استاد راهنما به عنوان  9ماده  1مطابق تبصره  توجه:

 سمینار ارائه شده :  -ت

      سمینار از گزارش پیشرفت مرحاله اول/دوم رساله در تاریخ                         با حضور اعضای زیر برگزار گردید و قابل قبول

 موارد اصالحی درج گردد.تشخیص داده شد.) در صورت غیر قابل قبول بودن ، دالیل و      غیرقابل قبول    

 

 

 

 امضاء :تاریخ و                                             تاییدیه استادان راهنما: نام و نام خانوادگی

 امضاء :تاریخ و                                استادان مشاور: نام و نام خانوادگی             

 امضاء :تاریخ و                پژوهشی(: نام و نام خانوادگیداور داخلی) نماینده معاونت 

معاون پژوهشی دانشکده یک نسخه را بایگانی و نسخه دیگر را به معاون  آموزشی دانشکده جهت درج در پرونده دانشجو ارسال 

 نماید.

 نام و نام خانوادگی و امضای تحویل گیرنده در اداره آموزش:



        باسمه تعالی                

                      6 شماره کاربرگ      

 کفایت علمی رساله      

 انتشار مقاالت          

پژوهشی یا -دفاع، یک مقاله چاپ شده )یا دو مقاله پذیرفته شده( برگرفته از رساله را در نشریات علمیدانشجو موظف است پیش از برگزاری جلسه پیش از آن در شیوه نامه: 2و 1و تبصره های  9ماده 

هشی دانشکده به معاونت پژوهشی دانشگاه برای تأئید و تعیین نوع نمایه آن بر اساس ارائه نماید. این مقاالت باید ابتدا از سوی استاد/استادان راهنما تأئید و از طریق معاونت پژو Scopusو  ISIنمایه شده در پایگاه 

 گردد. دفاع به معاون پژوهشی دانشکده و سپس معاون آموزشی دانشکده ارسال میگردد. با تأئید معاون پژوهشی دانشگاه مراتب برای صدور مجوز پیشارسال  6کاربرگ شماره 

 تنها مقاالتی برای اخذ مجوز دفاع قابل قبول است که استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول مقاله معرفی شده باشد. –1تبصره

 دفاع الزامی است.برای برگزاری جلسه پیش 9و تأئید مقاالت ماده  8ها و سمینارهای ماده ارائه گزارش -2تبصره 

 شیوه نامه است 41این ستون تنها برای مقاالتی است که اضافه بر مقاله اصلی مربوط به مجوز دفاع می باشد و تنها برای یک نمره موضوع ماده **

 گواهی پذیرش پیوست شود.***

 پیوست شود. کل مقاله صفحات حقوقی مجله و ****

 :امضاء تاریخ و                                           صحت مطالب جدول باال و همچنین صحت برگرفته شدن مقاالت از رساله مورد تایید است.                نام  و نام خانوادگی :             تایید استاد راهنما:. 1

 : امضاءتاریخ و          نام  و نام خانوادگی:                      تایید نیست            ز نظر وزارت علوم مورد تایید استمقاالت باال از لحاظ نمایه مورد نظر و اعتبار مجله ا : گاهمعاون پژوهشی دانش تایید. 2

 و نسخه دیگر را برای درج در پرونده دانشجو به معاون آموزشی دانشکده ارسال نماید. دانشکدهخه را برای معاونت پژوهشی یک نس گاهتوجه: معاون  پژوهشی دانش

 :نام و نام خانوادگی و امضاء تحویل گیرنده در اداره آموزش

 

 ردیف

 

 عنوان مقاله

نام 

 مجله

سامی ا سال دوره شماره

نویسندگان به 

ترتیب)نویسنده 

مسئول با 

 *عالمت 

 مشخص گردد(

سمت 

در 

 رساله

 وضعیت مقاله اعتبارعلمی

نمایه شده 

 Web ofدرپایگاه

science 

نمایه شده درپایگاه 

Scopusیامقاله علمی- 

پژوهشی نمایه شده 

 ISCدرپایگاه

نمایه شده 

 ISIدرپایگاه

Master Journal 
List 

نمایه شده **

  Scopusو ISIغیر 

 چاپ **** پذیرش ***

              

              

              



 باسمه تعالی

 7کاربرگ شماره 

 فرم اجازه پیش دفاع

دفاع و دفاع نهائی موظف است از بین اعضای هیأت علمی دانشگاه یکنفر را به عنوان داور دوم داخلی و نماینده معاونت گروه آموزشی برای پیش :شیوه نامه 01ماده 

و دستورالعمل شرایط راهنمایی " مؤسسات پژوهشی را به عنوان داوران خارجی اول و داور خارجی دوم بر اساسها و آموزشی دانشگاه و دو نفر از اعضای هیأت علمی سایر دانشگاه
 تعیین نماید و به تأئید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده برساند.    "های دکتریارشد و رسالهشناسی های کارنامهو داوری پایانمشاوره 

شود. دانشجو با مراجعه به اداره آموزش راهبری و داور داخلی و داور خارجی اول حداقل یک ماه پیش از جلسه دفاع از رساله برگزار می دفاع با حضور اعضای کمیتهجلسه پیش
راندن واحدهای الزم، را دریافت کرده و وضعیت اجرای دوره را از لحاظ بررسی انجام تمامی مراحل آموزشی )تأئیدیه تحصیلی، صالحیت عمومی، گذ 7دانشکده کاربرگ شماره 

ربرگ را به معاون پژوهشی دانشکده آزمون جامع، سنوات تحصیلی، مدرک زبان و ...( تعیین و به تأئید معاون آموزشی دانشکده برساند. معاون آموزشی دانشکده پس از تأئید، کا
اله/مقاالت چاپ شده یا های مربوط به برگزاری سمینار و اصل مقاله )کاربرگنماید. پس از طی مراحل فوق معاون پژوهشی دانشکده ضمن بررسی کفایت علمی رسارسال می

 نماید. مجوز دفاع را طی کاربرگ مورد نظر صادر میپذیرش شده( 

 تأئید انجام مرحله آموزشی: -الف

انشجویی  ...................................... رشته شود: دانشجو خانم/ آقای ..................................................... به شماره دگواهی می

احل زیر را با موفقیت گذرانده ............................................. ورودی نیمسال ................. سال تحصیلی .................................. مر

 است:

 . آزمون جامع 2          گذرانده حسب سرفصل دروس واحدهای درسی .1

 . صالحیت عمومی 4     تأئیدیه تحصیلی  .3

 . مدرک زبان 6     سنوات تحصیلی .5

  . معرفی نامه بورس حسب مورد8     کارت آزمون  .7

  . گواهی تدریس حسب مورد11              شهریه تحصیلی و تسویه مالی حسب مورد  .9

 

                                                                                                      امضاء: تاریخ ونام و نام خانوادگی معاون آموزشی دانشکده:                                           

 تأئید انجام مرحله پژوهشی: -ب

 مراحل زیر را با موفقیت انجام داده است: شود دانشجوی نامبردهگواهی می

 برگزاری سمینار  .1

 ارائه اصل مقاله چاپ و منتشر شده   .2

 دو مقاله  گواهی پذیرش چاپ یک/ .3

  6تایید مقاله/مقاالت توسط معاونت پژوهشی دانشگاه مطابق کاربرگ شماره  .4

 رسالهبر اساس انجام مراحل آموزشی و پژوهشی، دانشجو مجاز به دفاع از 

 .باشدنمی  باشد  می

 

 امضاء:                           تاریخ ونام و نام خانوادگی معاون پژوهشی دانشکده:                                         



 باسمه تعالی

 8کاربرگ شماره 

 دفاعپیش جلسه برگزاری گزارش

( را برای معاونت 8دفاع )کاربرگ شماره معاونت پژوهشی دانشگاه( موظف است گزارش برگزاری جلسه پیشهای الزم بر عهده دانشجو است. داور داخلی  )نماینده دفاع استاد راهنما و هماهنگیمسئول برگزاری جلسه پیش شیوه نامه: 11ماده  1تبصره 

 ارسال نماید. آموزشی دانشکده و معاونت پژوهشی دانشکده 

 معاون محترم آموزشی دانشکده 

     معاون محترم پژوهشی دانشکده

 شود:می دفاع به شرح زیر ارائهگزارش برگزاری جلسه پیشبا سالم،

 امتیاز شاخص ارزیابی ردیف

 غیر قابل قبول خوب خیلی خوب عالی

     انسجام مطالب 1

     مرتبط بودن مطالب گردآوری شده  2

     استفاده از منابع تازه انتشار یافته 3

     استفاده بهینه از وقت 4

     تسلط بر مطالب 5

     نوآوری 6

     تحلیل علمی 7

     انتخاب  و اجرای روش شناسی مناسب 8

 غیرقابل قبول  :            قابل قبولنظر نهایی
 (.تکمیل گردد 9)اگر غیرقابل قبول درج شود، کاربرگ شماره                                                                              

   

 وهشی دانشگاه(: ماینده معاونت پژن) اور داخلید                                                       

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء:تاریخ و 
 

 



 باسمه تعالی

 9کاربرگ شماره 

 رساله پس از جلسه پیش دفاع اصالحات
پذیر نیست. در دفاع، رساله را غیر قابل دفاع تشخیص دهند، برگزاری جلسه دفاع امکاندر صورتی که اعضای هیأت داوران در جلسه پیش :01ماده 2تبصره 

 منوط به انجام اصالحات توسط دانشجو و تأئید آن توسط کمیته راهبری و داوران داخلی است.(، برگزاری جلسه دفاع 9صورت لزوم اصالحات )کاربرگ شماره 

در جلسه پیش دفاع مورخ بر اساس مطالعه و بررسی گزارش رساله تحصیلی دانشجو ........................................ 

...   انجام اصالحات زیر .............................................................................................................................ا عنوان ............ ب

 شود. دفاع نهائی منوط به اعمال تمامی موارد است.توصیه می

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. .......................................................................................................................................................... 

11. .......................................................................................................................................................... 

12. .......................................................................................................................................................... 

13. .......................................................................................................................................................... 

14. .......................................................................................................................................................... 

15. .......................................................................................................................................................... 

16. .......................................................................................................................................................... 

17. .......................................................................................................................................................... 

18. .......................................................................................................................................................... 

19. .......................................................................................................................................................... 

21. .......................................................................................................................................................... 

                                                         امضاء: تاریخ و                                              نام و نام خانوادگی داور :   



 باسمه تعالی

 01کاربرگ شماره 

 قابل دفاع نهایی بودنبرای تایید برگزاری جلسه دفاع و وضعیت رساله 

داٍراى خارجی اٍل ٍ دٍم هَظف ّستٌذ پس اس دریافت ًسخِ رسالِ، گشارشی اس ٍضؼیت رسالِ ٍ قابل دفاع بَدى آى را بِ  شیوه نامه: 00ماده 

هؼاٍى پژٍّشی داًشکذُ هزبَط ارسال ًوایٌذ. هؼاًٍت پژٍّشی داًشکذُ چْار ًسخِ اس رسالِ را بزای بزای  10صَرت هحزهاًِ در کاربزگ شوارُ 

 ًوایذ.ّای آهَسشی ٍ پژٍّشی داًشگاُ( بِ صَرت رسوی )طی ًاهِ( ارسال هی)ًوایٌذگاى هؼاًٍت داٍراى داخلی ٍ خارجی

 محـــــرمـانـه

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

 با سالم،      

 .......................................................................     :رسالِ تحصیلی داًشجَ خاًن/ آقای .................................. با ػٌَاى 

 در ایي رسالِ دیذُ شذ : بزرسی شذ؛ هَارد سیز

 نقاط قوت : 

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

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

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

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

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

 ها :  کاستی

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

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

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

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

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

 با در ًظز گزفتي جویغ جْات، اس ًظز ایٌجاًب دفاع ًْائی اس ایي رسالِ:

 پذیز ًیست .  اهکاى2پذیز است                                         اهکاى .1

 نام و نام خانوادگی: 

 تاریخ و امضاء :                                                                                                  سمت )در اجرای رساله( : 



 باسمه تعالی

 11کاربرگ شماره 

 نمره 11حداکثر  -ارزشیابی رساله دکتری-برگزاری جلسه دفاع

 محرمانه

پس از شنیدن دفاعیه دانشجو، استاد راهنما از حاضران و دانشجویان درخواست ترک جلسه را نموده و هر  شیوه نامه: 11از قسمت ب ماده  1بند 

 های تدوین رساله به صورت محرمانه تعیین میامتیاز دانشجو را در هر یک از شاخص 11کاربرگ شماره یک از اعضای کمیته راهبری و داوران طی 

 دهند. نمایند و به داور داخلی )نماینده معاونت آموزشی( تحویل می

تک اعضای هیأت داوران و  نمره که توسط تک 11حد اکثر  11نمره ارزیابی رساله و دفاع آن مطابق کاربرگ شماره  شیوه نامه: 11ماده  1بند 

 گردد.لحاظ می 11در کاربرگ شماره  11کمیته راهبری به صورت محرمانه داده شده و سپس میانگین نمرات از 

 

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

              

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

 ..…………………………………………… رشته :

   .…………………………………………… تاریخ دفاع:

 

 نمره مکتسبه کل نمره عنوان ها و مالک ها ردیف

  4 ساختار رساله 1

  11 محتوای رساله 2

  2 نحوه ی ارائه رساله 3

  2 نحوه ی پاسخگویی به سئواالت 4

  11  جمع

 

 

 تاریخ و امضاء:.............................. دگی استاد داور :..............................خانوانام و نام 

 

 



 باسمه تعالی

 11کاربرگ شماره 

 نمره 11حداکثر  -ارزشیابی رساله دکتری-برگزاری جلسه دفاع

 محرمانه

پس از شنیدن دفاعیه دانشجو، استاد راهنما از حاضران و دانشجویان درخواست ترک جلسه را نموده و هر  شیوه نامه: 11از قسمت ب ماده  1بند 

 های تدوین رساله به صورت محرمانه تعیین میامتیاز دانشجو را در هر یک از شاخص 11کاربرگ شماره یک از اعضای کمیته راهبری و داوران طی 

 دهند. نمایند و به داور داخلی )نماینده معاونت آموزشی( تحویل می

تک اعضای هیأت داوران و  نمره که توسط تک 11حد اکثر  11نمره ارزیابی رساله و دفاع آن مطابق کاربرگ شماره  شیوه نامه: 11ماده  1بند 

 گردد.لحاظ می 11در کاربرگ شماره  11کمیته راهبری به صورت محرمانه داده شده و سپس میانگین نمرات از 

 

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

              

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

 ..…………………………………………… رشته :

   .…………………………………………… تاریخ دفاع:

 

 نمره مکتسبه کل نمره عنوان ها و مالک ها ردیف

  4 ساختار رساله 1

  11 محتوای رساله 2

  2 نحوه ی ارائه رساله 3

  2 نحوه ی پاسخگویی به سئواالت 4

  11  جمع

 

 

 تاریخ و امضاء:.............................. :.............................. راهنمادگی استاد خانوانام و نام 

 

 



 باسمه تعالی

 11کاربرگ شماره 

 نمره 11حداکثر  -ارزشیابی رساله دکتری-برگزاری جلسه دفاع

 محرمانه

پس از شنیدن دفاعیه دانشجو، استاد راهنما از حاضران و دانشجویان درخواست ترک جلسه را نموده و هر  شیوه نامه: 11از قسمت ب ماده  1بند 

 های تدوین رساله به صورت محرمانه تعیین میامتیاز دانشجو را در هر یک از شاخص 11کاربرگ شماره یک از اعضای کمیته راهبری و داوران طی 

 دهند. نمایند و به داور داخلی )نماینده معاونت آموزشی( تحویل می

تک اعضای هیأت داوران و  نمره که توسط تک 11حد اکثر  11نمره ارزیابی رساله و دفاع آن مطابق کاربرگ شماره  شیوه نامه: 11ماده  1بند 

 گردد.لحاظ می 11در کاربرگ شماره  11کمیته راهبری به صورت محرمانه داده شده و سپس میانگین نمرات از 

 
 

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

              

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

 ..…………………………………………… رشته :

   .…………………………………………… تاریخ دفاع:

 

 نمره مکتسبه کل نمره عنوان ها و مالک ها ردیف

  4 ساختار رساله 1

  11 محتوای رساله 2

  2 نحوه ی ارائه رساله 3

  2 نحوه ی پاسخگویی به سئواالت 4

  11  جمع

 

 

 تاریخ و امضاء:.............................. :.............................. مشاورخانوادگی استاد نام و نام 

 

 



 باسمه تعالی

 12کاربرگ شماره 

 ) نماینده معاونت آموزشی(توسط داور داخلی  ارزشیابی نهایی رساله دکتری-جلسه دفاعبرگزاری 

 محرمانه

ی و خارجی از اعضای کمیته راهبری و داوران داخل 11داور داخلی )نماینده معاونت آموزشی( پس از دریافت کاربرگ شماره  :شیوه نامه 11از قسمت ب ماده  9بند 

)صورتجلسه دفاع( ثبت نموده و حاضران و  11درج می نماید و پس از مشورت با اعضای کمیته راهبری نمره نهائی را در کاربرگ شماره  11میانگین نمرات را در کاربرگ شماره 

           نماید.دانشجو را برای شنیدن نتیجه ارزشیابی رساله دعوت می
   .………………………… تاریخ دفاع:..……………………………… رشته :  ……………………………………… :ودانشجو نام خانوادگی نام 

 

 میانگین نمرات مکتسبه کمیته راهبری و هیات داوران کل نمره عنوان ها و مالک ها ردیف

 (11گ های شماره ) میانگین نمرات کاربر

  4 ساختار رساله 1

  11 محتوای رساله 2

  2 نحوه ی ارائه رساله 3

  2 ی پاسخگویی به سئواالت نحوه 4

 به عدد: 11  جمع

 به حروف:

 نمره رساله -شیوه نامه 11ماده  2و  1بند های 
 گردد:نمره رساله بر اساس عملکرد دانشجو در طی دوران پژوهش به شرح ذیل تعیین می

پژوهشی بودن آن توسط معاون پژوهشی  -حد اکثر یک نمره که نوع نمایه یا علمیمقاله اضافه بر مقاله موظف دانشجو )مقاله مربوط به مجوز دفاع( مرتبط با رساله  .1

 گردد:درج می 11دانشکده پیش از جلسه دفاع تعیین و توسط کمیته داوران در جلسه دفاع به شرح ذیل تعیین و در کاربرگ شماره 

 تحقیقات و فناوری حداکثر یک نمره معتبر وزارت علوم، Scopusیا   ISIپژوهشی یا نمایه شده  -مقاالت علمی -الف

 معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر نیم نمره برای هر مقاله Scopusیا   ISIمقاالت نمایه شده غیر -ب

 گردد.مشخص میپیش از دفاع  11که جمع آن توسط معاونت پژوهشی دانشکده در کاربرگ شماره  8نمره مطابق ماده  5/0سمینارها: برای هر سمینار حد اکثر  .1

 

 نمره مقاله 5
 مقاله ای که اضافه بر مقاله موظف دانشجو )

 می باشد(

  نمره 1حداکثر 

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

 از جلسه دفاع درج می گردد(

 نمره  1حداکثر 
 نمره( 1.5) هر سمینار 

 

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

 

 جمع  کل نمرات

 

 به عدد: 21

 به حروف:

 

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



 باسمه تعالی

  13کاربرگ شماره

 دانشگاه عالمه طباطبایی

 .……………………دانشکده 

 رساله دکتری صورتجلسه دفاع از

از اعضای کمیته راهبری و داوران داخلی و  11داور داخلی )نماینده معاونت آموزشی( پس از دریافت کاربرگ شماره : شیوه نامه 13قسمت ب ماده  9بند 

)صورتجلسه دفاع( ثبت  11درج می نماید و پس از مشورت با اعضای کمیته راهبری نمره نهائی را در کاربرگ شماره  11در کاربرگ شماره خارجی میانگین نمرات را 

 نماید.نموده و حاضران و دانشجو را برای شنیدن نتیجه ارزشیابی رساله دعوت می

 

به شماره دانشجویی      ……………………….......... دانشجوی دکتری رشته …………………………… /خانمآقایرساله دکتری 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 .

 :اعضای هیات داوران 

 ءامضا نام و نام خانوادگی سمت

  استاد راهنما

 
 

 استاد راهنما

 

  

  استاد مشاور

 

 

  استاد مشاور

 
 

  استاد داور

 
 

  استاد داور

 

 

  معاونت پژوهشینماینده 

 
 

 نماینده معاونت آموزشی

 

  

 



 باسمه تعالی

 14کاربرگ شماره 

 نکاتی برای اعمال در گزارش نهایی-پیوست صورتجلسه دفاع

 
کمیته راهبری و داوران داخلی در صورتی که نکاتی برای اعمال در گزارش نهائی پیشنهاد شده باشد،  شیوه نامه: 11قسمت ب ماده  11بند 

 .کنند( ثبت می14شماره صورتجلسه دفاع )کاربرگ پیوست این نکات را در و خارجی 

به تنظیم گزارش نهائی اقدام  ، نسبتاشکاالتی از رساله که الزم است برطرف شده و پس از اعمال

 شود:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. ................................................................................................................................... 

 نام و نام خانوادگی: 

 تاریخ و امضاء :                                                                                          سمت در رساله : 



 باسمه تعالی

  51کاربرگ شماره

 دفاع جلسه برگزاری گزارش

  برای معاونت آموزشی دانشگاه ارسال نماید. 51داور داخلی )نماینده معاونت آموزشی دانشگاه( موظف است پس از برگزاری جلسه دفاع گزارشی از نحوه برگزاری را مطابق کاربرگ شماره  :51قسمت ب ماده  51بند 

 

 شود:دفاع به شرح زیر ارائه میبا سالم،گزارش برگزاری جلسه 

 امتیاز شاخص ارزیابی ردیف

 غیر قابل قبول خوب خیلی خوب عالی

     انسجام مطالب 1

     مرتبط بودن مطالب گردآوری شده  2

     استفاده از منابع تازه انتشار یافته 3

     استفاده بهینه از وقت 4

     تسلط بر مطالب 5

     نوآوری 6

     تحلیل علمی 7

     انتخاب  و اجرای روش شناسی مناسب 8

 

 قابل قبول            نهایی:نظر 

 

 غیرقابل قبول 

                                                                              

   

 دانشگاه(:  آموزشیماینده معاونت ن) اور داخلید                                                       

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء:تاریخ و
 

 



 باسمه تعالی

  16کاربرگ شماره

 گزارش جلسه دفاع توسط کارشناس تحصیالت تکمیلی 

 دانشکده.....................................

تکمیل و به معاونین آموزشی و پژوهشی  61کارشناس تحصیالت تکمیلی گزارش جلسه دفاع را مطابق کاربرگ شماره شیوه نامه: 11قسمت ب ماده  11بند  

 .تحویل می نمایده دانشکد

به شماره دانشجویی             ………….......... دانشجوی دکتری رشته …………………………… /خانمآقایرساله دکتری دفاع از 

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

 پس از بحث وو تشکیل  21ونت آموزشی و پژوهشی به شرح کاربرگ شماره گان معاحضور هیات داوران و نمایندبا  ..…………ساعت 

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

 اعضای حاضر هیات داوران:

 

 اعضای غایب هیات داوران:

 

مندرج و مقرر گردید دانشجو پس از رفع  61ولیکن نکاتی برای 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

  71کاربرگ شماره

 دانشگاه عالمه طباطبایی

 .……………………دانشکده 

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

اعضای کمیته راهبری و داوران داخلی ای از گزارش نهائی رساله را در اختیار دانشجو پس از اعمال اصالحات مورد نظر نسخه شیوه نامه: 71ماده قسمت ب  71بند 

به معاونت آموزشی دانشکده تحویل  و پس از آن معاونت آموزشی دانشکده  71دهد 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       …………….......... دانشجوی دکتری رشته  ……………………………/خانمآقایرساله دکتری اصالحات 

مورد تایید اعضای کمیته راهبری و داوران  ……………………………………………………………… :تحت عنوان ………………………

 داخلی و خارجی به شرح ذیل قرار گرفت.

 اعضای هیات داوران:

 ءامضاتاریخ و  نام و نام خانوادگی سمت

  استاد راهنما

 

 

 استاد راهنما

 

  

  استاد مشاور

 

 

  استاد مشاور

 

 

  استاد داور

 

 

  استاد داور

 

 

  نماینده معاونت پژوهشی

 

 

 نماینده معاونت آموزشی

 

  

 

 



 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


