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دکتريدانشجویان 2مراحل و اقدامات مرتبط با برگزاري سمینار موضوع: 

فرم3هاتعداد پیوست

-دانشجویان دکترا موظفها و ارائه شفاهی،داخلی قبل از برگزاري جلسه دفاع و نیز ارتقاي کیفی متن رسالهداورانبه منظور استفاده بیشتر از نظرات 
تحصیلآخربراي دانشجویان دکتري سال2برگزاري سمینار زمان انجام دهند. 2که اقداماتی را قبل از دفاع نهایی و در مرحله برگزاري سمینار اند 

داوران همچنین اعضاي محترم هیاتپژوهشی پذیرفته شده داشته باشد. بایست حداقل یک مقاله علمیجلسه میاین دانشجو جهت برگزاري بوده و
استاد راهنما سپس در اختیار استاد راهنماي اول قرار دهند.بایست نظرات خود را پس از برگزاري جلسه سمینار در فرم مربوطه منعکس و در می

- نقطهرفع ابهامات و سواالت احتمالی دانشجو، کرده و پس ازبندي داوران را جمعهاي خود و سایر اعضاي هیاتاي با دانشجو نظرات و توصیهجلسه
داوران داخلی الزم به ذکر است که در جلسه سمینار فقط اعضاي هیاتد.دهقرار میويدر اختیارنظرهاي خود و داوران داخلی را جهت اصالح رساله

باشد. جلسه سمینار فقط به منظور و استاد ( اساتید) راهنما و مشاور حضور داشته و شرکت دانشجویان، دوستان و نزدیکان دانشجو در جلسه مجاز نمی
اتید) راهنما برگزار شده و ارزیابی نهایی رساله در جلسه دفاع که با حضور همه داوران و همکاري و همفکري با استاد ( اسنظارت اولیه بر کار دانشجو 

شود صورت خواهد گرفت.(داخلی و خارجی) تشکیل می

:2اقدامات دانشجو قبل از برگزاري جلسه سمینار 
به استاد (اساتید راهنما)رسالهتحویل -1
)2و 1پیوست هاي (فرم2تکمیل برگ درخواست برگزاري سمینار -2
)3(فرم پیوست داخلیداوران به اعضاي هیاتو فرم هاي اعالم نظر تحویل رساله -3
به تحصیالت تکمیلی دانشکده2هاي الزم و اعالم زمان برگزاري سمینار انجام هماهنگی-4

:2اقدامات دانشجو پس از برگزاي جلسه سمینار 

داوران به تحصیالت تکمیلی دانشکدهراهنما و اعضاي هیاتهاي پرشده توسط استاد اي از فرمتحویل نسخه-1
داوران به وي براي استفاده در جلسه دفاع از رسالهاي از فرم پرشده توسط هریک از اعضاي هیاتتحویل نسخه-2


