باسمهتعالی

تارٗخ7.39313224
شوارُ222229 4
شیوهنامۀ برگساری جلسۀ پیشدفاع دانشجویان دکتری دانشگاه رازی

جلسٔ پ٘شدفاع رسالٔ دکتزٕ جلسِإ است کِ دست کن ٗک هاُ پ٘ش اس بزگشارٕ جلسٔ دفاع داًشجَ ٍ با شزکت استاداى راٌّواا ٍ
هشاااٍر ،داٍر ٗااا داٍراى داخلااٖ رٍرٍدّٕااإ  ٍ 7.31پاا٘ش اس ى ،دٍ داٍرٍ ،رٍدّٕااإ  ٍ 7.31پااا اس ىٗ ،ااک داٍر)ً ،واٌٗااذٓ
تحص٘الت تکو٘لٖ ٍ داًشجَ بزگشار هٖشَد 3شًَُ٘اهٔ اجزاٖٗ حاضاز ،در جلسأ هاَر  7.3931372شاَرإ هَسشاٖ ٍ تحصا٘الت
تکو٘لٖ داًشگاُ تصَٗب شذ ٍ اس  7.393337السماالجزا خَاّذ بَد3
فرایند کاری جلسۀ پیشدفاع:
 37استاد راٌّوا با ارائٔ دٍ ًسخِ اس رسالٔ داًشجَ،

هادگٖ داًشجَ بزإ بزگشارٕ جلسٔ پ٘شدفاع را در قالب «کاربرگ درخواست مجوّز

برگساری جلسۀ پیشدفاع دانشجویان دکتری» بِ هذٗز گزٍُ هَسشٖ اعالم هًٖواٗذ 3تاارٗخ پششاٌْادٕ اساتاد راٌّواا بازإ بزگاشارٕ
جلسِ باٗذ دستکن دٍ ّفتِ بعذ اس ارائٔ درخَاست باشذ3
 32هذٗز گزٍُ هَسشٖ ًخست بِ هٌظَر تأٗ٘ذ ٍضع٘ت هَسشٖ داًشجَ ،کاربزگ هزبَطِ را بِ کارشٌاس گزٍُ ارجاع هٖدّذ ٍ پا اس
حصَل اطوٌ٘اى اس هغاٗزتًذاشتيِ درخَاست داًشجَ با هفاد ٗ٘يًاهِّإ تحص٘الت تکو٘لٖ ،ضاوي هعزفاٖ داٍر ٗاا داٍراى رساالِ ٍ
تع٘٘ي سهاى بزگشارٕ جلسِ ،هَافقت گزٍُ هَسشٖ با بزگشارٕ جلسٔ پ٘شدفاع را بِ حَسٓ هعاًٍات هَسشاٖ ٍ تحصا٘الت تکو٘لاٖ
داًشکذُ اعالم هًٖواٗذ3
تبصرۀ  :1داٍر ٗا داٍراى جلسٔ پ٘شدفاع باٗذ ّواى داٍراى جلسٔ دفاع اس پزٍپَسال باشٌذ 3در صاَرت عاذم دستزساٖ باِ ّاز ٗاک اس
داٍراى هحتزم دفاع اس پزٍپَسال ،تغ٘٘ز داٍر بِ پ٘شٌْاد استاد هحتزم راٌّوا ٍ تأٗ٘ذ هذٗز گزٍُ ٍ هعاٍى هَسشٖ ٍ تحصا٘الت تکو٘لاٖ
داًشکذُ ،اهکاىپذٗز خَاّذ بَد3
تبصرۀ  :2داٍر ٗا داٍراى جلسٔ پ٘شدفاع ،باٗذ بِ عٌَاى داٍراى داخلٖ ،در جلسٔ دفاع ً٘ش حضَر داشتِباشٌذ3
 3.هعاٍى هَسشٖ ٍ تحص٘الت تکو٘لٖ داًشکذُ ضوي تأٗ٘ذ ًْاٖٗ داٍر ٗا داٍراى ،اًتخاا ًواٌٗاذٓ تحصا٘الت تکو٘لاٖ ٍ تع٘ا٘ي سهااى
بزگشارٕ جلسِ ،هزاتب را بزإ اجزا بِ کارشٌاس تحص٘الت تکو٘لٖ داًشکذُ ارجاع خَاّذ داد3
 31جلسٔ پ٘شدفاع بِصَرت غ٘ز علٌٖ بزگشار ٍ هطالب طزحشذُ در ى هحزهاًِ تلقّٖ هٖشَد 3در اٗي جلسِ ٗکٖ اس اعضإ ّ٘أت علوٖ
شاغل در ساٗز گزٍُّإ هَسشٖ ،بِ اًتخا هعاٍى هَسشٖ ٍ تحص٘الت تکو٘لٖ داًشکذُ ،بِ عٌاَاى ًواٌٗاذٓ تحصا٘الت تکو٘لاٖ،
ًاظز بز حُسي اجزإ پ٘شدفاع خَاّذ بَد3
 31فاصلِ تصَٗب پ٘شٌْادُ رپزٍپَسال) تا بزگشارٕ جلسٔ پ٘شدفاع ،حذاقل پٌج هاُ است3
 39در صَرت تأٗ٘ذ جلسٔ پ٘شدفاع ،داًشجَ حذاقل پا اس ٗک هاُ ا باا رعاٗات ساقد هاذت هجااس ساٌَات تحصا٘ل ٍ سااٗز هقازّرات
داًشگاُ ٍ هفاد ٗ٘يًاهٔ دکتزٕ ا هٖتَاًذ اس رسالٔ خَد دفاع ًواٗذ3
 31در صَرتٖ کِ در جلسٔ پ٘شدفاع ،اشکاالت رسالِ بِگًَِ إ باشذ کِ ّ٘أت داٍراى تکزار جلسِ را السم بذاًٌذ ،پا٘شدفااع باا فاصالٔ
سهاًٖ حذاقل دٍ هاُ ،دٍبارُ بزگشار خَاّذ شذ ٍ در صَرتٖ کِ رسالِ ،بار دٍم ً٘ش تأٗ٘ذ ًشاَد ،تصاو٘نگ٘ازٕ درباارٓ اداهأ تحصا٘ل
داًشجَ در اخت٘ار شَرإ هَسشٖ ٍ تحص٘الت تکو٘لٖ داًشگاُ خَاّذ بَد3
 32در پاٗاى جلسٔ پ٘شدفاع السم است صَرتجلسٔ هزبَط در دٍ ًسخِ ،تکو٘ل ،اهضا ٍ باِ ادارٓ هاَس
تکو٘لٖ داًشگاُ ارسال گزدد3

داًشاکذُ ٍ ادارٓ تحصا٘الت

