
هاي فنی،پردیس دانشکدهدانشگاه تهران
انشکده محیط زیستد

مراحل انجام دفاع رساله دکتري
شود.)تکمیل فرم کفایت رساله دکتري توسط استاد/اساتید راهنما (به پیوست این فرم ارائه می-1
بوطهبه دفتر گروه مرتحویل رساله، مقاالت مستخرج از رساله و فرم امضاء شده کفایت رساله دکتري -2
الزم (شرایطدانشکده جهت تعیین اعتبارپژوهشیرج از رساله توسط مدیر گروه به معاونت خارسال مقاالت مست-3

شود).براي مقاالت به پیوست ارائه می
انشکدهدموزشی آبررسی مقاالت توسط معاونت پژوهشی دانشکده و ارسال نتیجه به مدیریت گروه مربوطه و معاونت -4
وراي گروهشجلسه یین داوران داخلی و خارجی مربوط به رساله دکتري براساس پیشنهاد استاد/اساتید راهنما درتع-5
هادامه تکمیل فرم کفایت رساله دکتري توسط مدیریت گروه و تحویل آن به معاونت آموزشی دانشکد-6
دانشکدهحصیالت تکمیلیي آموزشی و تدر بعضی از مواقع تغییر داوران رساله دکتري در شوراو سازي نهایی، تأیید-7

شکدهو تکمیل و امضاي نهایی فرم کفایت رساله دکتري توسط مدیر گروه مربوطه و معاونت آموزشی دان
رساله دکتري توسط معاونت آموزشی دانشکدههاي مربوط به داوريصدور نامه-8
کمیل داوران و تبه همراه رساله تدوین شده بههااز دبیرخانه دانشکده و تحویل آنيهاي مربوط به داوردریافت نامه-9

شود)(به پیوست فرم مربوطه ارائه میفرم وصول رساله توسط استاد/اساتید راهنما، مشاور و داوران
هاي داوران و تحویل آن به مدیریت گروهدریافت جواب-10
ضور داوران داخلی بهدفاع را با حتوان پیششد در این زمان میدفاع الزامی بااگر توسط گروه مربوطه انجام پیش-11

انجام رساند.
شود)(به پیوست فرم مربوطه ارائه میتکمیل فرم تایید مقاالت توسط استاد راهنما-12
رساله به خرج ازارائه سه فرم کفایت رساله دکتري، وصول رساله و تایید مقاالت به همراه حداقل یک مقاله مست-13

صورت آپلود در سیستم)(بهجهت صدور مجوزهاي فنیدیس دانشکدهمعاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی پر
تنظیم زمان انجام دفاع پس از صدور مجوز-14
شود)ئه می(به پیوست فرم مربوطه اراارسال فرم انجام دفاع توسط مدیر گروه به معاونت آموزشی دانشکده-15
هاي شرکت در جلسه دفاع توسط نامهدعوتصدور و همچنین رسانی، درج در سایت جهت اطالعتعیین مکان دفاع-16

معاونت آموزشی دانشکده
شود)ل میصورت اتوماسیون ارساتحویل دعوتنامه جلسه به داوران خارجی (به اساتید راهنما و داوران داخلی به-17
برگزاري جلسه دفاع -18
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انشکده محیط زیستد

فرم کفایت دفاع از رساله دکتري
معاون محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده محیط زیست

با سالم
.....به ......................................ته/گرایش .کتري رش...............دانشجوي دوره د.......................اعالم کفایت پژوهش ........احتراماً ضمن 

له دکتري ایشان به همراه اسر....به پیوست..........................................تحت راهنمایی ..................................شماره دانشجویی .............
ز:گردد. داوران محترم پیشنهادي عبارتند امقاالت به منظور بررسی امکان برگزاري جلسه دفاع تقدیم می

داوران داخلی
داور جلسه دفاع از پیشنهاد رساله مرتبه علمی نام و نام خانوادگی ردیف

1
2
3
4

داوران خارجی
داور جلسه دفاع از پیشنهاد رساله مرتبه علمی نام و نام خانوادگی ردیف

1
2
3
4

......................................................-2...............................................- 1نام و نام خانوادگی و امضاء اساتید راهنما: 

...........................طه:..............گروه مربوخ جلسهتاریخ تحویل مدارك توسط دانشجو به دفتر گروه: .......................................... تاری

......................................................................................................................................................................................................................................
..................................معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده: ...............رگروه توسط تاریخ دریافت مدارك از مدی

تحصیالت تکمیلی دانشکده سه شوراي آموزشی وجلر........ و د.........................................آموزشی ...........................به پیشنهاد گروه
دیدند.عیین گرداوران جلسه دفاع از رساله به شرح ذیل ت.............................................مورخ ..

1 -........................................................

2 -......................................................

3 -.....................................................

4 -.....................................................

:امضاء مدیر گروه مربوطه:                                                      امضاء معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده
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انجام دفاعشرایط مقاالت مستخرج از رساله دکتري جهت 

بول قموضوع حداقل شرایط قابل 11/07/97بر اساس مصوبه شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده مورخ 
ید که رر گردو مققرار گرفتمقاالت دانشجویان دکتري جهت دفاع از رساله دکتري مطرح و مورد بازنگري

شرایط زیر ابدو مقالهحداقلدانشجویان دکتري داراي مستخرج از رسالهمقاالت01/07/1398از تاریخ 
:باشد

وDOIت ثببا) Impact Factorر (داراي ضریب تأثیWOSدارا بودن یک مقاله نمایه شده-۱
ا پذیرش شده)دارا بودن یک مقاله علمی پژوهشی مورد تأیید دانشگاه تهران (چاپ شده ی- 2

مایه شدهقاله نهمان روال قبلی دانشکده به صورت یک مدر باالتبصره: شرط دفاع قبل از تاریخ مذکور* 
WOSثبتباDOI باشدمقاله علمی پژوهشی (چاپ شده یا پذیرش شده) میو یک.



نامه کارشناسی ارشد/رساله دکتري به هیات داورانفرم تحویل پایان

نامه/رساله خود را تحت عنوان ناپای......... .......................................دانشجوییبه شماره.................................................. دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد/دکتري رشته مهندسی.............................................. اینجانب
:اریخت.وران نمودمبه شرح ذیل تحویل هیات دا........................................................................................ ................................................

مضا :ا

ف
تاریخ دریافتمرتبه علمیسمتنام و نام خانوادگیردی

لهپایان نامه / رسا

پایان نامه / رساله نسخه نهایی فرمت
امضاء

مجلد / چاپیCDالکترونیک/ 

اساتید راهنما1
 //13
 //13
 //13

اساتید مشاور2

 //13
 //13
 //13

داوران داخلی3
 //13
 //13
 //13

داوران خارجی4
 //13
 //13
 //13

5
نماینده تحصیالت 

تکمیلی 
دانشکده / گروه

 //13

: هاي فنی صادر خواهد شد.مجوز برگزاري جلسه دفاع پس از ارائه این فرم به تحصیالت تکمیلی پردیس دانشکده-1توجه

.        می استرعایت حداقل فاصله زمانی یک هفته بین تاریخ ارائه این فرم به تحصیالت تکمیلی پردیس و زمان برگزاري جلسه دفاع الزا- 2

06/10/1391ویرایش:تاریخ آخرین
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محیط زیستانشکده د

تعالیبسمه

بودن مقاالت دکتراي نوشته شده و امضاء شده توسط استاد راهنما:ISIمتن نامه تأییدیه 

........... ................مهندس ..خانم و علمی پژوهشی جناب آقاي/ISIنماید کلیه مقاالت بدینوسیله گواهی می"

:"باشدبرگرفته از رساله دکتراي ایشان می

1-

2-

1 -

2 -

امضاء استاد راهنما: 



هاي فنی،پردیس دانشکدهدانشگاه تهران
محیط زیستانشکده د

فرم انجام دفاع

معاونت محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده محیط زیست
،با سالم

.... از:........................رساند جلسه دفاع دانشجوي دکتري/کارشناسی ارشد خانم/آقاي .............................به استحضار می
نامه کارشناسی ارشدپایانپیشنهادیه رساله دکتريدفاع رساله دکتريپیشدفاع نهایی رساله دکتري

....................................................................................................................................با عنوان:  ................................................................................
وري گردد. همچنین هیئت دایمر...... برگزا......................... ساعت ........................ روز ...................................در تاریخ .......................

باشند:به شرح ذیل میدفاعهماهنگ شده براي جلسه 

محل خدمتمرتبه علمینام و نام خانوادگیعنوانردیف

استاد راهنماي اول1
استاد راهنماي دوم2
استاد مشاور اول3
استاد مشاور دوم4
داور داخلی اول 5
داور داخلی دوم6
داور خارجی اول7
داور خارجی دوم8
نماینده تحصیالت تکمیلی گروه9

در ضمن مدارك الزم براي دفاع:
نجانب رسیدهبه رویت این آو قابل دفاع بودن نامهه/پایانکفایت علمی رسالنامه داوران (داخلی و خارجی) مبنی بر -1
.(فقط براي دانشجویان دکتري)باشداصل مقاالت مستخرج از رساله مورد تایید و ضمیمه می-2

.....................................گروه:.................................امضاء مدیر تاریخ:  ....................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................

آموزش محترم دانشکده محیط زیست
حیط زیست با توجه به مت تکمیلی دانشکده ی و تحصیالآموزشاینجانب .......................................................................... معاون

ودن بل دفاع ب......... قا....................................نم .......کار خا.......................................... جناب آقاي/سرتأیید مدیریت گروه ...............
دارم. خواهشمند است نسبت به اختصاص سالن دفاع و تهیه صورتجلسه دفاع اقدام نامه فوق را اعالم میرساله/پایان

مقتضی صورت پذیرد.
................................................................اء: ......مضا...         ریخ: .................................................................................تا


