
 

 دانشگاه صنعتي اصفهان

 دانشکده مهندسي مواد

 و دانش آموختگی رساله دکتریالزم جهت دفاع از مراحل 

 :قبل از دفاع 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصوب، پيشنهادي موضوع اساس بر هرسال تحقيق انجام

، دارا بودن  2وهشی ژآزمون جامع پ کسب نمره قبولی از

 دفاعمقاالت علمی پژوهشی مورد تایيد دانشکده جهت 

 همه در قبولی از اطمينان حصول

 اختياري و اجباري جبرانی، دروس

 گرایش

 دانشجو

 راهنمایی و نظارت تحت نامه پایان تدوین

 از دریافت قابل نامه شيوه طبق راهنما استاد

 *دانشکده سایت وب

 دانشجو

 و فارسی هاي چکيده شامل رساله نهایی نسخه بررسی

 و اشکاالت کليه رفع از اطمينان حصول و انگليسی

 .آن انگليسی و فارسی عناوین تطبيق

 استاد راهنما و مشاور

 دانشجواستاد راهنما، مشاور و 

 "رساله دکترياعالم آمادگی براي دفاع از "تکميل فرم

، امضاي الکترونيکی آن )موجود در وب سایت دانشکده(

-دي-و ارسال نسخه پی توسط دانشجو و اساتيد راهنما

رساله و مقاالت اف -دي-اف آن به همراه نسخه پی

 از طریق ایميل به س.ت.ت از آنمسترخ 

 

 دانشجو
 دانشجو

 در وب سایت دانشکده قابل دریافت است تهيه پایان نامه* راهنماي 

 ** راهنماي تکميل فرم در وب سایت دانشکده قابل دریافت است

 

 دانشجو

 جبرانی، دروس کليه در دانشجو قبولی از اطمينان حصول

 پرسشنامه تکميل همچنين و گرایش اختياري و اجباري

تعيين اساتيد  ،گلستان سيستم در آموختگان دانش نظرخواهی

 داور ، تنظيم جلسه، ثبت جلسه، ارسال دعوت نامه به اساتيد داور

 و ناظران جلسه دانشکده و دانشگاه

انشکدهت.ت د  

تهيه دو نسخه )دو رو( از پایان نامه و ارایه آن به 

 اساتيد داور، یک ماه پيش از تاریخ دفاع

 ارسال و دانشکده سایت وب در موجود قالب اساس بر دفاع اطالعيه تهيه

  اف آن به کارشناس ت.ت. -دي-فایل پی

اطالع رسانی دفاع در سایت دانشکده و نصب آگهی 

 در برد اطالع رسانی تحصيالت تکميلی دانشکده 

 کارشناس ت.ت.

درخواست  پيش خوان خدمت :تکميل درخواست دفاع در سامانه گلستان

چکيده ها و عناوین  -)تاریخ و ساعت دفاع موارد خواسته شده بارگزاريجدید

 مرحله بعد  ایجاد  (در گلستانو مقاالت مسترخ از رساله )فارسی و التين(

**در سيستم گلستاندانش آموختگان  ازنظرسنجی  تکميل پرسشنامه 
  مرحله بعد

 .مشاهده گردش کار 

 

 دانشجو



 

 و پس از آن دفاع: 

 

 

 

 

 

 

تکميل فرم تسویه حساب مربوط به آزمایشگاه ها در 

و تحویل آن به دفتر .ت.ت،  وب سایت دانشکده 

 حداکثر تا چهار هفته بعد از تاریخ دفاع

امضاي صورتجلسه دانش آموختگی دانشجو در سيستم 

  "پيشخوان خدمت"گلستان دربخش 

 س.ت.ت.

مدیریت جلسه آزمون و نظارت بر 

 کليه مراحل دفاع بر اساس ضوابط 

  دانشکده ت.ت.نماینده 

تحویل فرم هاي ارزشيابی به 

 کارشناس ت.ت. در اسرع وقت

دانشکده نماینده ت.ت.  

 ،انجام اصالحات و تغييرات مورد نظر کميته داوري

 ،و چکيده انگليسی مبسوطتهيه نسخه نهایی رساله 

 راهنما  اساتيدتحت نظارت 

 رسالهبررسی و تایيد انجام اصالحات، تطبيق عنوان فارسی و انگليسی 

پایان نامه )حاوي اسامی و سمت کميته تصویب نامه و امضاي صفحه 

اجازه صحافی پایان "و تکميل فرم   "و انگليسی( داوري)فارسی

 ()موجود در وب سایت دانشکده "رساله/نامه
 دانشجو

 آن تصویب نامه اصالح شده به همراه صفحه  رسالهتحویل 

 و در ادامه سایر داوران دانشکدهبه نماینده ت.ت.

بررسی انجام اصالحات الزامی و امضاي 

 دانشجو  الهرس تصویب نامهصفحه 

فارسی و  تصویب نامه، صفحه رسالهتحویل نسخه نهایی 

 و فرم تایيدیه اصالحات  به س.ت.ت. رسالهانگليسی 

 دانشگاهبا فرمت استاندارد  رسالهتطبيق فرمت 

سایت دانشکده( و ارایه فرم )موجود در وب 

 مجوز صحافی به دانشجو

 پایان ارائه و آموزش اداره به مراجعه

 صحافی مجوز فرم و نامه

 تایيد و نامه پایان فرمت بررسی

 صحافی مجوز فرم

ت.ت. مستقر در ادامه کارشناس 

 آموزش

 استاد هر براي نسخه یک :نامه پایان صحافی و تکثير

 یک(، دورو صورت به الزاماهنما )در صورت لزوم و را

. یکرو بهصورت الزاما)دانشگاه کتابخانه براي نسخه

 .(است اختياري مشاور استاد نسخه حویلت

در  رسالهثبت و   رسالهپوستر  CDعدد  یکتهيه 

http://thesis.irondoc.ac.ir  بر اساس راهنماي موجود در وب

 و دریافت کد رهگيريسایت دانشکده 

و فاکتورهاي  irandocرهگيري  ، کدحاوي پوستر پایان نامه هاي  CDتحویل  

 دانشکده  ت.ت.مربوط به تکثير و صحافی پایان نامه به کارشناس 
به بخش اسناد کتابخانه مرکزي )یکرو(  رسالهتحویل نسخه 

 اف در صفحه کتابخانه مرکزي-دي-و بارگزاري فایل پی

و اعالم آن به کارشناس  رسالهنمره  تهيه گزارش از

 تحصيالت تکميلی

در سيستم  رسالهنمره ثبت 

 گلستان
، تنظيم irondocتایيد ثبت پایان نامه در سایت 

 صورتجلسه دانش اموختگی در سيستم گلستان 

 استاد راهنما و مشاور 

 دانشجو نماینده ت.ت. دانشجو

 دانشجو

 دانشجو دانشجو

 دانشجو
 دانشجو

 کارشناس ت.ت. کارشناس ت.ت.

 س.ت.ت.

 دانشجو س.ت.ت.

http://thesis.irondoc.ac.ir/

