هزاحل کبر دفبع اس رسبلِ دکتزی
گبم )1

پس اس تکویل کبر تحقیقبتی ٍ تأییذ استبد راٌّوب ،یک ًسخِ اس رسبلِ ی داًطجَ بِ ّوزاُ هقبالت هعتبز هستخزج اس آى بِ اًضوبم کبربزگ ضوبرُ ی  9بِ هذیز گزٍُ
ارائِ هیضَد.
تَضیح  :1-1ارائِ هستٌذات ًطبىدٌّذُ ًوبیِ هقبالت الشاهی است.

گبم )2

هقبالت ٍ هستٌذات هزبَط بِ آى بِ ّوزاُ کبربزگ ضوبرُ ی  9پس اس تأییذ تَسظ هذیز گزٍُ تحَیل حَسُ ی پژٍّطی داًطکذُ هی ضَد تب پس اس ارسیببی در جلسِ ی
تحصیالت تکویلی داًطکذُ بزای ارسیببی ًْبیی ٍ تعییي ًوزُ ی تطَیقی بِ حَسُی تحصیالت تکویلی داًطگبُ ارسبل ضَد.

گبم  )3هَضَع آهبدگی دفبع داًطجَ در جلسِ ی گزٍُ آهَسضی هغزح هی ضَد ٍ داٍراى داخلی ٍ خبرجی جلسِی دفبع تعییي هی ضًَذ.
گبم )4

جلسِ پیص دفبع بب ّوبٌّگی قبلی ٍ حضَر داٍراى داخلی اًجبم هی ضَد.
تَضیح  :1-4تکویل فزم ّوبٌّگی ٍ صَرتجلسِ پیص دفبع دکتزی داًطکذُ هٌْذسی بزق ٍ کبهپیَتز در ایي هزحلِ الشاهی است .
تَضیح ً :2-4ظزات اصالحی احتوبلی هغزح ضذُ تَسظ داٍراى داخلی در جلسِ ی پیص دفبع السم است تَسظ داًطجَ قبل اس ارسبل رسبلِ بزای داٍر خبرجی اعوبل
ضَد ٍ ایزادات بزعزف ضَد.

گبم  )5کبربزگ ضوبرُی  11هزبَط بِ داٍراى پس اس تأییذ حَسُ ی پژٍّطی داًطکذُ بِ ّوزاُ یک ًسخِ اس رسبلِ ی اصالح ضذُ بزای داٍراى خبرجی ٍ داخلی ارسبل ٍ تکویل
هیگزدد.
گبم )6

هذارک السم جْت دفبع ًْبیی -1:کبربزگ ضوبرُ ی  10تکویل ضذُ  -2کبربزگّبی ضوبرُ  3( 11عذد) -3صَرتجلسِی پیص دفبع -4اسکي ریشًوزات تبییذ ضذُ
تَسظ آهَسش داًطکذُ -5اسکي ًوزُ سببى هعتبزهَرد تبییذ هذیز تحصیالت تکویلی داًطگبُ -6اسکي توذیذ سٌَات اس تزم دُ بِ بعذ -7اسکي صفحبت اٍل هقبالت
هَرد تبییذ هسئَل اهَر پژٍّطی داًطکذُ -8اسکي حکن کبرگشیٌی بِ اًضوبم ضوبرُ حسبة ٍ ًبم ببًک داٍ ر خبرجی -9اسکي کبربزگ ضوبرُ  9هَرد تبییذ هذیز
تحصیالت تکویلی داًطگبُ  -10گشارش ّوبًٌذجَیی
السم است هذارک فَق حذاقل یک ّفتِ قبل اس تبریخ پیطٌْبدی جلسِ ی دفبع بِ حَسُ ی پژٍّطی داًطکذُ تحَیل ضَد تب بزای اخذ هجَس ًْبیی دفبع بِ حَسُ
تحصیالت تکویلی داًطگبُ ارسبل گزدد.
تَضیح  :1-6تبریخ پیطٌْبدی بزای بزگشاری جلسِ ی دفبع ًْبیی ببیذ بب ّوبٌّگی کبهل استبد راٌّوب ٍ هطبٍر ٍ ًیش داٍراى داخلی ٍ خبرجی تعییي ضَد  .ایي تبریخ
ببیذ حذاقل یک هبُ پس اس تبریخ جلسِی گزٍُ آهَسضی (گبم  ٍ )3حذاقل سِ ّفتِ پس اس تبریخ جلسِی پیص دفبع (گبم  )4ببضذ.
تَضیح ً :2-6سخِی ًْبیی رسبلِ حذاقل دٍ ّفتِ قبل اس تبریخ بزگشاری جلسِ ی دفبع ببیذ بِ دست داٍراى خبرجی ٍ داخلی رسیذُ ببضذ.

گبم  )7بزگشاری جلسِی دفبع در تبریخ هٌذرج در هجَس ًْبیی دفبع

