
 

  

 رساله(  /نامه پايان ) پارسا مجوز دفاع بازبینه

 

 : 

 
 

آمادگي خود را جهت دفاع    ------------- گرايش    -------------دانشجوي رشته    ----- ---- -----به شماره دانشجويي    --- -- ---------------اينجانب  

   دارم. مي  اعالم  --------------------------------------------------------------------------  خود با عنوانرساله    /  نامهپايان از    نهايي

   ء امضاتاريخ و    
 

 ي اول تايیديه استاد راهنما   
 

1 
 در  مصوب عنوان با  دفاع  مجوز در شده  درج  عنوان تطابق

   پژوهشي  طرح  و  پیشنهاده  تصويب  صورتجلسه

 پژوهشي در پورتال و تطابق با صورت جلسه  كنترل تكمیل اطالعات   3

 تطابق ترجمه عنوان و كلمات كلیدي   4

 ي(  همانند رعايت درصد مجاز  )تطابق عنوان ويي  همانندجو كنترلتكمیل و    5(1401نامه ورساله )نامه نگارش وتدوين پايان رعايت كامل آيین  2

   و برگزاري جلسه دفاع از نظر اينجانب بالمانع است.  يید قرار گرفتأبررسي و تكلیه موارد فوق مورد  

 امضاي استاد راهنماي اول   نام و  
 

 

 تايیديه استاد مشاور اول  

   رساله مورد بررسي قرار گرفت و برگزاري جلسه دفاع از نظر اينجانب بالمانع است.  /  پايان نامه

 امضاي استاد مشاور اول    نام و  

 
 

 تايیديه كارشناس پژوهشي   
 

  درصورتجلسه  مصوب عنوان با  دفاع  مجوز در  مندرج  عنوان تطابق 1

   پژوهشي  طرح  و  پیشنهاده  تصويب
   دفاع  و  تصويب  بین زماني  فاصله رعايت 8

 اعتبار(    -)شكلي  بررسي كاربرگ اعتبار سنجي مقاله    9تطابق ترجمه عنوان و كلمات كلیدي   2

 تصويررسید ثبت پیشنهاده در ايرانداک    بررسي  10  مصوبنامه  آيین  با  آن   تطابق  و كنترل ساختار پايان نامه 3

 بررسي فاصله زماني سمینارها)دكتري(    11 ي(همانند )تطابق عنوان و رعايت درصد مجاز  جويي همانند كنترل 4

  طرح در  شده  ثبت عناوين با صورتجلسه  در  مندرج تطابق مجريان طرح 5

 ي پژوهش
 بررسي گزارش پیشرفت تحصیلي )دكتري(   12

   داوري پیشنهاده ارشد  /دكتري  بررسي برگزاري جلسه پیش دفاع  13  طرح  اعتبار و ها  هزينه كنترل 6

   14  نامه  پايان  ثبت  قانوني مراحل طي همه   از  اطمینان  وكنترل   7

 قرار گرفت. يید أتكلیه موارد فوق مورد بررسي و  

 كارشناس پژوهشي امضاي    

 
 

 كارشناس آموزشي تايیديه    
 

 بررسي انتخاب واحد    3  بررسي تعداد واحد گذرانده 1

 براي دانشجويان دكتري    و آزمون جامع  بررسي نمره زبان  4آموزشينمرات دروس  بررسي میانگین كل   2

   قرار گرفت.يید أتكلیه موارد فوق مورد بررسي و  

 كارشناس مسئول آموزشي امضاي    
 

 

 مدير گروه تايیديه    
 

  مصوب  عنوان با  دفاع  مجوز  در شده  درج  عنوان تطابق 1

   پژوهشي  طرح  و  پیشنهاده  تصويب  درصورتجلسه
   دفاعدر سه جلسه    دانشجو  تايیديه شركت 4

   بر قابل دفاع بودن رساله  يمبن  ياستاد مدعو خارج  يیديهتا  يبررس  5  شده  يارذ بارگ  مقاله  يبررس 2

   (همانندي مجاز  درصد  رعايت  و   عنوان  تطابق)  جويي همانند كنترل  6پايان نامه / رساله    كنترل حداقل تعداد كلمات 3

 قرار گرفت.يید  أتكلیه موارد فوق مورد بررسي و    

 امضاي مدير گروه   

 


