
ارسال درخواست اعالم کفایت دفاع با استفاده از ایمیل دانشگاه توسط دانشجو به اساتید راهنما

که توسط دانشجو، استاد راهنما و رئیس بخش امضا شده )صفحه اول مقاالت پذیرفته شده یا منتشر شده مستخرج از رساله   -
.باید پیوست شود( باشد

:تکمیل فرم گواهي اعالم کفایت دفاع از رساله دکتری در سامانه مکاتبات ادارای توسط استاد راهنمای اول به شکل زیر

****به شماره دانشجویي **** خانم /اعالم کفایت دفاع از رساله دکتری آقای: موضوع نامه
معاون پژوهشي دانشکده: عنوان نامه

اساتید راهنما و مشاور: تأیید کنندگان نامه
رئیس بخش: امضا کننده

متن ایمیل ارسالي دانشجو و همچنین صفحه اول امضا شده مقاالت PDF: پیوست های نامه
(اگر یکي از اساتید راهنما یا مشاور خارج از دانشگاه تهران باشد، مي بایست ایمیل موافقت استاد محترم پیوست نامه شود)

برگزاری جلسه بخش تخصصي و تعیین داوران -
ویرایش نامه توسط رئیس بخش و افزودن تاریخ صورتجلسه و داوران انتخاب شده -

امضای نامه توسط رئیس بخش جهت ارسال به معاون پژوهشي دانشکده -

ارسال نامه توسط معاون پژوهشي به 
اداره پژوهش -

اداره آموزش/معاون آموزشي -
حسابداری دانشکده/معاون اجرایي و دانشجویي -

تأیید عدم وجود منع پژوهشي برای دفاع 
توسط رئیس اداره پژوهش در گردش نامه با 
ذکر تاریخ جلسه شورای دانشکده به استاد 

راهنمای اول

تایید عدم وجود بدهي توسط 
حسابداری در گردش نامه به استاد 

راهنمای اول

پس از دریافت سه تأییدیه آموزشي، )اطالع استاد راهنمای اول به دانشجو 
برای مراجعه به اداره پژوهش جهت هماهنگي های  (پژوهشي و حسابداری

جلسه دفاع

تأیید عدم وجود منع آموزشي برای 
دفاع توسط رئیس اداره آموزش در 
گردش نامه به استاد راهنمای اول
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روال ارائه درخواست دفاع از رساله دکتری

طرح و تصویب در شورای دانشکده

در سامانه جامع آموزش همراه با همانندجویي و ثبت در ایرانداک رسالهثبت درخواست دفاع از 
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