
 " دکتری مراحل دفاع از رساله" 

 (  gzare@ut.ac.ir آدرس)از طریق ایمیل به بررسی  جهت ارسال نامه پذیرش مقاله یا مقاله چاپ شده به کارشناس امور رساله -1

 به دانشجو دفاع  ارسال فرم داوری از سوی کارشناس  -2

) در شرایط فعلی و تا از بین و مدیر گروه    ، مشاور توسط استاد راهنما  شرفت رساله ، گزارش پیفرم کفایت رساله دکتریتکمیل و امضای   -3

شجو متن تایید ایمیل نرفتن شرایط خاص به خاطر بیماری کرونا، امضای اسانید می توانند به صورت الکترونیکی و یا ارسال ایمیل باشد. دا

 نماید( بارگذاری   در کنار فرم کفایت  در سامانهو پرینت اساتید را 

 و مدیر گروه   و مشاوراستاد راهنما   توسط امضای نامه پذیرش مقاله یا مقاله چاپ شده 1-3

 جویی توسط استاد راهنما  تایید و امضای گزارش نتیجه  همانند   2-3

 درصد باشد.  40درصد همانند جویی باید کمتر از  3-3

   درصد باشد.  25باید کمتر از گروه جغرافیا  برای دانشجویان  3-4

که در سامانه    پست الکترونیکی استاد راهنما  کد شناسه و  دانشجو انجام می شود و نتیجه در سامانه بارگذاری می شود.  همانند جویی توسط -1

باشد.  می    kishlib@ut.ac.irوQssJh     ککیش در سامانه ایراندا  بین المللی دانشجویان پردیسکلیه  برای  همانند جو از شما می خواهد  

 132در صورت نیاز به راهنمایی در این خصوص با کتابخانه داخلی  ) در سامانه بارگذاری نمایید.    کفایتنتیجه را پرینت بگیرید و در کنار فرم  

 ( حاصل شودتماس  244و 

 بران اینجا را کلیک کنید .ربرای مشاهده  راهنمای همانند جویی کا

 بران اینجا را کلیک کنید . ربرای مشاهده  فرآیند سامانه  همانند جویی کا

) بیست ) تصویر ذیل(   ems.ut.ac.irدر سامانه جامع آموزش به آدرس  رساله    pdfو    wordبارگذاری همه مدارک فوق به همراه فایل  -1

دفاع توسط واحدهای ) بایگانی، مرکز زبان، کارشناس آموزش،      روز قبل از دفاع بارگذاری مدارک باید انجام شود  تا فرآیند تایید

 اموردانشجویی و حسابداری( شروع و پایان یابد. این فرایند برای دانشجو قابل مشاهده نیست و به صورت داخلی انجام میشود.

 است .   اجباریبرای دانشجویان پردیس ارشد(  / دکتری و مجوز دفاعبه جز صورتجلسه دفاع )بارگذاری همه مدارک تصویر ذیل   -2
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 ارسال فرم های داوری به اساتید داور توسط دانشجو   -4
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