
دانلود فرم اعالم 
کفایت پیش دفاع

معرفی داورهای پیشنهادی
داخلی و مدعو با تایید 
اساتید راهنما و مشاور

ضمیمه نمودن صفحه اول و
ISIنامه پذیرش مقاله 

و تصویب در جلسه گرایش
نهایی شدن داورها و نماینده

ط تحصیالت تکمیلی توس
گرایش

ش  تحویل فرم و صورتجلسه گرای
دانشکده به دفتر تحصیالت تکمیلی

یون ترجیحا از طریق سامانه اتوماس)
(اداری

هماهنگی زمان برگزاری پیش 
د داور  دفاع و تحویل رساله به اساتی

و تکمیل فرم تحویل رساله       
( فرم مخصوص جلسه پیش دفاع)

تحویل دادن فرم تحویل رساله 
امضاء شده توسط اساتید و اعالم 

ت زمان پیش دفاع به دفتر تحصیال
تکمیلی و تعیین مکان جلسه

اخذ دعوت نامه داوران  
داخلی و مدعو از دفتر 

تحصیالت تکمیلی

اخذ فرم صورت جلسه پیش 
دفاع توسط نماینده از 
دفترتحصیالت تکمیلی

برگزاری جلسه 
پیش دفاع

تنظیم صورت جلسه و 
جزئیات اصالحات مورد 

نیاز توسط نماینده 
تحصیالت تکمیلی
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روند انجام 
پیش دفاع در 
مقطع دکتری

:کلیه فرمها در سایت زیر موجود است
http://civeng.ut.ac.ir/phdforms

شروع این مراحل  
مشروط به تمدید 

سنوات و ثبت نام در 
نیمسال پیش دفاع 

است



دانلود فرم اعالم کفایت نهایی

ت  معرفی مجدد داورها توسط سرپرس
گرایش

امضای فرم توسط معاون آموزشی و
تحصیالت تکمیلی دانشکده

تهیه پرینت از صفحه اول مقاله  

اد  امضاء صفحه اول مقاله توسط است
بودن و مستخرج از  ISIراهنما و تایید 

رساله بودن مقاله

دانلود فرم اعالم وصول مخصوص  
دفاع نهایی

(با فرم تحویل پایان نامه به اساتید اشتباه نشود)

ید و تحویل رساله اصالح شده به اسات
امضای فرم اعالم وصول

درخواست صدور مجوز دفاع از رساله 
در سامانه فناوری اطالعات

5، 3آپلود مدارک حاصل از گامهای 
به عنوان ضمیمه درخواست7و 

ارسال مجوز دفاع از آموزش کل  
پردیس فنی به تحصیالت تکمیلی  

دانشکده

هماهنگی زمان برگزاری جلسه دفاع  
با اساتید راهنما، مشاور و داور

اخذ دعوت نامه داوران داخلی و  
مدعو از دفتر تحصیالت تکمیلی

:کلیه فرمها در سایت زیر موجود است
http://civeng.ut.ac.ir/phdforms
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روند انجام   
دفاع نهایی در
مقطع دکتری

:سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطالعات
http://its3.ut.ac.ir/fa

شروع این مراحل  
مشروط به تمدید 

سنوات و ثبت نام در 
نیمسال دفاع است تنظیم و ارسال آگهی جلسه دفاع 

وب / برای بارگذاری در کانال 

دانشکده

پیش دفاع  اخذ فرم صورت جلسه 
از دفترتحصیالت  توسط نماینده 

تکمیلی

جلسه دفاع نهاییبرگزاری 
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تنظیم صورت جلسه و جزئیات  
اصالحات مورد نیاز توسط نماینده  

تحصیالت تکمیلی 16

:نآدرس ایمیل معاونت پژوهشی دانشکده عمرا
civilresearch@ut.ac.ir




