دانشگاه صنعتی شریف  -دانشکده مهندسی انرژی

روز آمد 7937/60/7 :

معاونت تحصیالت تکمیلی

دستورالعمل احراز شرایط دفاع از رساله دکتری
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دانشجوی دکتری متقاضی دفاع از رساله دکتری ،باید فایل الکترونیکی مدارک زیر را به همراه یک نسخه
از رساله دکتری نهایی (تصحیح شده و قابل تکثیر) به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده تحویل دهد :
 فرم اعالم آمادگی دفاع از رساله دکتری
 آخرین کارنامه تحصیلی که در آن تعداد واحد گذرانده و معدل هر نیمسال تحصیلی درج شده باشد .این
کارنامه باید از اداره کارنامه دانشگاه اخذ شود.
 روگرفت مدرک آزمون زبان دوره دکتری
 روگرفت کامل کلیه مقاله های چاپ شده و پذیرفته شده مستخرج از رساله دکتری به همراه مدارک
پذیرش آنها .همچنین ،اطالعات کامل مقاله های منتشر یا پذیرفته شده (شامل نام نویسندگان ،عنوان
مقاله ،نام مجله یا کنفرانس و تاریخ چاپ یا پذیرش) را در قالب فایل  wordیک صفحه ای به آدرس
الکترونیکی  graduate_office@energy.sharif.irارسال کند .
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دفاع از رسااله دکتری مساتلمم برگماری جلسه پیش دفاع است که باید به درخواست استاد راهنما و با
تایید گروه آموزشی مربوط ،با حضور استاد راهنما و داوران داخل دانشکده  ،برگمار شود.
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داوران داخل ارزیابی علمی خود را به صاورت کتیی به مدیر گروه مربوط اعالم می کنند و دانشجو باید
رساله خود را طیق نظر داوران داخل تصحیح کند .
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در صورت اعمال کلیه نظرهای اصالحی داوران داخل و تایید کتیی آنان ،گروه مربوط بالمانع بودن دفاع
دانشجو را به تحصیالت تکمیلی دانشکده اعالم می کند.
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رسااله نهایی دکتری باید ماابق الگوی تعیین شده توس کتابخانه مرکمی دانشگاه ( وجود صفحه روی
جلد ،چکیده فارساای و انگلیساای ،فهرساات ماالب ،فصاال نتیجه گیری و مراجع) آماده شااده باشااد .

این نسااخه باید نهایی بوده و قابل تکثیر برای تحویل به داوران رساااله باشااد .در صااورت کامل یا آماده
نیودن رساله برای تکثیر ،فرآیند بررسی احراز شرای دفاع انجام نخواهد شد.

-6

برای کسب مجوز دفاع از رساله دکتری  ،دانشجو باید دارای حداقل دو مقاله مستخرج از رساله باشد که
یکی از آنها در مجالت معتیر بین المللی ( مانند نمایه  ) ISI,Q1چاپ یا پذیرفته شااده باشااد .دانشااجو
باید نویسنده اول این مقاله ها باشد.
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برای کساب رتیه عالی در دفاع از رسااله دکتری  ،داشاتن حداقل  2مقاله مستخرج از رساله  ،پذیرفته
شاده در مجالت معتیر ( مانند نمایه  ، ) ISI,Q1ودفاع از رسااله در سنوات مجاز (حداکثر  11نیمسال
تحصیلی ) ضروری است .

