
 

یتعال سمهاب  

 دانشکده مهندسی عمران و نقشه ربداری
 مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

 

 حداقل زمان

 )روز( تا دفاع
 عنوان مجری شرح

35 

 حداقل شرایط دفاع: -1

 (14ثبت نهایی نمرات )کسب حداقل معدل  -

 درصد جلسات دفاع مرتبط برگزار شده در زمان تحصیل 70شرکت در حداقل   -

 تکمیل نگارش نهایی پایان نامه با رعایت فرمت دانشکده و دانشگاه -

 صفحه در متن پایان نامه 100حداکثر و  70رعایت حداقل  -

 %20رعایت حداکثر مشابهت به میزان  -

 تائید پایان نامه توسط استید راهنما و مشاور -

 درخواست دانشجو در سامانه گلستان -2

 تکمیل فرم مجوز دفاع -3

 دانشجو

 1مرحله 

درخواست 

 دانشجو
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 تائید فرم مجوز دفاع -1

)مقاالت مستخرج، محصوالت نرم افزاری و سخت افزاری، تائید مستندات دفاع  -2

 فرم میزان مشابهت(

 تائید گزارش پیشرفت پایان نامه -3

 تحویل موارد فوق به نماینده تحصیالت تکمیلی -4

استاد راهنمای 

 اول

 3مرحله 

تایید اساتید 

 راهنما و مشاور

 

 بررسی حداقل شرایط دفاع -1

 تائید مجوز برگزاری جلسه دفاع -2

 نمره( 1تعیین نمره گزارش پیشرفت )حداکثر  -3

 نمره( 1تعیین نمره مربوط به دستاوردهای مستخرج از پایان نامه )حداکثر  -4

 تحویل فرم مجوز دفاع به مدیر گروه -5

نماینده 

تحصیالت 

تکمیلی 

 دانشکده

 4مرحله 

تائید ضوابط 

آموزشی و 

 پژوهشی

16 

 تائید کیفیت علمی پایان نامه توسط گروه -1

 تعیین زمان دفاع -2

 تعیین داوران و هماهنگی با آنها -3

 تائید در سامانه آموزش با ذکر تاریخ صورتجلسه گروه -4

 تحویل صورتجلسه گروه و فرم مجوز دفاع به رئیس دانشکده -5

 مدیر گروه
 5مرحله 

 تائید گروه

 
 تکمیل فرم اطالع رسانی جلسه دفاع و نصب در تابلو اعالنات دانشکده -1

 روابط عمومی و درج اطالعیه در سایت دانشکده و گروههماهنگی با  -2
 دانشجو

 6مرحله

اطالع رسانی 

 دفاعجلسه 
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 کنترل تمام مراحل فوق -1

 یک نسخه از پایان نامه به داورانفرم داوری و تحویل  -2

 تائید در سامانه آموزش -3

رئیس 

 دانشکده

 7مرحله 

 تائید دانشکده

 

 پیگیری تمام مراحل فوق به عهده دانشجو می باشد.* 


