چرخه کامل مراحل درخواست دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد از طريق سیستم جامع آموزشي دانشگاه
شرح

مرحله

حداقل زمان
تا تاریخ دفاع

مجری

دانشجو پس از دريافت تائید اجازه دفاع به صورت مکتوب از استاد راهنما ،درخواست خود را (از پنجره پیشخوان خدمت در سیستم ثبت مي نمايد).
همچنین چکیده فارسي و التین وارد گردد .توجه :در صورتي دانشجو مي تواند درخواست دفاع نمايد که تمام نمرات درسي دانشجو توسط آموزش
1

قفل شده باشند و پرونده دانشجو در بايگاني آموزش هیچ گونه نقصي نداشته باشددر غیر اينصورت درخواست قابل تايید نمي باشد .انتخاب واحد

25

دانشجو

پايان نامه در نیمسالي که دانشجو قصد دفاع دارد الزامي است( .دانشجو بایددو نسخه چاپ شده از پایان نامه را به استاد راهنما تحویل
دهد)
2

بعد از تايید دانشجو ،بايگان آموزش در صورت عدم نقص در پرونده دانشجو ،بايد از طريق پیشخوان خدمت اقدام به تايید درخواست دانشجو نمايد.

-

بایگان آموزش

بررسي درخواست دانشجو توسط استاد راهنماي اول پايان نامه (نظر اساتید راهنماي دوم به بعد و مشاورين توسط استاد راهنماي اول جلب شود)
3

در صورت موافقت با درخواست دانشجو ،و وارد کردن داوران پیشنهادي( 4داور براي کارشناسي ارشد) گزينه تائید را کلیک و سپس دو نسخه از
پايان نامه به گروه مربوطه تحويل گردد.

16

استاد راهنمای اول پایان نامه

الف) بررسي موارد فوق  ،تائید اينکه پايان نامه از نظر کلي قابلیت دفاع دارد ،و تعیین داوران پايان نامه در جلسه شوراي گروه(با هماهنگي
4

دانشکده يا پژوهشکده) ب) ارسال پايان نامه به همراه فرم اولیه ارزيابي داور به داوران ج)وارد کردن اسامي داوران ،تاریخ ،ساعت برگزاري جلسه
دفاع در سیستم جامع آموزشي دانشگاه و تائید فرم درخواست(رعايت حداقل 16روز از تائید گروه تا زمان برگزاری جلسه دفاع الزامي است)

13

مدیر گروه

توجه :براي پايان نامه کارشناسي ارشد حداقل  2داور
5
6

7

بررسي موارد فوق ،تعیین «نماينده تحصیالت تکمیلي دانشکده يا پژوهشکده» تائید فرم درخواست (رعايت حداقل  14روز از تائید دانشکده يا
پژوهشکده تا زمان برگزاری جلسه دفاع الزامي است)
بررسي موارد فوق توسط آموزش دانشگاه
چاپ دعوتنامه هاي داوران و «نماينده تحصیالت تکمیلي» و فرم تائید دريافت پايان نامه توسط داور توسط دفتر دانشکده يا پژوهشکده و امضاي
آنهاارسال دعوتنامه و فرم تائید دريافت پايان نامه به داوران ،ارسال «دعوتنامه نماينده تحصیالت تکمیلي» به همراه فرم «گزارش نماينده تحصیالت
تکمیلي دانشکده يا پژوهشکده» و صورتجلسه دفاع ،ارسال رونوشت فرم تائید دريافت پايان نامه (تائيد شده توسط داوران) به آموزش کل

11

رئيس دانشكده  /پژوهشكده

10

مدیر امور آموزشي دانشگاه

10

رئيس دانشكده  /پژوهشكده
(دفتر دانشكده /پژوهشكده)

توجه :پایان نامه باید حداقل  10روز قبل از دفاع به دست داوران رسيده و فرم دریافت پایان نامه را تائيد کرده باشند.
8

نظارت بر حسن برگزاري جلسه دفاع ،تحويل صورتجلسه دفاع به گروه مربوطه و تحويل فرم «گزارش نماينده تحصیالت تکمیلي» به دانشکده يا
پژوهشکده

-

نماینده تحصيالت تكميلي
دانشكده /پژوهشكده

