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 راهنمای درخواست دفاع توسط دانشجو

 

 6از  3صفحه

 

جامع آموزش تهیه و تدوین شده و در اختیار دانشجویان قرار گرفته دفاع در سامانه درخواست این راهنما بمنظور تشریح فرایند ثبت 

ی کارشناسی ارشد بایستی درخواست خود را بر اساس این نامهو پایان یدکتر یمنظور دفاع از رساله به دانشجویان گرامی است.

 تشریحبه ترتیب در ادامه نشان داده شده و  1شکل به صورت شماتیک در  فرایند درخواست دفاعفرایند ارسال و پیگیری نماید. 

 شده است.

 

 درخواست دفاعثبت فلوچارت فرایند  -1شکل 

 توجه

 باشند که دارای شرایط زیر باشند.میدانشجویانی مجاز به ثبت درخواست دفاع باید توجه داشت 

 دانشجو در سیستم ثبت شده باشد. تحصیلی معافیت نامه تاریخ و شماره 

  باشد. 11برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، حداقل معدل کل مجاز برای ثبت دفاع، برابر 

 .بدهی شهریه برای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تسویه شده باشد 

  تاریخ تصویب پروپوزال گذشته باشد.ماه از  6حداقل 

  ترم از تحصیل گذشته باشد. 7برای دانشجویان مقطع دکتری، حداقل 

 .تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی در سیستم وجود داشته باشد 

 ورود به سامانه-1

مراجعه کنند. همچنین برای  ems.ut.ac.irدانشجویان گرامی به منظور ثبت دفاعیه بایستی به سامانه جامع آموزش به آدرس 

 کلیک کنید. اینجاتوانید ورود به این سامانه می
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 سامانه جامع آموزش ثبت درخواست از طریق پیشخوان خدمت-3

دانشجویان گرامی برای ثبت درخواست دفاع، پس از ورود به سامانه جامع آموزش باید به سربرگ پیشخوان خدمت مراجعه کرده و 

 ، انتخاب کنند.2شکل گزینه درخواست دفاع را مطابق 

 

 ، انتخاب گزینه درخواست دفاعپیشخوان خدمت سامانه جامع آموزش -2شکل 

 تکمیل اطالعات-2

ابتدا شماره فعالیت را انتخاب نمایید و دکمه جستجو را بزنید. سپس فیلدهای مورد نیاز را پر گام از فرایند الزم است تا در در این 

اطالعات مورد نیاز در فرم درخواست دفاع را وارد کرده و این فرم را تکمیل نماید. این فرم در  کرده و درخواست را ایجاد  نمایید. 

  نمایش داده شده است. 3شکل قالب 
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 فرم درخواست دفاع -3شکل 

 بارگذاری مدارک و ارسال به کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده-4

درخواست دانشجو برای دفاع در آن ثبت شده است. شود که پس از تکمیل اطالعات در مرحله قبل، صفحه جدیدی نشان داده می

 نشان داده شده است. 1شکل این صفحه امکانات مختلفی را در اختیار دانشجو قرار می دهد که در 

 

 امکانات و گزینه های در دسترس دانشجو -1شکل 
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شکل  ابرای این منظور بایستی مطابق بدر این مرحله الزم است تا مدارک الزم برای دفاع توسط دانشجو در سامانه بارگذاری شود. 

مدارک (، کلیه 5شکل ، گزینه ارسال مدارک را انتخاب کرده و پس از مشاهده صفحه ارسال و بارگذاری مدارک پرونده دانشجو )1

درخواستی را در سامانه بارگذاری نمایید. در صورتی که مدارک به درستی بارگذاری شده باشد، وضعیت مدارک درخواست شده از 

 گردد.تبدیل می« ارسال شده»، به حالت «ارسال نشده»حالت 

 

 دانشجو پرونده مدارک یبارگذار و ارسال -5شکل 

بررسی به کارشناس تحصیالت  درخواست خود را جهتحتما الزم است تا  و بازگشت به صفحه قبلپس از بارگذاری مدارک، 

تحصیالت تکمیلی کارشناس  جاع درخواست به، گزینه ار1شکل . برای این منظور بایستی مطابق دهیدتکمیلی دانشکده ارجاع 

 دانشکده را انتخاب نمود.

ظه را مالحدرخواست خود روند گردش کار  ،«مشاهده گردش کار» کونیآ توانند با کیلک بر رویدانشجویان گرامی می توجه
 .یندنما

 دانشجو توسط دفاع اطالعیه و دعوتنامه چاپ-5

چنانچه درخواست ارسال شده توسط دانشجو، مورد بررسی و تایید کارشناس مربوطه قرار گیرد، این درخواست مجددا به دانشجو 

این  6شکل شود که الزم است مطابق با حضور اساتید در جلسه دفاع فراهم می دعوتنامه امکان چاپ اطالعیه وارجاع داده شده و 

 ها را دریافت و نسخه چاپ شده آنها را جهت اطالع رسانی به اساتید در اختیار ایشان قرار دهد.فرم

 

 چاپ اطالعیه و دعوتنامه حضور اساتید در جلسه دفاع -6شکل 
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 دیارسال پیامک به اطالع دانشجو خواهد رس قیعدم تایید درخواست توسط کارشناس، از طر ایذکر است تایید و  انیشا توجه
 .دیخدمت سامانه جامع آموزش مراجعه نما شخوانیتا جهت انجام ادامه مراحل به پ

 باشد.قابل مشاهده می 7شکل فرم دعوتنامه اساتید در یک نمونه از 

 

 دعوتنامه اساتید جهت شرکت در جلسه دفاع  -7شکل 

 


