*قبل از شروع درخواست بايد در سيستم فعاليت آموزشي-پژوهشي برای دانشجو توسط کارشناس ثبت
شده باشد.
-2آپلودمدارك(فايل پايان نامه /رساله ،گزارش پيشرفت و)...
-3ارسال اطالعات و فايل پايان نامه جهت همانندجويي (از طريق وب سرويس)
-4مشاهده نتيجه همانند جو
تاييد شرايط(گزارش پيشرفت ،مقاله ،بورسيه و)...

شرايط مورد بررسي توسط سيستم:
-1عدم بدهي
-2داشتن تاييديه مقطع قبلي برای همه دانشجويان و معاف تحصيلي برای دانشجويان با وضعيت
معاف تحصيلي
ارشد:
-1داشتنن حداقل معدل 14
-2کنترل  180روز فاصله بين تاريخ تصويب در شورای تحصيالت تکميلي تا درخواست دفاع
دکتری:
-1ورود نمره آزمون جامع برای تمام ورودی ها و امتحان زبان برای ورودی های غير از  90تا 92
-2داشتن حداقل معدل 16
-3کنترل قفل تمامي دروس به جز درس مرتبط با فعاليت
-4حداقل  7ترم گذرانده

فلوچارت درخواست دفاع دانشجويان ارشد و دکتري
دانشجو در 2مرحله -1ارسال به همانندجو-2مشاهده نتيجه
همانندجو
کارشناس دانشکده /دانشکده پرديس

استادراهنمای اول

-1تاييد اطالعات وفايل پايان نامه و تاييد نتيجه همانندجويي
-2پيشنهاد داوران

تايید معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده های پرديس/مديرگروه
دانشکده های مستقل

برگزاری جلسات گروه/دانشکده /شورای تحصيالت تکميلي
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تحصيالت تکميلي
/دانشکده/
تشکيل جلسه
فاصلهجهت
دانشجو
 -1تشکيل-5پرونده
درخواست دفاع
شورایتکميلي تا
تحصيالت
گروهشورای
تصويب در
بين تاريخ
مدارك روز
کنترل 365
 -2ثبت اصالحات وتکميل اساتيد بعد از تشکيل جلسه شورای تحصيالت تکميلي
-3ارسال برای داوران و دريافت جواب حداقل يک داور خارج از گروه

-1هماهنگي برگزاری جلسه دفاع
-1آماده سازی پرونده جلسه دفاع و تهيه صورتجلسه دفاع
-2اطالع رساني در وب سايت دانشگاه

کارشناس دانشکده /دانشکده پرديس

-3انجام اصالحات الزم بعد از برگزاری جلسه دفاع
برگزاری جلسه دفاع

-4ثبت زمان جلسه دفاع در سيستم
-5ثبت اصالحات الزم بعد از تاييد نماينده تحصيالت تکميلي

رد بدون داشتن سنوات

پيامک به دانشجو

دانشجو

اصالح اطالعات وبارگزاری فايل نهايي و اصالح شده پس از دفاع

قبول/قبول پس از اصالحات

پيامک به دانشجو جهت اطالع ازمحروم از تحصيل شدن

رد با داشتن سنوات
پيامک به دانشجو در مورد رخواست مجدد

استاد راهنما

بررسي و تاييد اطالعات و فايل نهايي و اصالح شده بارگزاری پس از دفاع

در اين مراحل امکان اصالح اطالعات و فايل بارگزاری شده وجود ندارد

دانشجودر  2مرحله -1ارسال جهت ثبت در ايرانداك  -2در انتظار ثبت در ايرانداك
دانشکده

-1ورود تاريخ دفاع واصالحات نهايي
-2امضا کردن صورتجلسه توسط معاون تحصيالت تکميلي دانشکده
-3ثبت نمره
-4اسکن صورتجلسه دفاع(ارسال به پرونده دانشجو)

کارشناس دانشکده

پيامک به دانشجو

پيامک به دانشجو جهت اطالع ازثبت قبولي

پرديس

کارشناس دانشکده

امضا کردن صورتجلسه توسط معاون تحصيالت تکميلي دانشکده
ارسال پرونده به پرديس

کارشناس پرديس
-1دريافت پوشه و اخذ امضای صورتجلسه و گواهي با امضای معاونت پرديس
-2ورود نمره
-3اسکن و بارگذاری و تاييد صورتجلسه(ارسال به پرونده دانشجو)

