
 دفاع فلوچارت درخواست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قبول/قبول پس از اصالحات 

 دانشکده 

 

 پرديس 

 

ن سنوات   رد با داشت 

 كارشناس پرديس

 

 ورود اطالعات اساتید غایب در جلسه  -1

 مشاهده و تایید صورتجلسه و تطابق با نتیجه صورتجلسه و گردش کار -2

 

  نمره ثبت 
 

  

 

 

 ثبت نمره  

 

  

 

 

 كارشناس دانشکده 

 

ن سنوات دون رد ب پیامک به دانشجو جهت   داشت 

 اطالع ازمحروم از تحصيل  

 

پیامک به دانشجو جهت  

 اطالع ازثبت قبولي  

 

 كارشناس دانشکده 

 

  نمره و آخرین مهلت اصالحات(-ثبت نتیجه جلسه دفاع )رد/قبول 
 در توضیحات  

 تایید در صورت تطابق نتیجه جلسه دفاع با توضیحات نماینده تحصیالت تکمییل در گردش و صورتجلسه دفاع 

( 2استاد داورداخیل ،2استاد مشاور،2راهنما،استاد  2*تایید حداکثر  )  استاد داورخارجی

 

 برگزاري جلسه دفاع 

 

ي برگزاري جلسه دفاع-1
 

   هماهنگ

 

 تاييد  -1 دوم )درصورت تعریف توسط کارشناس( /  ي اولاستادراهنما

 پيشنهاد داوران  -2

 

 

 کارشناس دانشکده /دانشکده پرديس  

 آماده سازی پرونده  جلسه دفاع  -1

ي در وب سايت دانش-2
 کده اطالع رسانن

 انجام اصالحات الزم بعد از برگزاری جلسه دفاع  -3

 ثبت زمان جلسه دفاع در سيستم  -4

 ورود اطالعات اساتید حاضن در جلسه  -5
 . شود در این مرحله وارد ن اساتید غایب*

 

 

 شوراي تحصيالت تکميیلي  ات گروه/دانشکده/ برگزاري جلس

ي جلسه دفاع به  دانشجو 
 

 ارسال پيامک هماهنگ

 

 شوراي تحصيالت تكميیلي گروه /دانشکده/   تشكيل پرونده مدارك دانشجو جهت تشكيل جلسه -1

 تكميل اساتيد بعد از تشكيل جلسه شوراي تحصيالت تكميیلي ثبت اصالحات و  -2

 ارسال براي داوران و دريافت جواب حداقل يک داور خارج از گروه-3

 

فت ،مقاله ،بورسیه و...( تاييد  ایط)گزارش پیشر  -شر

 

 تایید معاون تحصیالت تکمییل دانشکده های پردیس/مدیرگروه دانشکده های مستقل 

 دانشجو 

 کارشناس دانشکده /دانشکده پرديس  

 

yدانشجوyu 

 کارشناس دانشکده /دانشکده پرديس  

ايط مورد بررسي توسط سيستم:   شر
 عدم بده -1
ن تاییدیه مقطع قبیل-2  برای همه دانشجویان و معاف تحصییل برای دانشجویان با وضعیت معاف تحصییل   داشت 

 ارشد: 
ن حداقل معدل   -1    14داشتتن
ل -2 ن تاری    خ تصویب در شورای تحصیالت تکمییل تا درخواست دفاع  180کنث   روز فاصله بت 

ي:   دکث 
 92تا    90ورود نمره آزمون جامع  برای تمام ورودی ها و امتحان زبان براي  ورودی های غث  از  -1
ن حداقل معدل -2  16داشت 
ل قفل تمامي دروس به جز درس مرتبط با فعالیت -3  كنث 
   ترم گذرانده  7حداقل  -4
ل    -5 ن تاری    خ تصویب در شورای تحصیالت تکمییل تا  365کنث   درخواست دفاع روز فاصله بت 
 
 
 
 

 

ونیگ ارسال جهت تایید   اساتید  الکث 

 نماینده تحصیالت تکمییل 

 کارشناس دانشکده /دانشکده پرديس  

 

 uهمانندجوني دانشجو جهت 

 ارسال جهت همانندجوني -1
 انتظار پاسخ از سمت همانندجو  -2
 ارسال درخواست جهت ادامه گردش درصورت رضایت از درصد همانندجوني  -3

 برگشتو بارگزاری فایل جدید و همانندجوني جدید وجود دارد. *در صورت عدم رضایت  امکان 
ید پس از  ات نگارسر م باشد بابه معنن عدم رعایت نک  همانندجوني درصد نامتعارف   اخذ *

 تصحیح  فایل پایان نامه و بارگزاری مجدد ،درخواست را برای همانندجوني مجدد ارسال نمایید. 
 م باشد.  درصد 03*حداقل درصد  همانندجوني قابل قبول  

 

 ارسال  صورتجلسه دفاع به اتوماسیون 

ثبت  پیامک به دانشجو جهت 

 مجدد درخواست دفاع 

 

 دیس دانشکده پر پژوهشر ر مدیر گروه/معاون اامضای خودک

 امضای خودکار معاون آموزسر دانشکده /پردیس 

 ثبت خودکار دانشکده   

 ارسال به پرونده دانشجو  

 استاد راهنما 

 رانداکیدر انتظار ثبت در ا -2  یث  کدرهگ   افتیو در  رانداکیارسال جهت ثبت در ا -1دانشجو در دو مرحله 

 دانشجو 
 و اصالح شده پس از دفاع  ني نها لیفا  یاصالح اطالعات و بارگذار 

 و اصالح شده پس از دفاع ني نها  لیاطالعات و فاتایید 

 جود ندارد     لیفا یمراحل امکان اصالح اطالعات وبارگذار  نی در ا

ز، ارس و کیش   به جز پردیس های الثی

 شکده/پردیس دا  کارشناس کتابخانه

   تایید فایل بارگذاری شده 

تایید فایل بارگذاری  عدم 

 تایید فایل پایان نامه بارگذاری شده توسط کارشناس کتابخانه     شده


