
 دفاعفلوچارت درخواست 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 قبول/قبول پس از اصالحات

 دانشکده

 

 پرديس

 

ن سنوات  رد با داشت 

 كارشناس پرديس

 

 اطالعات اساتید غایب در جلسهورود -1

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

 

  نمره ثبت 
 
  

 

 

 ثبت نمره 
 
  

 

 

 كارشناس دانشکده

 

ن سنوات به دانشجو جهت پیامک  رد با داشت 

اطالع ازمحروم از 

 تحصيل 

 

پیامک به دانشجو جهت 

 اطالع ازثبت قبولي 

 

 كارشناس دانشکده

 

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

 بارگذاري  فايل اعالم اصالحات

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

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

 

 برگزاري جلسه دفاع

 

ي برگزاري جلسه دفاع-1
 

  هماهنگ

 

 تاييد -1 و دوم )در صورت تعریف توسط کارشناس(  ي اولاستادراهنما

 پيشنهاد داوران -2

 

 

 کارشناس دانشکده /دانشکده پرديس 

 آماده سازی پرونده  جلسه دفاع و تهيه صورتجلسه دفاع -1

ي در وب سايت دانشگاه-2
 اطالع رسانن

 انجام اصالحات الزم بعد از برگزاری جلسه دفاع -3

 ثبت زمان جلسه دفاع در سيستم -4

 ثبت اصالحات الزم بعد از تایید نماینده تحصیالت تکمییل-5

 اساتید غایب در این مرحله وارد نشوند""

 

 

 

 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

 تشكيل جلسه شوراي تحصيالت تكميیلي تكميل اساتيد بعد از 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

ي بارگذاري شده توسط دانشجو  تاييد فايل گواهي همانندجوني

 

 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   داشت 

 تحصییل
 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 درخواست 365کنث   دفاع روز فاصله بت 
 
 
 
 
 

ونییک ارسال جهت تایید   اساتید الکتر

 نماینده تحصیالت تکمییل

 

 کارشناس دانشکده /دانشکده پرديس 

 

ي از سايت  درصد  ثبتو  tik.irandoc.ac.irاخذ گواهي همانندجوني
ي و  پيشخوان –در سامانه جامع آموزش  آنگواهي بارگذاري   همانندجوني

 درخواست دفاع-خدمت
 م باشد.  درصد 30*حداقل درصد  همانندجوني قابل قبول 

 

 ارسال  صورتجلسه دفاع به اتوماسیون

پیامک به دانشجو جهت 

اطالع ازمحروم از تحصيل 

 شدن

 

 دیسدانشکده پر پژوهشر ر مدیر گروه/معاون اامضای خودک

 امضای خودکار معاون آموزسر دانشکده /پردیس 

 ثبت خودکار دانشکده  

 ارسال به پرونده دانشجو  

 استاد راهنما 

 دانشجو
 اصالح اطالعات و بارگذاری فایل نهاني و اصالح شده پس از دفاع

 تاییداطالعات و فایل نهاني و اصالح شده پس از دفاع

ز، ارس و کیش  به جز پردیس های الثی

  کتابخانه دانشکده/پردیسکارشناس  

 تایید فایل بارگذاری شده

 

عدم تایید فایل بارگذاری 

 شده

 

 نماينده تحصيالت تکميیلي 

 دانشجو
ثبت در پايان نامه /رساله در ايرانداک)از طريق وب شويس 

 (sabt.irandoc.ac.ir و يا سايت

 استاد راهنماي اول

 


