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هدف

هدف از تدوین این دستورالعمل آشنایی با فرایند درخواست دفاع و ایجاد نظم بیشتر و شفافسازی در مورد چگونگی برگزاری
جلسات دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری و همچنین یادآوری نکات مهم برای برگزاری جلسه دفاع مطابق مقررات و
شیوهنامههای تحصیالت تکمیلیاست که بر اساس صورتجلسه شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه مورخ  1397/2/17اجرا می گردد .به-
عالوه در راستای اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ،عالوه بر ثبت و بارگذاری فایل تمام متن پیشنهادیهها
(پروپوزالها) و پایاننامهها و رسالههای (پارساها) دانشجویان تحصیالت تکمیلی در سامانههای اطالعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری
اطالعات ایران( ایرانداک) بایستی اصالت محتوای پیشنهادیهها و پارساهای مقاطع تحصیالت تکمیلی همانندجویی و گزارش پایانی آنها،
پیش از تصویب و دفاع بررسی شوند.

دستورالعمل دفاع از پایان نامه  /رساله (پارسا) ،همانندجویی و نحوه
برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیالت تکمیلی

شناسه مدرکEP/I009 :
ویرایش :بهار 1400
شماره صفحات 3 :از 39

الف) فرآیند دفاع از پایاننامه  /رساله (در سیستم گلستان)

1ـ دانشجو :درخواست دفاع در پیشخوان خدمت سیستم گلستان
دانشجو در این قسمت ضمن درخواست دفاع ،تاریخ و محل پیشنهادی دفاع از پایاننامه  /رساله را بر اساس هماهنگی به عمل آمده با استادان
راهنما  /مشاور و پس از تایید اولیه رئیس بخش /مدیرگروه ثبت مینماید.
برای این منظور الزم است:
* دانشجو ظرف  48ساعت پس از تائید استاد راهنما (مرحله  ،)6پایاننامه  /رساله خود را همراه با مقاالت مستخرج و تأییدیههای مجالت و
همچنین گزارش همانندجویی (با رعایت ضوابط) برای طرح در شورا به رئیس بخش  /مدیرگروه تحویل و پس از تصویب جزئیات دفاع در
شورا ،فایل پایاننامه  /رساله تصحیح شده نهایی و دستاوردهای مستخرج از آن را برای كارشناس تحصیالت تكمیلی ارسال كرده و فرآیند دفاع
را تا مرحله تأیید معاون دانشكده  /مدیرگروه مستقل در سیستم گلستان پیگیری مینماید.
* برای دانشجویان دكتری الزم است كاربرگ بررسی مقاالت از قبل با رعایت ضوابط مربوط تأیید و جلسه پیش دفاع دانشجو (حداقل 21
روز قبل از تاریخ دفاع) مطابق مقررات به طور موفقیتآمیز برگزار شده باشد و كاربرگهای مربوطه تكمیل ،تایید و به كارشناس جهت ثبت و
بارگذاری در سیستم گلستان تحویل شده باشد.

2ـ دانشجو :انجام نظرسنجی
در این مرحله دانشجو باید نظرسنجی از استادان راهنما و مشاور پایاننامه  /رساله را در سیستم انجام و تایید نماید.

3ـ دانشجو :ضمیمه کردن همزمان فایلهای  wordو  pdfپایاننامه  /رساله
در این مرحله دانشجو فایل تصحیح شده نهایی پایاننامه  /رساله را پیوست و برای انجام فرآیند همانندجویی (توسط كارشناس) ارسال
مینماید .الزم به ذكر است فایل  pdfضمیمه شده همان فایلی است كه در اختیار اعضای هیأت داوران در جلسه دفاع قرار میگیرد.
* ضروری است تنها در نسخه  wordپایان نامه  /رساله ضوابط مربوط به بارگذاری پایان نامه  /رساله برای همانندجویی رعایت شده باشد.
* هزینه همانندجویی برای مرحله اول به عهده دانشگاه و در سایر مراحل به عهده دانشجو است.

4ـ استاد راهنما :بررسی صحت فایل پایاننامه  /رساله بارگذاری شده
در این مرحله استاد راهنما (اول) فایل پایاننامه  /رساله بارگذاری شده توسط دانشجو را در سیستم مشاهده ،كنترل و در صورت عدم
مغایرت ،درخواست دفاع را تایید مینماید ،در غیر اینصورت بایستی با انتخاب گزینه «عدم تایید» درخواست دفاع به كارتابل دانشجو عودت
شود و دانشجو نسبت به انجام اصالحات و بارگذاری مجدد فایل صحیح پایاننامه  /رساله اقدام نماید.

5ـ کارشناس همانندجویی دانشکده  /گروه مستقل :انجام همانندجویی
 -1-5همانندجویی برای بار اول
كارشناس همانندجویی دانشكده  /گروه مستقل ،پس از كنترل گردش كار در گلستان ،متن فایل  wordپیوست شده توسط دانشجو را كپی و
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در سامانه همانندجویی الصاق و نتیجه را بصورت عكس در فایل دانشجو (مكان مناسب) بارگذاری و درخواست را (با ذکر درصد همانندی
در توضیحات) تایید  /عدم تایید مینماید.
* در صورتی كه نتیجه همانندجویی كمتر از  30درصد باشد ،درخواست دفاع دانشجو تایید و به كارتابل استاد راهنما (اول) جهت طی مراحل
بعدی ارجاع میشود.
* در صورتی كه نتیجه همانندجویی بیشتر از  30درصد باشد ،درخواست دفاع دانشجو عدم تایید و جهت اصالح پایاننامه  /رساله توسط
دانشجو ،به كارتابل استاد راهنما (اول) جهت اصالح یا عودت به دانشجو برمیگردد.

 -5-2همانندجویی برای بار دوم به بعد
* در صورتی كه همانندجویی برای بار دوم به بعد انجام میشود (با كنترل گردش كار در گلستان) ،كارشناس درخواست دفاع را برای
پرداخت هزینه همانندجویی به دانشجو ارسال مینماید.

 -1-2-5دانشجو :پرداخت هزینه همانندجویی بار دوم به بعد
در صورتی كه همانندجویی برای بار دوم به بعد انجام میشود دانشجو ملزم به پرداخت هزینه مصوب  ،اصالح فایل پایان نامه/رساله و سپس
تایید درخواست دفاع است.
 -2-2-5کارشناس همانندجویی دانشکده  /گروه مستقل
بعد از پرداخت هزینه توسط دانشجو فرآیند همانندجویی مطابق بخش  -1-5انجام و ادامه مییابد.

6ـ استاد راهنما (اول)
در این مرحله استاد راهنما (اول) نتیجه همانندجویی را مشاهده میكند .در صورت همانندی كمتر از  30درصد ،درخواست دفاع تایید
(انتخاب گزینه تایید) ،مراتب جهت طرح درخواست دفاع در شورای بخش/گروه به همراه مستندات و گزارش همانندجویی طی می شود و
همزمان درخواست دفاع برای استاد راهنمای دوم (در صورت وجود) /استاد مشاور (در صورت وجود) ارسال میشود؛ در صورت همانندی
بیش از  30درصد گزینه عدم تایید در سیستم انتخاب و نتیجه به دانشجو ارجاع میگردد .در این مرحله دانشجو ملزم به اصالح پایاننامه /
رساله براساس گزارش همانندجویی با نظارت استاد راهنما و ادامه روند از مرحله  3است.

7ـ استاد راهنمای دوم /استاد(ان) مشاور
در این مرحله استاد راهنمای دوم  /استاد(ان) مشاور فایل پایاننامه  /رساله و نتیجه همانندجویی را مشاهده و درخواست دفاع را تأیید یا عدم
تایید مینمایند.
8ـ رئیس بخش /مدیرگروه
در این مرحله رئیس بخش /مدیر گروه درخواست دفاع تأیید شده توسط استادان راهنما و مشاور را همراه با پایاننامه  /رساله بارگذاری شده
به همراه گزارش همانندجویی در جلسة شورای بخش/گروه مطرح مینماید .پس از تایید پایان نامه/رساله و مستندات و انطباق فایل مذكور با
پیشنهادیه تصویب شده در این شورا ،استادان داور در این جلسه تعیین و سپس تاریخ ،نام استادان داور و محل برگزاری جلسه دفاع در سیستم
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گلستان توسط رئیس بخش  /مدیرگروه ثبت میشود و درخواست دفاع به همراه مستندات جهت طرح در شورای دانشكده/گروه مستقل طی
میشود.
* نكته  :1استادان داور خارج از دانشگاه ،بدون كد استادی و استادان داخل دانشگاه با كد استادی فعال تعریف میشوند.
* نكته  :2رئیس بخش  /مدیر گروه میتواند پس از تأیید درخواست دفاع (مرحله  )13با استفاده از گزارش  6822سیستم گلستان دعوتنامه
استادان راهنما ،مشاور و داوران را دریافت نماید و به آنها تحویل دهد.

9ـ کارشناس تحصیالت تکمیلی پردیس  /دانشکده مستقل:
كارشناس تحصیالت تكمیلی پردیس  /دانشكده مستقل پرونده دانشجو را از لحاظ آموزشی (حذف سرترم اضافی ،ایجاد سرترم مورد نیاز،
بررسی فرمهای گزارش پیشرفت و ،)...موجود بودن مستندات از جمله مستندات پژوهشی قبل از دفاع نظیر فرم بررسی مقاالت ،صورتجلسه
پیش دفاع و  ...در پرونده و سامانه گلستان بررسی و سپس درخواست مذكور را تایید مینماید.
* در صورت بدهکار بودن دانشجو ،درخواست دفاع بعد از تایید كارشناس به كارتابل دانشجوی بدهكار ارجاع میشود .دانشجو موظف
است نسبت به پرداخت بدهی در سیستم گلستان اقدام و درخواست دفاع را مجدداً تایید نماید.

10ـ استادان داور:

در این مرحله داوران پس از مشاهده و اخذ فایل ( )pdfپایاننامه  /رساله بارگذاری شده در گلستان و نتیجه همانندجویی،
درخواست دفاع را تأیید  /عدم تایید مینمایند.
11ـ معاون آموزشی دانشکده/مدیر گروه مستقل:

در این مرحله معاون دانشکده /مدیر گروه مستقل پس از مشاهده فایل ( )pdfپایاننامه  /رساله بارگذاری شده در گلستان و نتیجه
همانندجویی درخواست دفاع دانشجو را پس از تایید شورای تخصصی دانشکده/گروه مستقل تأیید (با رعایت فاصله زمانی دفاع) /عدم
تایید مینماید.
* نکته :1موکدا توصیه می شود فایل تایید شده در شورای بخش/گروه به همراه سایر مستندات در شورای دانشکده/گروه مستقل
بررسی و با ضوابط تحصیالت تکمیلی مطابقت داده شود .تائید معاون دانشکده /مدیر گروه مستقل به منزله تایید علمی
پایاننامه/رساله از سوی شورای دانشکده/گروه مستقل است.
* نکته :2چک کردن مستندات بارگذاری شده پیش دفاع برای دانشجویان دکتری توسط معاون دانشکده  /مدیرگروه مستقل الزامی
است.
* نکته :3رعایت زمان  10روزه برای دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و  15روزه برای دفاع دانشجویان دکتری ،از زمان تأیید

معاون دانشکده  /مدیر گروه مستقل الزامی است.
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12ـ کارشناس حوزه تحصیالت تکمیلی :تعیین استاد ناظر
دراین قسمت حوزه تحصیالت تکمیلی ،استاد ناظر (نماینده تحصیالت تکمیلی) جلسه دفاع را تعیین و نام ایشان را در قسمت
فعالیتهای دانشجو درج می نماید.
13ـ کارشناس تحصیالت تکمیلی پردیس  /دانشکده مستقل

کارشناس تحصیالت تکمیلی گزارشها و مستندات الزم را اخذ و دعوتنامه ناظر را به همراه فرمها و مستندات مربوط به دفاع برای
استاد ناظر ارسال مینماید.
14ـ برگزاری جلسه دفاع در زمان و مکان مقرر
** توجه  :دانشجویان موظف هستند با مراجعه به پیشخوان خدمت و مشاهده گردش کار ،از وضعیت درخواست خود تا طی آخرین
مرحله اطالع حاصل نمایند و در صورت تایید نهایی از گزارش  1567اطالعیه دفاع را پرینت گرفته و ضمن اطالع رسانی برای برگزاری
جلسه دفاع در سایت دانشکده/گروه مستقل و کانالهای اطالع رسانی ،پس از مطالعه شرایط و نحوه برگزاری جلسات دفاع (قسمت ه
این دستورالعمل) و هماهنگی نهایی با هیات داوری و رئیس بخش/مدیر گروه در زمان و مکان مقرر اقدام نمایند.

دستورالعمل دفاع از پایان نامه  /رساله (پارسا) ،همانندجویی و نحوه
برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیالت تکمیلی

شناسه مدرکEP/I009 :
ویرایش :بهار 1400
شماره صفحات 7 :از 39

ب) راهنمای برگزاری جلسات دفاع (در سیستم گلستان)
دانشجو

 1ـ درخواست دفاع در پیشخوان خدمت سامانه گلستان
 2ـ انجام نظرسنجی استادان راهنما و مشاور
3ـ پیوست نمودن فایل( wordمطابق با ساختار اعالمی از سامانه ایرانداک) و ( pdfفایل نهایی و کامل) پایاننامه /
رساله

1
6
5
6
3
9
5

3

2

1
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(دانشجو)

انتخاب شماره فعالیت

1
6
5
6
3
9
تکمیل مشخصات دفاع شامل تاریخ ،ساعت و محل برگزاری
5
دفااع

3
6
5
6
3
9
5

ثبت چکیده فارسی و التین

2
6
5
6
3
9
5

4
6
5
6
انتخاب گزینه جستجو
3
9
5

5
6
5
6
3
9
5

انتخاب گزینه ایجاد
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(دانشجو)

تایید درخواست
دفاع

انجام نظرسنجی استادان راهنما و مشاور

2

دستورالعمل دفاع از پایان نامه  /رساله (پارسا) ،همانندجویی و نحوه
برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیالت تکمیلی

شناسه مدرکEP/I009 :
ویرایش :بهار 1400
شماره صفحات 10 :از 39

(دانشجو)

کلیک بر روی گزینه پایان
پاسخگویی بعد از انجام نظرسنجی

انجام نظرسنجی استادان راهنما و مشاور
با کلیک بر روی گزینه انتخاب

3
6
5
6
3
9
5

1
6
استادان راهنما و مشاور
انجام نظرسنجی 5
2
6
5
6
3
9
5

6
3
9
5

دستورالعمل دفاع از پایان نامه  /رساله (پارسا) ،همانندجویی و نحوه
برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیالت تکمیلی
(دانشجو)

3

1
6
5
6
3
9
5

2

تایید درخواست دفاع

شناسه مدرکEP/I009 :
ویرایش :بهار 1400
شماره صفحات 11 :از 39

دستورالعمل دفاع از پایان نامه  /رساله (پارسا) ،همانندجویی و نحوه
برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیالت تکمیلی

شناسه مدرکEP/I009 :
ویرایش :بهار 1400
شماره صفحات 12 :از 39

(دانشجو)

پیوست نمودن فایلهای
پایاننامه  /رساله

3

پیوست نمودن فایل  wordو  pdfپایاننامه /
رساله تا حجم حداکثر 7000k

دستورالعمل دفاع از پایان نامه  /رساله (پارسا) ،همانندجویی و نحوه
برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیالت تکمیلی

شناسه مدرکEP/I009 :
ویرایش :بهار 1400
شماره صفحات 13 :از 39

(دانشجو)

1

2

3
پیوست نمودن فایل  wordو  pdfپایاننامه /
رساله تا حجم حداکثر 7000k

تایید درخواست دفاع

دستورالعمل دفاع از پایان نامه  /رساله (پارسا) ،همانندجویی و نحوه
برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیالت تکمیلی

شناسه مدرکEP/I009 :
ویرایش :بهار 1400
شماره صفحات 14 :از 39

 _4استاد راهنمای اول:
بررسی صحت پایان نامه  /رساله بارگذاری شده

کلیک بر روی گزینه اصالح جهت
مشاهده فایل پایاننامه  /رساله
1

2

مشاهده فایل  wordو  pdfپایاننامه  /رساله
و بررسی صحت آن

دستورالعمل دفاع از پایان نامه  /رساله (پارسا) ،همانندجویی و نحوه
برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیالت تکمیلی

شناسه مدرکEP/I009 :
ویرایش :بهار 1400
شماره صفحات 15 :از 39

(استاد راهنمای اول)

مشاهده فایل  wordو  pdfپایاننامه  /رساله
و بررسی صحت آن  /در صورت نیاز به اصالح
امکان جایگزینی فایل توسط استاد راهنما نیز
وجود دارد.

تایید  /عدم تایید
درخواست دفاع

3

دستورالعمل دفاع از پایان نامه  /رساله (پارسا) ،همانندجویی و نحوه
برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیالت تکمیلی

شناسه مدرکEP/I009 :
ویرایش :بهار 1400
شماره صفحات 16 :از 39

5ـ کارشناس همانندجویی دانشکده  /گروه مستقل:

انجام همانندجویی

 )1-5همانندجویی برای بار اول:

بررسی تعداد دفعات درخواست
همانندجویی با مشاهده گردش کار

در روند گردش کار ،عدم تایید کارشناس
همانندجویی وجود ندارد پس قبال
همانندجویی نشده است.

دستورالعمل دفاع از پایان نامه  /رساله (پارسا) ،همانندجویی و نحوه
برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیالت تکمیلی
(کارشناس همانندجویی دانشکده  /گروه مستقل)

کارشناس همانندجویی دانشکده

کلیک بر روی گزینه مشاهده جزئیات جهت
مشاهده فایل  wordپایاننامه  /رساله

*مشاهده فایل  wordپایاننامه  /رساله
*کپی و الصاق عنوان و متن فایل در سامانه همانندجویی
* درج مشخصات دانشجو شامل نام و نام خانوادگی و شماره
دانشجویی  /کد ملی در سامانه همانندجویی
*دریافت نتیجه همانندجویی از سامانه و تبدیل آن به عکس

شناسه مدرکEP/I009 :
ویرایش :بهار 1400
شماره صفحات 17 :از 39

دستورالعمل دفاع از پایان نامه  /رساله (پارسا) ،همانندجویی و نحوه
برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیالت تکمیلی
(کارشناس همانندجویی دانشکده  /گروه مستقل)

انتخاب گزینه پردازش جهت بارگذاری
فایل عکس نتیجه همانندجویی

بارگذاری فایل عکس نتیجه
همانندجویی با انتخاب گزینه ارسال

شناسه مدرکEP/I009 :
ویرایش :بهار 1400
شماره صفحات 18 :از 39

دستورالعمل دفاع از پایان نامه  /رساله (پارسا) ،همانندجویی و نحوه
برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیالت تکمیلی

شناسه مدرکEP/I009 :
ویرایش :بهار 1400
شماره صفحات 19 :از 39

(کارشناس همانندجویی دانشکده  /گروه مستقل)

تایید

عدم تایید

*همانندی کمتر از  30درصد ،تایید درخواست
*همانندی بیشتر از  30درصد ،عدم تایید درخواست

دستورالعمل دفاع از پایان نامه  /رساله (پارسا) ،همانندجویی و نحوه
برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیالت تکمیلی

شناسه مدرکEP/I009 :
ویرایش :بهار 1400
شماره صفحات 20 :از 39

(کارشناس همانندجویی دانشکده  /گروه مستقل)

همانندی کمتر از  30درصد  /انتخاب
گزینه تایید  /ارسال به استاد راهنما جهت
مشاهده نتیجه همانندجویی

همانندی بیشتر از  30درصد
* انتخاب گزینه عدم تایید و ارسال به استاد راهنما جهت اصالح فایل پایاننامه /
رساله توسط دانشجو ،دلیل عدم تایید ذکر شود :همانندی بیشتر از  30درصد
(درج شود)
*استاد راهنما :عدم تایید درخواست دفاع توسط استاد راهنما و بازگشت به کارتابل
دانشجو جهت اصالح فایل پایان نامه  /رساله
*دانشجو :اصالح فایل پایان نامه  /رساله و تایید درخواست دفاع
*استاد راهنما :مشاهده فایل پایان نامه  /رساله اصالح شده و تایید (ارجاع به
کارشناس) یا عدم تایید (ارجاع به دانشجو)

دستورالعمل دفاع از پایان نامه  /رساله (پارسا) ،همانندجویی و نحوه
برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیالت تکمیلی

شناسه مدرکEP/I009 :
ویرایش :بهار 1400
شماره صفحات 21 :از 39

(کارشناس همانندجویی دانشکده  /گروه مستقل)

 )2-5همانندجویی برای بار دوم به بعد:

بررسی تعداد دفعات درخواست
همانندجویی با مشاهده گردش کار

در روند گردش کار ،عدم تایید کارشناس
همانندجویی وجود دارد پس همانندجویی
برای بار دوم یا بیشتر است.

دستورالعمل دفاع از پایان نامه  /رساله (پارسا) ،همانندجویی و نحوه
برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیالت تکمیلی

شناسه مدرکEP/I009 :
ویرایش :بهار 1400
شماره صفحات 22 :از 39

(کارشناس همانندجویی دانشکده  /گروه مستقل)

*در صورت همانندجویی برای بار دوم به بعد ،با انتخاب گزینه اول ،درخواست
برای پرداخت هزینه به دانشجو ارجاع میشود.

دستورالعمل دفاع از پایان نامه  /رساله (پارسا) ،همانندجویی و نحوه
برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیالت تکمیلی

شناسه مدرکEP/I009 :
ویرایش :بهار 1400
شماره صفحات 23 :از 39

 )5-2-1پرداخت هزینه همانندجویی توسط دانشجو:

پرداخت هزینه مصوب همانندجویی برای
بار دوم به بعد توسط دانشجو با انتخاب
گزینه پرداخت هزینه

پرداخت هزینه مصوب همانندجویی برای
بار دوم به بعد توسط دانشجو

دستورالعمل دفاع از پایان نامه  /رساله (پارسا) ،همانندجویی و نحوه
برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیالت تکمیلی

شناسه مدرکEP/I009 :
ویرایش :بهار 1400
شماره صفحات 24 :از 39

(کارشناس همانندجویی دانشکده  /گروه مستقل)

پرداخت هزینه مصوب توسط دانشجو و تایید
درخواست دفاع  /در صورت عدم پرداخت هزینه
امكان تایید درخواست وجود ندارد.

 )2-2-5کارشناس همانندجویی  /دانشکده گروه مستقل

ادامه از مرحله 1-5

دستورالعمل دفاع از پایان نامه  /رساله (پارسا) ،همانندجویی و نحوه
برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیالت تکمیلی

6ـ استاد راهنمای اول

*کلیک بر روی گزینه پردازش جهت مشاهده نتیجه همانندجویی
* کلیک بر روی گزینه اصالح جهت مشاهده فایل پایاننامه  /رساله

* همانندی کمتر از  30درصد :تایید درخواست دفاع
* همانندی بیش از  30درصد :عدم تایید و ارسال درخواست
دفاع به کارتابل دانشجو جهت اصالح پایاننامه  /رساله

شناسه مدرکEP/I009 :
ویرایش :بهار 1400
شماره صفحات 25 :از 39

دستورالعمل دفاع از پایان نامه  /رساله (پارسا) ،همانندجویی و نحوه
برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیالت تکمیلی

شناسه مدرکEP/I009 :
ویرایش :بهار 1400
شماره صفحات 26 :از 39

7ـ استادان راهنمای دوم و مشاور:

مشاهده فایل پایاننامه  /رساله و نتیجه همانندجویی و تایید یا عدم تایید درخواست دفاع

تایید/عدم تایید درخواست دفاع پس از مشاهده پایاننامه /
رساله بارگذاری شده در گلستان و نتیجه همانندجویی

دستورالعمل دفاع از پایان نامه  /رساله (پارسا) ،همانندجویی و نحوه
برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیالت تکمیلی

8ـ رئیس بخش  /مدیرگروه:

 -1مشاهده فایل پایاننامه  /رساله و نتیجه همانندجویی
 -2تعیین تاریخ دفاع و استادان داور

تعیین تاریخ ،ساعت و محل برگزاری دفاع

*تعیین استادان داور جلسه دفاع از پایاننامه  /رساله
*تعیین تاریخ و محل برگزاری دفاع
*تایید/عدم تایید درخواست دفاع پس از مشاهده
پایاننامه  /رساله بارگذاری شده در گلستان و نتیجه
همانندجویی

شناسه مدرکEP/I009 :
ویرایش :بهار 1400
شماره صفحات 27 :از 39

دستورالعمل دفاع از پایان نامه  /رساله (پارسا) ،همانندجویی و نحوه
برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیالت تکمیلی

(رئیس بخش  /مدیرگروه)

برای استادان خارج از دانشگاه این
قسمت نباید انتخاب شود.

تعیین استادان داور خارج از دانشگاه جلسه دفاع از
پایاننامه  /رساله

شناسه مدرکEP/I009 :
ویرایش :بهار 1400
شماره صفحات 28 :از 39

دستورالعمل دفاع از پایان نامه  /رساله (پارسا) ،همانندجویی و نحوه
برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیالت تکمیلی

شناسه مدرکEP/I009 :
ویرایش :بهار 1400
شماره صفحات 29 :از 39

9ـ کارشناس تحصیالت تکمیلی پردیس  /دانشکده مستقل:

بررسی درخواست دفاع

*کارشناس تحصیالت تکمیلی پردیس  /دانشکده مستقل پرونده دانشجو را از لحاظ آموزشی
(حذف سرترم اضافی ،ایجاد سرترم مورد نیاز ،بررسی فرمهای گزارش پیشرفت و ،)...موجود
بودن مستندات پژوهشی قبل از دفاع نظیر فرم بررسی مقاالت ،صورتجلسه پیش دفاع و  ...در
پرونده و سامانه گلستان بررسی و سپس درخواست مذکور را تایید مینماید.
*تأیید  /عدم تایید درخواست توسط کارشناس آموزش دانشکده مستقل  /پردیس
*در صورت بدهکار بودن دانشجو ،درخواست دفاع بعد از تایید کارشناس به کارتابل
دانشجوی بدهکار ارجاع میشود .دانشجو موظف است نسبت به پرداخت بدهی در سیستم
گلستان اقدام و درخواست دفاع را مجدد ًا تایید نماید.

دستورالعمل دفاع از پایان نامه  /رساله (پارسا) ،همانندجویی و نحوه
برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیالت تکمیلی

شناسه مدرکEP/I009 :
ویرایش :بهار 1400
شماره صفحات 30 :از 39

10ـ استادان داور:
مشاهده فایل پایاننامه  /رساله و نتیجه همانندجویی و تایید یا عدم تایید درخواست دفاع

تایید/عدم تایید درخواست دفاع پس از مشاهده
پایاننامه  /رساله بارگذاری شده در گلستان و نتیجه
همانندجویی

دستورالعمل دفاع از پایان نامه  /رساله (پارسا) ،همانندجویی و نحوه
برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیالت تکمیلی

شناسه مدرکEP/I009 :
ویرایش :بهار 1400
شماره صفحات 31 :از 39

11ـ معاون دانشکده  /مدیرگروه مستقل:

مشاهده فایل پایاننامه  /رساله و نتیجه همانندجویی و تایید یا عدم تایید درخواست دفاع (با رعایت فاصله زمانی)

تایید/عدم تایید درخواست دفاع پس از مشاهده
پایاننامه  /رساله بارگذاری شده در گلستان و نتیجه
همانندجویی

دستورالعمل دفاع از پایان نامه  /رساله (پارسا) ،همانندجویی و نحوه
برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیالت تکمیلی

شناسه مدرکEP/I009 :
ویرایش :بهار 1400
شماره صفحات 32 :از 39

12ـ کارشناس حوزه تحصیالت تکمیلی:

مشاهده فایل پایاننامه  /رساله و نتیجه همانندجویی و تعیین استاد ناظر

تعیین استاد ناظر

دستورالعمل دفاع از پایان نامه  /رساله (پارسا) ،همانندجویی و نحوه
برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیالت تکمیلی

شناسه مدرکEP/I009 :
ویرایش :بهار 1400
شماره صفحات 33 :از 39

13ـ کارشناس تحصیالت تکمیلی

اخذ گزارشها ،كاربرگها و مستندات الزم برای ارسال به استاد ناظر جلسه دفاع

*اخذ گزارشها ،كاربرگها و مستندات
الزم برای ارسال به استاد ناظر جلسه دفاع
*پایان فرآیند درخواست دفاع

دستورالعمل دفاع از پایان نامه  /رساله (پارسا) ،همانندجویی و نحوه
برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیالت تکمیلی

شناسه مدرکEP/I009 :
ویرایش :بهار 1400
شماره صفحات 34 :از 39

ج) مقررات مربوط به همانندجویی

 -1دانشجوی مقاطع تحصیالت تکمیلی دانشگاه یزد موظف است پیش از تصویب پیشنهاده (پروپوزال) و پیش از دفاع از
پایان نامه/رساله ،اصالت محتوای آن را که توسط کارشناس همانندجویی در سامانه همانندجو انجام میشود بررسی نماید.
صدور هرگونه مجوز تایید پیشنهادیه در شورای دانشکده/گروه مستقل و ثبت در سیستم گلستان یا مجوز دفاع از پایان
نامه کارشناسی ارشد /رساله دکتری منوط به ارائه تاییدیه همانندجو است.
 -2دانشجو موظف است فایل ( pdfکامل و  wordمطابق با ضوابط ذکر شده در زیر) متن پیشنهاده و متن پایان
نامه/رساله خود را در سیستم گلستان بارگذاری تا کارشناس همانندجویی دانشکده/گروه مستقل متن مذکور را از ابتدای
فصل اول تا پیش از منابع و مراجع ،در سامانه همانندجویی وارد کند.
نکته :1جهت صدور گزارش همانندجویی و همچنین جلوگیری از مشابهتهای اضافی ،از بکارگیری کلمات و عبارات:
عنوان ،پایاننامه  /رساله ،استاد راهنما ،استاد مشاور ،نام استادان ،فهرست ،منابع و مراجع ،جداول و نمودارها ،صورتجلسه
دفاع ،فرم تعهد حقوق رعایت معنوی دانشگاه و ...در فایل  wordخودداری گردد .مراجع مورد استفاده نیز درج نگردد و
فقط محتوا و متن بعنوان فایل  wordبارگذاری شود.
نکته  :2در مورد فایلهای زیپرشین (یا تک) کافی است متن پیشنهادیه یا پایاننامه  /رساله در قالب تکست ( )textدر
نرم افزار  wordکپی و ذخیره کرده و با رعایت ضوابط مربوط به نکته  ،1در گلستان بارگذاری نمایند.
 -3درصد قابل قبول همانندجویی برای ثبت پیشنهاده /پایان نامه /رساله دانشجو  30درصد تعیین میشود و در صورتی-
که نتیجه همانندجویی بیشتر از  30درصد باشد دانشجو موظف است تحت راهنمایی استاد راهنما پیشنهاده/پایاننامه/
رساله را تصحیح و همانندی را رفع نماید .بدیهی است پس از رفع همانندی باید مجددا همانندجویی توسط کارشناس
همانندجویی با پیگیری دانشجو (در سیستم گلستان) انجام و گزارش همانندجویی به استاد راهنما تحویل تا مراتب بعدی
طی شود.
نکته  :1درصد همانندی پایان نامه/رساله از هر منبع نباید  5درصد یا بیشتر باشد.
نکته  :2یک نسخه از فایل جزئیات همانندجویی باید در اختیار استاد راهنما قرار گیرد.
 -4همانندجویی میتواند به دفعات انجام شود که هزینه مرتبه اول با دانشگاه و هزینه (مصوب) مرتبههای بعدی به عهده
دانشجو است که بایستی از طریق درگاه مربوط در سیستم گلستان پرداخت شود.
 -5فرایند همانندجویی در سامانه تا  48ساعت ممکن است به طول بینجامد و بنابراین دانشجویان متقاضی دفاع بایستی
از قبل (حداقل  1ماه قبل از تاریخ دفاع) درخواست خود را در سیستم گلستان پس از تایید استاد راهنما ثبت کنند.
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د) دیگر نکات قابل توجه در انجام فرایند دفاع قبل ،حین و بعد از جلسه دفاع

 -1دانشجویان دکتری بایستی قبل از درخواست دفاع ،امور مربوط به برگزاری جلسه پیش دفاع را مطابق با دستورالعمل
مربوط انجام دهند.
 -2دانشجو پس از اخذ مجوز دفاع (تایید نهایی معاون دانشکده  /مدیرگروه مستقل) ،موظف است هماهنگیهای الزم با
استادان راهنما ،مشاور و داوران جهت حضور در جلسه دفاع را به عمل آورد.
 -3درخواست دفاع ،بعد از مطالعه شرایط و نحوه برگزاری جلسات دفاع و مطالعه دیگر شیوهنامههای تحصیالت تکمیلی،
باید حداقل  4هفته قبل از برگزاری جلسه دفاع توسط دانشجو در سیستم گلستان ثبت گردد.
 -4دانشجو موظف است پیگیری های الزم برای تأیید درخواست دفاع در سیستم گلستان تا آخرین مرحله تأیید را به
عمل آورد.
 -5شرایط داوران پیشنهادی و استفاده از شرایط ویدئوکنفرانس بایستی مطابق با شیوهنامههای تحصیالت تکمیلی
دانشگاه موجود در وبسایت دانشگاه باشد.
 -6رعایت زمان  10روزه برای دانشجویان کارشناسی ارشد و  15روزه برای دانشجویان دکتری از زمان تأیید معاون
دانشکده  /مدیر گروه مستقل ،در سیستم گلستان الزامی است.
 -7اطالع رسانی عمومی دفاع (پرینت نسخه از سایت از گزارش  1567گلستان) با درج اطالعیه در وبسایت دانشکده /
گروه مستقل و تابلوی اعالنات توسط دانشجو با هماهنگی بخش  /گروه حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسه دفاع الزامی
است.
 -8بعد از تعیین تاریخ دفاع ،امکان لغو یا تغییر تاریخ وجود ندارد.
 -9در تعیین زمان دفاع توسط رئیس بخش  /مدیرگروه هنگام تعریف بازه زمانی ،الزم است زمان پایان دفاع یک دقیقه
کمتر درج گردد بعنوان مثال زمان دفاع بجای  8-10بصورت  8- 9:59درج گردد.
 -10عنوان پایان نامه  /رساله دانشجو با عنوان ذکر شده در فرم تصویب پیشنهادیه بایستی یکسان باشد .در صورت
اصالح عنوان در جلسه دفاع الزم است کاربرگ مربوط تکمیل و تأیید و به ناظر تحصیالت تکمیلی تحویل داده شود.
 -11رئیس بخش  /مدیر گروه میتواند پس از تأیید با استفاده از گزارش  6822سیستم گلستان دعوتنامه استادان
راهنما ،مشاور و داوران را دریافت نماید و به آنها تحویل دهد.
 -12مدت زمان ارائه پایاننامه توسط دانشجوی کارشناسی ارشد (حداقل  20و حداکثر 30دقیقه) و مدت زمان برگزاری
جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد (حداقل  60و حداکثر 120دقیقه) است.
 -13مدت زمان ارائه توسط دانشجوی دکتری (حداقل  30و حداکثر 50دقیقه) و مدت زمان برگزاری جلسۀ دفاعیه
دکتری (حداقل  120و حداکثر 180دقیقه) است.
 -14پس از برگزاری جلسه دفاع ،دانشجو موظف است ضمن کنترل دقیق نگارش و فرمت پایان نامه  /رساله ،اصالحات
الزم را تا موعد مقرر زیر نظر استادان راهنما و مشاور انجام داده کاربرگ مربوط را تکمیل و تأییدیههای الزم را اخذ نماید.
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 -15دانشجو موظف است حداکثر  3ماه بعد از برگزاری جلسه دفاع ،کلیه امور مربوط به فارغالتحصیلی خود اعم از انجام
اصالحات ،تحویل فایل الکترونیکی پایان نامه  /رساله به استادان راهنما و مشاور ،انجام تسویه و ...انجام بدهد .در غیر این
صورت مطابق با ضوابط مصوب دانشگاه با وی برخورد خواهد شد.
 -16نحوه برگزاری جلسه دفاع بصورت الکترونیکی (غیر حضوری) تابع ضوابط اعالم شده از سوی حوزه تحصیالت
تکمیلی دانشگاه در زمان مقرر است.
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ه) نحوه برگزاری جلسات دفاع:

1ـ برگزاری جلسه دفاع در تاریخ مقرر و تکمیل فرمهای مربوط
2ـ رعایت کلیه مفاد آییننامه و مقررات جلسات دفاع از پایاننامه  /رساله
3ـ انجام پذیرایی (اختیاری) صرفاً در خارج محل برگزاری جلسه دفاع به منظور جلوگیری از ایجاد اختالل در نظم جلسه،
الزم است اقالم پذیرایی از هیأت داوران ،دانشجویان و حضار دیگر در طی جلسه و هنگام ارائه مطالب دانشجو توزیع نشود
و صرف ًا در انتهای جلسه و در حد عرف انجام پذیرد.
4ـ اجتناب از دعوت و آوردن افراد خردسال و نوجوان
5ـ خودداری از قرار دادن گل و سایر تزئینات در جلسه دفاع
6ـ خاموشی کامل یا گذاشتن در حالت بیصدا تلفن های همراه کلیه شرکت کنندگان و اعضاء هیأت داوران در طول
جلسه.
 7ـ تهیه فیلم (اختیاری) فقط در بخش ارائه جلسه دفاع (قبل از جلسه پرسش و پاسخ) و عکسبرداری (اختیاری)
منحصراً در مرحله ابراز قدردانی به گونهای که موجب اختالل در برگزاری جلسه دفاع نگردد.
8ـ رعایت سایر موارد در جلسات دفاع مطابق با آخرین مقررات و مصوبات تحصیالت تکمیلی دانشگاه
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فرایند دفاع از پایاننامه/رساله (پارسا) تحصیالت تکمیلی

درخواست دفاع در پیشخوان خدمت سیستم گلستان و مشاهده گردش كار تا تایید نهایی توسط دانشجو
انجام نظرسنجی استادان راهنما و مشاور در سیستم گلستان توسط دانشجو
*ضمیمه كردن همزمان فایلهای ( wordمطابق ضوابط) و ( pdfفایل كامل) پایاننامه  /رساله در سیستم گلستان توسط دانشجو
بررسی صحت فایل پایاننامه  /رساله بارگذاری شده در سیستم گلستان توسط استاد راهنما (اول) و تائید یا عدم تائید ایشان
انجام همانندجویی فایل  wordپایاننامه/رساله توسط کارشناس همانندجویی
بارگذاری گزارش همانندجویی بصورت عكس و ذكر درصد همانندی (در توضیحات) در سیستم گلستان برای همانندجویی بار اول توسط کارشناس همانندجویی
تایید درخواست دفاع و ارجاع به كارتابل استاد راهنما (اول) توسط کارشناس همانندجویی در صورت نتیجه همانندجویی كمتر از  30درصد
عدم تایید درخواست دفاع و ارجاع به كارتابل استاد راهنما (اول) توسط کارشناس همانندجویی جهت اصالح پایاننامه  /رساله توسط دانشجو در صورت نتیجه همانندجویی بیش از  30درصد

*
عدم تایید درخواست دفاع توسط استاد راهنما و ارسال درخواست به دانشجو جهت اصالح فایل  wordو  pdfپایاننامه  /رساله و ادامه فرآیند از مرحله (مرحله سوم)

كنترل گردش كار در سیستم گلستان توسط کارشناس همانندجویی و ارسال به دانشجو برای پرداخت هزینه همانندجویی (برای همانندجویی بار دوم به بعد)

پرداخت هزینه مصوب (همانندجویی بار دوم به بعد) توسط دانشجو و سپس تایید درخواست دفاع
بارگذاری گزارش همانندجویی بصورت عكس و ذكر درصد همانندجویی (در توضیحات) در سیستم (برای همانندجویی بار دوم به بعد) توسط کارشناس همانندجویی و ادامه فرایند

مشاهده گزارش همانندجویی كمتر از  30درصد توسط استاد راهنما (اول) و تایید درخواست در سیستم ،تحویل فایل نهائی پایاننامه /رساله مورد تائید نهائی ایشان ،مقاالت،
مستندات پژوهشی و گزارش همانندجوئی و متن پیشنهادیه مصوب به رئیس بخش/مدیر گروه جهت طرح در شورای بخش/گروه
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مشاهده گزارش همانندجویی و تایید درخواست دفاع توسط استاد راهنما (دوم) و استادان مشاور
طرح پایان نامه/رساله و مستندات مذكور در شورای بخش/گروه و تعیین داوران و تاریخ دفاع در سیستم گلستان توسط رئیس بخش/مدیر گروه

بررسی و تائید پرونده فیزیكی و الكترونیكی دانشجو از لحاظ آموزشی توسط کارشناس تحصیالت تکمیلی پردیس  /دانشکده مستقل

ارجاع درخواست برای پرداخت بدهی در سیستم توسط دانشجوی بدهکار و تائید درخواست دفاع
مشاهده و اخذ فایل ( )pdfپایاننامه  /رساله و گزارش همانندجویی و تأیید  /عدم تایید درخواست دفاع توسط داوران (داخلی)
تایید/عدم تائید معاون دانشکده /مدیر گروه مستقل پس از مشاهده فایل ( )pdfپایاننامه  /رساله بارگذاری شده در گلستان و نتیجه همانندجویی
پس از تایید شورای تخصصی دانشكده/گروه مستقل (با رعایت فاصله زمانی  10روزه (كارشناسی ارشد) 15/روزه (دكتری) تا دفاع)

تعیین استاد ناظر توسط کارشناس حوزه تحصیالت تکمیلی دانشگاه
اخذ گزارش ها و ارسال دعوتنامه استاد ناظر به همراه فرمها و مستندات مربوط به جلسه دفاع توسط کارشناس تحصیالت تکمیلی

پرینت اطالعیه دفاع (گزارش  ) 1567واطالع رسانی در سایت دانشكده/گروه مستقل و كانالهای مربوط توسط دانشجو
هماهنگی با استادان مشاور ،راهنما و داور و برگزاری جلسه دفاع مطابق ضوابط در زمان و مكان مقرر توسط دانشجو

