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 نامه/رساله )پارسا( تحصیالت تکمیلیفرایند دفاع از پایان

 توسط دانشجودرخواست 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 در سیستم گلستان نامه / رساله)فایل كامل( پایان pdf)مطابق ضوابط( و  wordهای ضمیمه كردن همزمان فایل*

 ئید ایشانو تائید یا عدم تاتوسط استاد راهنما )اول(  لستانگنامه / رساله بارگذاری شده در سیستم نبررسی صحت  فایل پایا

 توسط کارشناس همانندجویی نامه/رسالهپایان wordانجام همانندجویی فایل 

  یمانندجویهتوسط کارشناس  انندجویی بار اولبرای هم)در توضیحات( در سیستم گلستان  یبارگذاری گزارش همانندجویی بصورت عكس و ذكر درصد همانند

 درصد 30ز كمتر ا در صورت نتیجه همانندجویی توسط کارشناس همانندجوییتایید درخواست دفاع و ارجاع به كارتابل استاد راهنما )اول( 

 درصد 30بیش از نامه / رساله توسط دانشجو در صورت نتیجه همانندجویی جهت اصالح پایان توسط کارشناس همانندجوییدرخواست دفاع و ارجاع به كارتابل استاد راهنما )اول(  عدم تایید

  د(م به بعر دوبرای همانندجویی با)و ارسال به دانشجو برای پرداخت هزینه همانندجویی  توسط کارشناس همانندجویی كنترل گردش كار در سیستم گلستان

 و سپس تایید درخواست دفاع جوتوسط دانش (همانندجویی بار دوم به بعد)پرداخت هزینه مصوب 

 ه فرایندو ادامجویی توسط کارشناس همانند )برای همانندجویی بار دوم به بعد(بارگذاری گزارش همانندجویی بصورت عكس و ذكر درصد همانندجویی )در توضیحات( در سیستم 

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

قاالت، ئید نهائی ایشان، منامه/ رساله مورد تاتوسط استاد راهنما )اول( و تایید درخواست در سیستم، تحویل فایل نهائی پایان درصد 30كمتر از  مشاهده گزارش همانندجویی

 ه رئیس بخش/مدیر گروه جهت طرح در شورای بخش/گروهمستندات پژوهشی و گزارش همانندجوئی و متن پیشنهادیه مصوب ب
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 مدیر گروهیس بخش/توسط رئنامه/رساله و مستندات مذكور در شورای بخش/گروه و تعیین داوران و تاریخ دفاع در سیستم گلستان طرح پایان

 و تائید درخواست دفاع  توسط دانشجوی بدهکارارجاع درخواست برای پرداخت بدهی در سیستم 

 خلی(توسط داوران )دانامه / رساله و گزارش همانندجویی و تأیید / عدم تایید درخواست دفاع ( پایانpdfمشاهده و اخذ فایل )

نامه / رساله بارگذاری شده در گلستان و نتیجه همانندجویی ( پایانpdfپس از مشاهده فایل ) معاون دانشکده/ مدیر گروه مستقلتایید/عدم تائید 

 ا دفاع(تروزه )دكتری(  15روزه )كارشناسی ارشد(/ 10)با رعایت فاصله زمانی  پس از تایید شورای تخصصی دانشكده/گروه مستقل

 توسط کارشناس حوزه تحصیالت تکمیلی دانشگاهتعیین استاد ناظر 

 

 یتوسط کارشناس تحصیالت تکمیلبه جلسه دفاع  ها و مستندات مربوطاستاد ناظر به همراه فرمنامه اخذ گزارش ها و ارسال دعوت

   شجوتوسط دانهای مربوط ( واطالع رسانی در سایت دانشكده/گروه مستقل و كانال 1567پرینت اطالعیه دفاع )گزارش 

 نشجوتوسط داضوابط در زمان و مكان مقرر  هماهنگی با استادان مشاور، راهنما و داور و برگزاری جلسه دفاع مطابق

 

 ه مستقلتوسط کارشناس تحصیالت تکمیلی پردیس / دانشکدتائید پرونده فیزیكی و الكترونیكی دانشجو از لحاظ آموزشی بررسی و 

 استادان مشاورو  توسط استاد راهنما )دوم(یید درخواست دفاع مشاهده گزارش همانندجویی و تا


