
 

 و دکتری* مراحل برگزاری دفاع نهایی دانشجویان کارشناسی ارشد*

و تایا  شاد  را باه     آمااد   ابتدا دانشجوی کارشناسی ارشد پس از اتمام کار تحقیق و نوشتن پایان نامه، یک نسخه از پایان نامه -1

 اصالحات و راهنمایی های مورد نیاز، به دانشجو اجاز  دفاع می دهد.  ،مطالعهال می نماید. استاد راهنما پس از استاد راهنما ارس

یک نسخه از پایان نامه آماد  شد  توسط دانشجو به اساتید مشااور و داوران جتام مطالعاه اراماه مای دهاد و ناارات داوران و         -2

 را جمع آوری می نماید.مشاورین 

اشکاالت احتمالی پایان نامه توسط دانشجو اصالح می شود و زمان دفااع را باا هماه اسااتید هماهناک مای کناد و در سیسات           -3

 گلستان درخواسم دفاع می دهد.

بررسای   ( تماس بگیرد. آموزش پروناد  دانشاجو را در گلساتان   31232413دانشجو باید در این مرحله با آموزش )خان  مافری  -4

 می کند تا اگر مشکلی در سنوات و یا سرترم وجود دارد به دانشجو یادآوری و راهنمایی کرد  تا رفع گردد.  

پس از بررسی پروند  و رفع مشکل احتمالی، درخواسم دانشجو توسط واحد آموزش تایید می شود از این به بعد دانشجو بایاد از   -5

 ه درخواسم دفاع او را در گلستان تایید نمایند.  اساتید راهنما و مشاور به ترتیب بخواهد ک

ممکن اسم دانشجویان از اساتید مشاور بیرون از دانشگا  استفاد  نمایند که باید حک  استاد مربوطه را به آموزش برای ثبم    *

 اطالعات استاد در گلستان و به گرو  برای پرداخم حق التدریس، تحویل دهد تا اطالعات نامبرد  وارد گلستان گردد.  

مشاور و داوران تاریخ دفاع و ساعم را هماهنک می نماید تا بتواناد در سیسات  گلساتان     دانشجو از تمام اساتید از جمله راهنما، -6

تاریخ ثبم شود. اگر استاد مشاور بیرونی داشته باشد باید در این مرحله رمز و پسورد مشاور توسط مدیر گرو  به استاد داد  شود 

 تا نامبرد  بتواند دفاع را تایید نماید.

( تماس بگیرد زمان و تاریخ هماهنک شد  باا  135-3123-2323شجو باید با خان  میرحسینی )به شمار  پس از این مرحله، دان -7

اساتید و نام داوران را اعالم کند. بدین ترتیب تاریخ، ساعم )لینک مجازی دفاع در ایام کرونا( و نام داوران به ترتیب در گلساتان  

 وارد می شود. 

  بعد از تصویب پروپوزال که در ترم سوم، در جلساه تحصایالت تکمیلای انجاام      کارشناسی ارشد تعیین داوران دانشجویان نکته اول:

 می گردد و به دانشجو اطالع رسانی می شود. 

، اساتید مشاور و داوران پیشنتادی دانشجو توسط استاد راهنماا  "پیشنتادیه رساله"قبل از دفاع  دکتریبرای دانشجویان  نکته دوم:

به گرو  اعالم می گردد تا در جلسه تحصیالت تکمیلی به تایید و تصویب برسد. سپس دانشجو می تواند باا همااهنگی باا    

 اساتید مصوب شد  از پروپوزال خود دفاع نماید.

ست  گلستان خود را چک کند تا پس از اینکه تمام اساتید از جمله هر دو داور )برای دانشاجویان دکتاری   دانشجو باید مرتب سی -8

-3123-2411یا  2412تایید داور خارج الزم نیسم.( تایید دفاع را در گلستان انجام دادند، برای تامید نتایی باید با مدیر گرو  )

 د.  ( تماس بگیرد تا آخرین تایید نیز انجام گرد135

 11برای دانشجویان کارشناسی ارشد فاصله بین آخرین تایید که توسط مدیر گرو  انجام می گردد تا روز دفاع الزاماً بایاد   نکته اول:

 15و  11روز می باشد. )در صورت عدم رعایم فاصله  15روز فاصله وجود داشته باشد. برای دانشجوی دکتری این فاصله 

وع شود.( دانشجو موظف اسم پیش از تایید داوران در سیست  گلساتان، پایاان   روز ، کلیه مراحل تایید بایستی از اول شر

 نامه آماد  شد  را به داوران تحویل دهد تا بتواند قبل از برگزاری جلسه دفاع نتایی مطالعه نمایند.  

       داد  می شود.  ه  اکنون بدلیل اینکه دفاعیه ها مجازی می باشد لینک دفاع توسط خان  میرحسینی به دانشجو نکته دوم:

 0011شهریورماه  -گروه مهندسی صنایع


