
 نامه كارشناسي ارشد مراحل انجام دفاع از پايان

 

  عمراننامه اجرايي مراحل انجام دفاع دانشجويان كارشناسي ارشد مهندسي شيوه 

نامه  نامه، مراحل انجام دفاع و ضوابط برگزاري جلسه دفاع، اين شيوه به منظور ارتقاء كيفيت و هماهنگي برگزاري جلسات دفاع از پايان
 .تدوين گرديده است

 قبل از دفاع

  :اقدامات دانشجو

 از دروس 14اطمينان از قبولي در همه دروس جبراني، اجباري و اختياري گرايش خود با كسب معدل حداقل  •

  مشاور و راهنما استادان نظارت تحت نامه پايان نگارش مصوب نامه شيوه اساس بر نامه پايان تدوين •
نامه) از طريق  اع (با رعايت آخرين مهلت زمان تحويل پاياندف پيشنهادي روز از قبل روز 15 زماني بازه در دفاع درخواست •

  پيشخوان خدمت در سيستم گلستان
 مشاور استادان راهنما، داناستا دانشكده، تكميلي تحصيالت دفتر ترتيب، به گلستان سيستم طريق از دفاع مراحل تأييد پيگيري •

  تكميلي تحصيالت سرپرست و
ارجاع فرم الكترونيكي به دانشجو جهت ارزشيابي استادان راهنما ( در صورت عدم تكميل اين فرم اجازه دفاع به دانشجو داده  •

  شود)نمي
نسخه با امضا و تاييد استاد راهنما) به دفتر تحصيالت  يك هرمقاله(  موجود هاي مقاله انضمام به تحويل دو نسخه از پايان نامه •

درخواست  –در سيستم گلستان پيشخوان خدمت  و مقاالت نامه به صورت تايپ دو رو تحويل داده شود تكميلي (نسخ پايان
  )آپلود گردددفاع 

راهنما، مشاور و داور جهت حضور در جلسه هماهنگي نهايي با استادان و دفاع اطالعيه نامه ، دعوتنامه ، هاي پاياننسخهتحويل  •
  دفاع

  :اقدامات استاد راهنما و مشاور

نامه (شامل چكيده فارسي و انگليسي) و حصول اطمينان از رفع كليه اشكاالت و تطبيق عناوين فارسي و انگليسي بررسي پايان  •
 نامه پايان

 تاييد درخواست دفاع دانشجو در سيستم گلستان •

  
     

  :تحصيالت تكميليكارشناس 



 نامه و مقاالت بررسي درخواست دانشجو و ثبت تاريخ تحويل پايان •

  و طرح در جلسه شوراي دانشكده پيگيري تكميل و تحويل فرم انتخاب اساتيد داور •
 هماهنگي زمان دفاع با مراجعه به اساتيد راهنما، مشاوران و داوران و رزرو نمودن مكان جلسه دفاع  •

 استادان داورتهيه دعوت نامه  •

 هاي تهيه بليط براي اساتيد مدعو، هماهنگي اياب و ذهاب و پيگيريهاي مالي و ....پيگيري •

 سازي كليه مدارك و تحويل به نماينده تحصيالت تكميلي دانشكده قبل از جلسه دفاعتهيه پرونده دفاع و آماده •

 مشكالت احتمالي در روز دفاع انجام پيگيريهاي مربوط به سالن ارائه و كمك به دانشجو براي رفع •

  پيگيري جهت دريافت نمرات ارزشيابي و تكميل پرونده دفاع  •

  :سرپرست تحصيالت تكميلي دانشكده

 بررسي و تاييد درخواست دفاع دانشجو در سيستم گلستان •

  تعيين استادان داور •
 تعيين نماينده تحصيالت تكميلي (رييس جلسه دفاع) •

  محاسبه نمره پايان نامه بر اساس مدارك تحويل گرفته شده از كارشناس تحصيالت تكميلي  •

  امور مربوط به روز دفاع

  :دانشجو	

 دقيقه 40الي  30نامه كارشناسي ارشد در حضور كميته داوري در مدت زمان  ارائه پايان •

  پاسخ به سواالت عمومي و تخصصي كميته داوران •
  جلسه دفاعرعايت موارد زير در  •
  عدم عكسبرداري در طول ارائه •
  برداري متحرك در طول ارائه (فيلم برداري ثابت در طول ارائه مجاز است)عدم فيلم •
  برداري در زمان پاسخگويي به سواالتبرداري و عكسعدم فيلم •
  عدم قراردادن گل، تزئينات و ساير موارد مشابه در مكان برگزاري جلسه دفاع •
  و نظم جلسه دفاعيه (شامل خاموش بودن تلفن همراه، عدم حضور كودكان و ...) توجه به رعايت شأن •
  اجتناب از پذيرايي در مكان برگزاري جلسه دفاع (حداكثر آب براي كميته داوري) •
 پذيرايي داوران و ساير حضار يكسان و به صورت اختياري و صرفاً خارج از جلسه به صورت ساده •

  

  رئيس جلسه :دانشكدهنماينده تحصيالت تكميلي 



 معرفي دانشجو، استادان راهنما، مشاور و داوران •

  مديريت فضاي علمي جلسه •
  نامهنظارت بر رعايت ضوابط برگزاري جلسه و در صورت نياز تذكر بندهاي اين شيوه  •
ورت صبرگزاري جلسه بدون حضور ساير حضار در بخش پاسخگويي به سواالت با مشورت ساير اعضاي كميته داوري در  •

  لزوم
دهي اعضاي هيات داوران به طور مستور در روز دفاع، جهت محاسبه نمره نهايي توسط دفتر تحصيالت  بررسي جداول نمره •

  تكميلي دانشكده

شيوه نامه اجرايي آيين نامه آموزشي دوره هاي  26نامه موضوع جهت بررسي ماده در صورت وجود شائبه تخلف علمي در انجام پايان 
از طريق فرمي كه در پرونده در روز دفاع به ايشان داده شده است ارشد ناپيوسته، به شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده  كارشناسي

  ارجاع داده شود.،

  نامه به دانشجو اعالم اصالحات مورد نياز پايان •

 پس از جلسه دفاعامور 

  :دانشجو

امه و نمراجعه به دفتر تحصيالت تكميلي جهت اطالع از نظرات داوران و هرگونه تغييرات احتمالي در خصوص عنوان پايان  •
 غيره

نامه (درج لغات كليدي در پايان چكيده فارسي فراموش نشود) و درنهايت تأييد و امضاي كميته دفاع  انجام تصحيحات پايان •
رگه نامه (ب و سرپرست تحصيالت تكميلي دانشكده) با امضاي ايشان در صفحه اول پايان (اساتيد راهنما و مشاور، داوران

  نامه) تصويب
  هاي نهايي مورد نيازنامه  نامه با امضاي اعضاي كميته داوري به تعداد پايان تهيه برگه تصويب •
  انشكدهراهنما و سرپرست تحصيالت تكميلي دآماده كردن فرمت چكيده التين (مطابق فرمت دانشكده) به امضا و تأييد اساتيد  •
  امهننامه) به صورت تايپ شده در صفحه تصويب  درج تاريخ برگزاري جلسه دفاع (نه تاريخ تحويل نسخه نهايي پايان •
ميلي از دفتر تحصيالت تك ، تسويه حسابها، ، تحويل به كتابخانه مركزياجازه تكثير انجام اصالحات ، هاي دريافت فرم •

  بعد از جلسه دفاع از نماينده تحصيالت تكميلي دانشكده در جلسه دفاعدانشكده 
  ها (نسخه دانشكده) نامه درج عدد مشخص شده در پايين فرم اجازه تكثير در شيرازه يكي از پايان •
 http:/thesis.irandoc.ac.ir با آدرس الكترونيكي: Iran Docنامه در پايگاه  ثبت اطالعات مربوط به پايان •

  نامه (طبق دستورالعمل) و دريافت كد رهگيري پس از اخذ كليه امضاهاي برگه تصويب
  تحويل نهايي مدارك زير به طور كامل به دفتر تحصيالت تكميلي دانشكده: •



    Iran Doc الف) كدرهگيري گرفته شده از پايگاه
 ب) فرم اجازه تكثير

نامه معموال به تعداد استادان راهنما، يك نسخه دفتر تحصيالت تكميلي، يك  هاي چاپي پاياننسخه: ج) نسخ صحافي شده پايان نامه 
رت تايپ دو رو ها به صونسخه براي دانشجو و يك نسخه براي كتابخانه مركزي تهيه گردد. به غير از نسخه كتابخانه مركزي ساير نسخه

 . تهيه گردد
  و دفتر تحصيالت تكميلي دانشكده نامه با رعايت نكات زير جهت تحويل به كتابخانه مركزيكامل از كل پايان CD عدد ودد) 

 CD:دستور العمل وارد نمودن اطالعات در •

ه باز صفحه نخست تا صفحه پاياني (شامل صفحه بسم اهللا، تقدير، فهرست ماًخذ و منابع و صفحه عنوان  نامهفايل كامل پايان •
  .زبان انگليسي) روي لوح فشرده ذخيره شود

 				Latex دانشكده و راهنما استاد موافقت صورت در يا و	 docxيا doc پسوند با 	 wordفايل در محيط •

  PDFبا فرمت  Adobeفايل در محيط  •
  نامه روي لوح فشرده آن با ماژيك مخصوص نوشته شود.براي هر پايان Iran Docكد رهگيري دريافتي از سامانه ثبت  •
  نام و نام خانوادگي و رشته و مقطع تحصيلي نيز روي لوح فشرده با ماژيك مخصوص نوشته شود. •
  ها بدون قفل يا رمز عبور باشد. فايل •
  وداري شود.نامه در چند فايل جداگانه خ يكپارچه باشند و از فرستادن يك پايانها  فايل •

  :استاد راهنما

 نامه حصول اطمينان از انجام كليه اصالحات الزامي مورد نظر كميته داوري و تاييد نهايي پايان •

  نامه تطبيق عناوين فارسي و انگليسي پايان •
  نامه امضا و تأييد چكيده انگليسي پايان •
 م گلستانآموختگي دانشجو در قسمت پيشخوان خدمت سيست صورتجلسه دانش تائيد  •

  :كارشناس تحصيالت تكميلي دانشكده

 نامه به دانشجو رساني اصالحات مورد نياز پايان اطالع •

   به دانشجو  هاي الزم ارائه فرم راهنمايي و  •
  نامه و اعالم به دانشجو مشخص نمودن شماره درج در شيرازه نسخه دانشكده پايان •
  طبق دستورالعمل مصوب شوراي تحصيالت تكميلينامه بر محاسبه نمره پايان سازي مراحل آماده •
  ثبت نمره در سيستم گلستان •
  نامه در سيستم گلستان وارد كردن چكيده و مشخصات پايان •



 آموختگي در سيستم گلستان تنظيم صورتجلسه دانش •

  
  :سرپرست تحصيالت تكميلي دانشكده

  

 نامه و تطابق آنهابررسي عناوين فارسي و انگليسي پايان  •

ميته نامه (سرپرست تحصيالت تكميلي صرفاً پس از امضاي ك نامه و تأييد امضاي كميته داوري در صفحه تصويب پايان بررسي •
  نمايد.) نامه را امضا مي داوري، صفحه تصويب

  نامه بررسي و تأييد نمره محاسبه شده پايان •
  گلستانآموختگي دانشجو در قسمت پيشخوان خدمت سيستم  صورتجلسه دانش تائيد  •

	   

  

  


