
  يو ارزيابي پژوهش رساله دكتري ،پايان نامه كارشناسي ارشد مراحل دفاع 

جهت دريافت فرم   civil.iut.ac.irسايت دانشكدهوبيا  مراجعه به كارشناس تحصيالت تكميلي دانشكده  -1
  ، ارزيابي پژوهشيبرگزاري دفاع رساله دكتري / پايان نامه كارشناسي ارشد مربوط  به درخواست آزمون 

وسط تداورهاي پيشنهادي قيد  درج امضا هاي الزم ونيز اساتيد راهنما و مشاور، ، تكميل فرم توسط دانشجو -2
 نفر 2داور خارجي   و  بعنوان نفر 3الزم است  آماده دفاع دانشجويان مقطع كارشناسي ارشداساتيد راهنما . 

 2بعنوان داور خارجي و  نفر 4الزم است آماده دفاع  و دانشجويان مقطع دكتري بعنوان  داور داخلي پايان نامه  
بعنوان داور داخلي رساله ،در فرم معرفي نمايند . الزم به ذكر است فرم هاي مربوطه حتما بايد توسط استاد  نفر

  راهنما ،تحويل تحصيالت تكميلي دانشكده گردد.

تكميلي  حصيالتنكته: فرم مربوط به دانشجويان مقطع دكتري، الزم است  در كميته ت
ارشناس از طريق ك ، دانشجويان نتيجه راپس از تاييد داوران پيشنهاديدانشكده مطرح و 

  تحصيالت تكميلي دانشكده مطلع شوند.

درخواست دفاع و ثبت درخواست دفاع در پيشخوان خدمت سيستم گلستان توسط  فرماز زمان تحويل   
زمان الزم است به منظور  روز كاري 15مدت ، دانشجويان و ارسال تز آماده دفاع توسط استاد راهنما 

(دانشجويان آماده آزمون ارزيابي  هماهنگي با داوران و اعضاء كميته دفاع و مطالعه تز توسط داوران محترم
  پژوهشي نياز به ثبت درخواست در سيستم گلستان ندارند) 

بعد از طرح در شوراي تحصيالت  دانشجويان مقطع دكتري روزه براي 15شايان ذكر است اين مدت زمان 
  تكميلي دانشكده منظور ميگردد.

كارشناس تحصيالت تكميلي دانشكده به منظور مشخص شدن تاريخ نهايي  طريقپيگيري توسط دانشجو از -3 
  دفاع رساله/ پايان نامه

  توسط دانشجوو تاييديه در سيستم گلستان  درخواست دفاع در پيشخوان خدمت گلستان -4

  (دانشجويان مقطع دكتري الزامي است مقاالت خود را در گلستان بارگذاري نمايند.)

 



 

 

  

 /رساله  يبراي استاد راهنما و ارزيابي پژوهشي  پايان نامه كارشناسي ارشد –ايي رساله دكتري ارسال فايل نه-5
  پايان نامه

دفاع در  (درخواست تاپايان گردش كار توسط دانشجو پيگيري درخواست دفاع در پيشخوان خدمت گلستان -6
  چه مرحله اي مي باشد)

و  ادهدبصورت مجازي ، الزم است دانشجويان محترم گروه اسكايپي تشكيل دفاع   در صورت برگزاري جلسه -7
خود اع نماينده تحصيالت تكميلي جلسه دفبا و  از ايشان گرفتهرا  اعضاء كميته دفاع آي دي اسكايپ 

 يزون (الزم است لينك جلسه براي تمامي اعضاي كميته دفاع ارسال گردد.) هماهنگي هاي الزم را بعمل آورند.
  higher.education@of.iut.ac.irارسال لينك برگزاري جلسه دفاع به آدرس ايميل  درصورت نياز 

يشان حضور اكه ( در زمان دفاع الزم است آيدي اسكايپ ناظر دانشگاهمقطع دكتري دانشجويان محترم  -8
الزم را  هاي هماهنگيارسال و اظرنلينك جلسه را نيز براي را نيز از ايشان گرفته و دفاع ضروري است ) در جلسه

  .بعمل آورند

  آمادگي الزم جهت برگزار ي جلسه دفاع  -9

	"با آرزوي موفقيت براي شما دانشجويان عزيز" 	

	 	


