( فرم شماره یک)

باسمه تعالی

دانشگاه زنجان
دانشکده مهندسی

فرم اعالم آمادگی برای دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری
قابل ذکر است این فرم صرفا جهت داشتن اطالعات دستی مخصوص آموزش است
و هیچ تأثیری در روند سیستمی دفاع ندارد و باید زمان دفاع تحویل آموزش گردد
کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده
با سالم
اینجانب  ................................................دانشجوی رشته ( گرایش)  ....................................به شماره دانشجویی ....................................آمادگی خود را
جهت دفاع از پایان نامه خویش تحت عنوان...............................................................................................................................................................................

اعالم میدارم .مورخ  .................................روز  ..................................ساعت  .................................محل  .....................................برای برگزاری
جلسه دفاع درسیستم گلستان ثبت می گردد

شماره تماس دانشجو:

........................................................................................................................................................................................................................
اسامی هیأت داوران به شرح ذیل در سیستم ثبت گردیده است:

سمت

نام و نام خانوادگی

کد استاد

مرتبه علمی

استاد راهنمای اول
استاد راهنمای دوم
استاد مشاور اول
استاد مشاور دوم
استاد ممتحن خارج از دانشگاه
استاد ممتحن خارج از دانشگاه
استاد ممتحن داخل دانشگاه
استاد ممتحن داخل دانشگاه
پیشنهاد نماینده تحصیالت تکمیلی
از طرف استاد راهنماو مدیرگروه

امضاء و تایید استاد راهنما

دانشگاه

راهنمای دانشجو جهت درخواست دفاع در سیستم گلستان پس از طرح دفاع در جلسه گروه
دانشجو موظف است دقیقاً تا  20روز قبل از دفاع در سیستم گلستان درخواست خود را بطریق ذیل انجام دهد:
 -1دانشجو >---درخواست ها >---درخواست دفاع  >---ورود به منوی مشخصات دفاع
 -2در منوی مشخصات دفاع( دانشجو باید تاریخ – ساعت و محل برگزاری دفاع را در این گزینه وارد نماید).
اگر در زمان کلیک منوی درخواست دفاع سیستم  ERORدهد نشان دهنده ی این است که :
الف -یا تعداد واحدهای گذرانده دانشجو مشکل دارد
ب – یا تعداد سنوات دانشجو مشکل دارد یا دانشجو در ترم آخر انتخاب واحد نکرده است
ج – یا دروس دانشجو مشکل دارد از قبیل عدم رعایت پیشنیاز
در این صورت دانشجو موظف است اول مشکل آموزشی خود را رفع نماید بعد درخواست دفاع بدهد.
............................................................................................................................................................................................................................

مرحله دوم  -درخواست و ثبت دفاع توسط استاد راهنما
ورود به منوی درخواست دفاع  >---تغییر مشخصات  >---کلیک منوی اساتید و تایید درخواست دفاعیه دانشجو

................................................................................................................................................................
مرحله سوم – مراجعه به مدیر گروه جهت تایید موارد ذیل:
 -1ثبت داور داخل و خارج دانشگاه بصورت ( )%50
 قابل ذکر است جهت ثبت اساتید داخل دانشگاه بایدکد استادی واردگردد ولی برای ثبت اساتید خارج از دانشگاه بایدنام و نام خانوادگی و مرتبه علمی درج گردد.
 -2بررسی رعایت شکلی و محتوایی پایان نامه و در صورت نیاز مقایسه با پیشنهاده پژوهشی مربوطه
 -3تایید نهایی دفاع در منوی مدیرگروه

 .1دريافت ......................................................................................................................................................................................................
مرحله چهارم  -مراجعه به معاون پژوهشی دانشکده جهت بررسی کلیه موارد ذکرشده فوق و تایید دفاع
........................................................................................................................................................................................................
مرحله پنجم – مراجعه به کارشناس پژوهشی دانشکده ،تحویل فرم اعالم آمادگی دفاع که توسط استاد
راهنما تکمیل و امضاء شده است به کارشناس ،سپس دریافت دعوتنامه اساتید راهنما و داوران
...............................................................................................................................................................................................................
 -1تنظیم فرم اطالعیه به عهده خود دانشجو می باشد که نمونه فرم در سایت دانشکده مهندسی بخش آموزش –<
فرمها موجود است
 -2ارسال فایل اطالعیه دفاع به آدرس ایمیل  eng_admin@znu.ac.irدر قالب فایل ورد جهت درج در
سایت دانشگاه (لزوما فایل ارسالی باید ورد باشد)

