
 روند اجراي دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

  دانشجو

دانشجو موظف است درخواست دفاع خود را در سامانه گلستان ثبت كند و پس از تائيد استاد راهنما و مدير گروه  �

با در دست داشتن دو نسخه از پايان نامه تكميل شده و مورد تائيد استاد به معاونت روز قبل از دفاع 10حداقل 

 .مراجعه و درخواست دفاع خود را تائيد نهايي كندآموزشي دانشكده 

  استاد راهنما 

 .استاد راهنما پس از تاييد نهايي پايان نامه دانشجو درخواست دفاع را در سامانه گلستان تائيد مي نمايد �

  موزشيگروه آ

               پس از تاييد درخواست دفاع توسط استاد راهنما مدير گروه با تعيين داوران درخواست دفاع دانشجو را تائيد �

 .پايان نامه بايد توسط دو استاد داوري گردد. مي كند 

عضاي هيات علمي استادان داور بايد تا حد امكان از ا .باشد ان نامه از اختيارات شوراي گروهتعيين داوران پاي �

                  در صورت نبودن افراد متخصص در دانشگاه داوران .دانشگاه و متخصص در زمينه پايان نامه انتخاب شوند 

مي تواند از خارج دانشگاه انتخاب شوند كه اين داوران بايد داراي مدرك دكتري و تخصص الزم در زمينه پايان 

 .نامه به تاييد شوراي گروه باشند

  معاونت آموزشي دانشكده 

بررسي درخواست دفاع از طريق حوزه معاونت آموزشي دانشكده انجام شده و دانشكده موظف است كليه  �

 .گذراندن كليه واحدها،معدل ،گزارشات سه ماهه و ديگر كنترل را انجام دهد : كنترل هاي الزم مانند 

 .صورت گيردتاييد درخواست دفاع بايد حداقل ده روز قبل از دفاع  �

 .تعيين نماينده تحصيالت تكميلي از اختيارات معاونت آموزشي دانشكده است �

دعوت نامه استادان راهنما،مشاور و داور و نماينده تحصيالت تكميلي توسط معاونت آموزشي دانشكده صادر  �

 .و توسط دانشجو همراه با پايان نامه به استادان مربوطه تحويل خواهد شد

استادان مشاور، استادان داور و /استادان راهنما،استاد/نامه در حضور هيات داوران شامل استاددفاع از پايان  �

 .نماينده تحصيالت تكميلي صورت خواهد پذيرفت

  

  



 

  جلسه دفاع

استادان راهنما ، استادان داور و نماينده تحصيالت تكميلي در جلسه الزامي بوده و بدون /حضور استاد �

 .پيدا نمي كندحضور آنان جلسه رسميت 

  وظايف نماينده تحصيالت تكميلي 

نماينده تحصيالت تكميلي وظيفه نظارت بر روند كليه مراحل دفاع و برگزاري يك جلسه استاندارد را  �

و در صورت عدم انجام صحيح روند كليه مراحل دفاع اختيار دارد جلسه دفاعيه را لغو نموده و  دارد

 .ه گزارش نمايدمراتب را به معاونت آموزشي دانشكد

 معرفي دانشجو و كميته راهنمايي و داوري پايان نامه �

 حفظ نظم و كنترل زمان در طي مراحل مختلف دفاع از پايان نامه  �

 )مقاالت،مدارك ارسال مقاله،مدارك و احكام مربوط به استادان مدعو و غيره(كنترل كليه مدارك  �

 تنظيم صورتجلسه دفاع و اخذ امضاء از كليه اعضاء �

اعالم نمره نهايي دانشجو پس از جمع بندي نظرات هيات داوران در حضور هيات داوران و شركت  �

 دفاعكنندگان در جلسه 

  تحويل صورتجلسه دفاع تا پايان روز كاري بعد از جلسه دفاع به معاونت آموزشي دانشكده  �

  

 


