
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارشد و دکتری برگزاری جلسه دفاع دانشجویان مراحل
 

ثبت و ارسال درخواست دفاع 

سامانه شخوان خدمت در پي

معرفی اساتيد  شاملگلستان 

پيشنهادی داور و زمان و مکان 

  توسط دانشجودفاع 

چاپ صورتجلسه 

توسط دفاع 

 آموزش

 دانشجو  تایيد درخواست دفاع

 شخوانپيتوسط استاد راهنما در 

 گلستان خدمت
 

 توسط مدیردرخواست دفاع تایيد 

 گلستان خدمت شخوانپيگروه در 

 

 

درخواست دفاع توسط تایيد 

  شخوانپي درآموزشی معاون

 و ارسال به مالی گلستان  خدمت

 

 

فرم مشخصات دفاع از سوی  ارسال

 استاد راهنما برای مدیر گروه مربوطه

 روز قبل از دفاع 01

)این فرم مختص دانشکده فنی است و 

و به منظور ارتباط  کاربرد داخلی دارد

بين همکاران آموزشی و غير آموزشی 

و صدور دعوتنامه ها و ... طراحی شده 

 (است

ارسال فرم 

مشخصات دفاع از 

سوی مدیر گروه 

برای کارشناس 

 9 بوطهآموزش مر

 روز قبل از دفاع

 

احد های گذرانده تطبيق و

مشکل ندارد و  دانشجو 

درخواست دفاع به موقع به 

 آموزش رسيده  است.

کفایت دفاع دکتری قبال 

 احراز شده است

 

دریافت صورتجلسات توسط نماینده 

تحصيالت تکميلی یا نماینده ای از 

 طرف ایشان
 

 خیر

 شروع

اعالم اتمام کار دانشجو توسط استاد راهنما در گروه و تعيين اساتيد داور و تحصيالت 

 .تکميلی با محوریت مدیرگروه 

قطع ماستاد راهنما نداشتن بدهی و داشتن تایيدیه تحصيلی موضوع در گروه  قبل از طرح 

وری کند که از خالی بودن محل دفاع اطمينان آو یاد وری کند آقبلی به دانشجورا یاد

برای دانشجویان دکتری احراز کفایت دفاع با ارسال نامه از طریق چارگون به معاون  .یابد

 پژوهشی انجام شده باشد.

 پایان
برگزاری 

 دفاع

و ارجاع  دفاعتایيد  عدم 

 دانشجو شخوانپيبه 

 
 

 بلی

 توسط تایيد و کنترل درخواست

در پبشخوان معاون آموزشی

 خدمت

 

 

دانشجو بدهی 

 ؟داردن

تایيدیه 

 تحصيلی دارد

 

تایيد وارسال به 

آموزش 

 دانشکده

 دانشجو شخوانپيو ارسال به  دفاعتایيد  عدم 

 

 بلی

تایيد وارسال به 

آموزش 

 دانشکده

ارسال فرم مشخصات دفاع از 

آموزش به دفتر دانشکده سوی 

وهشی جهت پژو کارشناس 

اطالع رسانی و ایجاد لينک 

lms در صورت مجازی بودن  

درخواست دفاع توسط تایيد و

شخوان پيو ارسال به آموزش 

 استاد راهنما

 

 

 خیر



 

 

 

 

   

       

   

 

 

   

 

  

  

  

    

بررسی و  مراحل ثبت نمره پایان نامه پس از دفاع

 دانشجویان کارشناسی ارشد تصحيحات  دفاع اعمال 
 شروع

 ماهه  یکمهلت 

درخواست شده 

 ؟است

 

تحویل صورتجلسه دفاع و مستندات پژوهشی 

مقاالت، گواهی ارسال یا پذیرش )صفحه اول 

مقاالت ژورنالی، گواهی ارایه مقاالت 

به آموزش دانشکده توسط  کنفرانسی(

 نماینده تحصيالت تکميلی

توجه: در فرم ها قسمت نمره پژوهشی خالی 

 بماند و فقط 01 نمره  بندهای دیگر ثبت شود 

 بلی

 خیر

 بلی

تحویل مدارک دفاع به آموزش 

 توسط نماینده تحصيالت تکميلی

 

 توسط آموزش ثبت نمره

 

 

 پایان

معاون به  دفاع مدارک ارجاع

پژوهشی برای بررسی  نمره 

 پژوهشی

نمره پژوهشی 

 دارد؟

 

 بلی

درخواست فارع التحصيلی در 

گلستان توسط دانشجو شخوان پي

 ارسال به استاد راهنماو  

نظر  آیا اصالحات مورد

 درفته شده پذیر داوران و
 جلسه دفاع  انجام شده 

 است؟

 

عدم تایيد فارغ التحصيلی 

و ارجاع درخواست به 

 دانشجو شخوانپي

 بلی

 خیر

 خیر

تایيد فارغ التحصيلی و ارجاع برای 

 تحصيلیلانجام سایر امور فارغ ا

به نماینده  مدارک دفاع ارجاع

 تحصيالت تکميلی

نمره پژوهشی توسط  دقيق  اعالم

مدارک  معاون پژوهشی و ارجاع 

 دفاع به آموزش 

 

 وبه صورت اتوماسيونی  را می توان  مستندات پژوهشی شرایط کروناییتوجه: در 

 مستقيم به معاون پژوهشی ارسال نمود .

فرصت یک ماهه مخصوص دانشجویان ارشد است و ارزیابی فعاليت های توجه: 

 پژوهشی دانشجویان دکتری قبل از دفاع انجام می شود. 


