
 

دانشجو

بارگذاری فایل نهایی پایان نامه در سیستم توسط دانشجو•

ثبت درخواست دفاع •

به گذراندن دو کارگاه کارآفرینی ملزم 98-99دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد برای دفاع در نیمسال دوم •

ندبه گذراندن چهار کارگاه کارآفرینی برای دفاع از پایان نامه هستملزمبه بعد 98-99و دانشجویان مقطع دکتری برای دفاع در نیمسال دوم •

استاد راهنما

موافقت یا مخالفت با دفاع دانشجو•

در صورت موافقت به آموزش دانشکده ارجاع شده•

در صورت مخالفت به دانشجو عودت داده میشود•

آموزش 

دانشکده ها

(نبود نمره ثبت نشده در کارنامه دانشجو)بررسی کارنامه دانشجو •

آموزش کل 

دانشگاه

مجوز دفاع از آموزش کل •

مدیر گروه

انتخاب داوران پایان نامه برای داوری دفاع از پایان نامه در سیستم پایان نامه•

در صورت اعالم داور به عدم حضور در جلسه دفاع در موارد خاص، جایگزینی داور مربوطه با داور جدید توسط معاون پژوهشی دانشکده•

معاون 

پژوهشی 

دانشکده

تغییر داوری در صورت لزوم•

تایید داوران پایان نامه•

داوران

تایید یا رد داوری•

دریافت فایل پایان نامه قبل  از تایید داوری•

.در صورت عدم پذیرش داوری توسط داور ، علت آن حتما باید در سیستم ثبت گردد•

.در صورت رد پایان نامه توسط داور در این مرحله، دانشجو  باید تمام مراحل را ازابتدا و از صفر آغاز نماید•

.در صورت ثبت ایرادات جزئی برای دانشجو، پایان نامه جهت اصالح به دانشجو ارسال می شود•

تایید پایان نامه توسط داوران و رفتن به مرحله بعد•

دانشجو

تکمیل فرم دفاع ایجاد شده در پروفایل دانشجو•

پرینت و جمع آوری امضاهای مذکور توسط دانشجو •

بارگذاری فایل پرینت شده و تکمیل شده تعیین زمان و مکان دفاع در سیستم پایان نامه ها•

کارشناس 

پژوهش 

دانشکده

زمان و مکان دفاع و عدم تداخل چک شود•

معاون 

پژوهشی 

دانشکده

تایید  و ارسال احکام•

ارسال احکام به کارتابل اساتید راهنما و مشاور و داور•

.حکم دفاع پایان نامه به کارتابل دانشجو ارسال می گردد•

استاد 

راهنمای اول 

یا مدیر گروه

استاد راهنمای اول یا مدیر گروه•

(یک نسخه تحویل دانشجو و یک نسخه تحویل کارشناس پژوهش دانشکده)پرینت فرم ارزیابی دفاع در دو نسخه به جلسه دفاع •



 

کارشناس پژوهش 
نمره دانشجو+ بارگذاری فرم دفاع در سیستم •

آموزش دانشکده

ثبت نمره دانشجو در سیستم سماء•

درخواست تسویه

ثبت مدرک بارگزاری پایا ن نامه دفاع و اصالح شده در سایت ایران داک•

بارگزاری فایل اصالح شده پایان نامه و ثبت درخواست تسویه•

راهنماوداوران اساتید 

پایان نامه

از قسمت اقدام وارد انجام مراحل موافقت یا عدم موافقت با اصالحات اعمال شده می شوند•

در صورت عدم موافقت عودت به دانشجو•

و ثبت نتیجه•

کارشناس پژوهش  

دانشکده

پایان نامه قرار خواهد گرفتPdfصفحه اول پایان نامه بصورت خودکار در فایل •

تایید در سایت ایران داک توسط دانشگاه و بارگزاری نامه تایید ایران داک در سامانه•

معاون پژوهشی دانشکده

تایید فایل نهایی پایان نامه دانشجو•

دانشجو

دریافت نسخه نهایی پایان نامه•

دهکتابخانه دانشک


