
  

  مراحل انجام دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد و دانش آموختگي در دانشكده برق و كامپيوتر
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   انجام تحقيق پايان نامه بر اساس موضوع پيشنهادي (پروپوزال) تصويب شده دانشجو

 دروس جبراني، اجباري و اختياري گرايشهمه درقبوليحصول اطمينان از دانشجو
در صورتي كه دانشجو دروس جبراني گرايش خود را در مقطع كارشناسي گذرانده باشد از اخذ مجدد درس معاف است. در اين صورت، دانشجو بايد  تذكر:

  كارنامه مقطع كارشناسي خود را به دفتر تحصيالت تكميلي ارائه كند.  

  سوم تحصيلآخر نيمسال 

ماه قبل از دفاع از  حداقل سه )از وب سايت دانشكدهدريافتقابلطبق شيوه نامه (و راهنمايي استاد راهنماتحت نظارتتدوين پايان نامه دانشجو
طبق نظر استاد (يا پايان نامه 

  )راهنما
   نامهو تطبيق عناوين فارسي و انگليسي پايانو حصول اطمينان از رفع كليه اشكاالتنامه (شامل چكيده هاي فارسي و انگليسي)پايانبررسي نسخه نهايي اساتيد راهنما و مشاور

   عناوين فارسي و انگليسي پايان نامه بايد تطابق داشته باشند. تذكر:
قبل از تحويل پايان نامه براي 

  داوري

قبل از تحويل فرم اعالم   )تقابل دريافت اسوب سايت دانشكده  دري تكميل فرم(راهنمادر سيستم گلستان»آموخته مقطع كارشناسي ارشددانش نامه نظرخواهيپرسش«تكميل دانشجو
  آمادگي دفاع

   )از وب سايت دانشكده دريافتقابل ( »فرم اعالم آمادگي دانشجو براي دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد«تكميل و امضا   اساتيد راهنما و مشاور و دانشجو
صورت كه به(اين نسخه  اوراساتيد دنسخه از پايان نامه براي 2به همراهتحويل فرم اعالم آمادگي دفاعنامه در سامانه الكترونيكي دروس وبارگذاري فايل پايان دانشجو

   نيست) تعويضقابل عينا به اساتيد داور تحويل داده مي شود و شود دورو چاپ مي
 دانشجو موظف به دفاع از پايان نامه است. ،دفاع كه جلسه تنظيم شوددر هر زماني پس از تحويل فرم اعالم آمادگي  تذكر:

در يك ماه قبل از دفاع يا 
  شده  تعيينمهلت 

نامه رسشپهمچنين تكميل حصول اطمينان از قبولي دانشجو در كليه دروس جبراني، اجباري و اختياري گرايش و ثبت تاريخ تحويل پايان نامه، ،بررسي فرم كارشناس تحصيالت تكميلي
 نامه در سامانه الكترونيكي دروسو بارگذاري فايل پايان در سيستم گلستانآموختگان دانشنظرخواهي 

  در اسرع وقت

ب اعالم تركي ،ارسال پايان نامه براي اساتيد داور،) و تعيين زمان و مكان برگزاري جلسه دفاعاندهماهنگي با اعضاي كميته داوري (كه از قبل مشخص شده كارشناس تحصيالت تكميلي
 برگزاري جلسه دفاع به دانشجوو زمان و مكان كميته داوري 

  

نام دانشجو (  ecegrad@ec.iut.ac.ir پست الكترونيكي آدرسآن به pdfو ارسال فايلدانشكدهدر وب سايت موجود قالبدفاع بر اساساطالعيهتهيه دانشجو
) و نصب آگهي در برد اساتيد راهنما،  مشاور و داور بايد در متن ايميل مشخص شده باشدعنوان پايان نامه و  در قسمت موضوع ايميلتحصيلي بايد گرايش  و

 هاي دفاع) اطالعيه (ويژه دانشكده و برد سيار 

  يك هفته قبل از دفاع

  دو روز قبل از جلسه دفاع ايميل)(به صورت حضوري يا از طريقيادآوري زمان و مكان برگزاري جلسه دفاع به اعضاي كميته داوري دانشجو

تحصيالت تكميلينماينده  دفاع
  دانشكده

  دفاعبرگزاري جلسه روز  ضوابطبر اساسمراحل دفاعكليه و نظارت بر انجام جلسهمديريت

  اسرع وقتدر  تحويل فرم هاي ارزشيابي به كارشناس تحصيالت تكميلي نماينده تحصيالت تكميلي
  در اسرع وقت  تحويل فرم اصالحات الزامي (در صورت وجود) به دانشجووتحويل فرم هاي ارزشيابي به سرپرست تحصيالت تكميلي كارشناس تحصيالت تكميلي



دو هفته بعد از تا حداكثر  ان نامه تحت نظارت استاد راهنمااصالحات و تغييرات مورد نظر كميته داوري و تهيه نسخه نهايي پاينجاما دانشجو
  دفاع

   نامه به سرپرست تحصيالت تكميلي از طريق ايميلارسال عنوان فارسي و انگليسي پايان دانشجو
   نامه و تطابق آنهابررسي عناوين فارسي و انگليسي پايان سرپرست تحصيالت تكميلي

   (در صورت لزوم)فارسي و انگليسي اصالح عناوين دانشجو
رم تاييد ف«و تكميل  نامه، تطبيق عناوين فارسي و انگليسي پايانحصول اطمينان از انجام كليه اصالحات الزامي مورد نظر كميته داوري بررسي پايان نامه، استاد راهنما

  )از وب سايت دانشكده دريافتقابل ( »نسخه نهايي و انجام اصالحات
اجع انگليسي رپس از تاييد استاد راهنما هيچ قسمتي از پايان نامه قابل تغيير نيست و بايد عينا تكثير و صحافي شود. همچنين چكيده انگليسي و فرمت متذكر: 

  .برسداستاد راهنما به تاييد بايد 

  

   صورت لزوم استاد داورتحويل فرم تاييد نسخه نهايي و انجام اصالحات به نماينده تحصيالت تكميلي و در دانشجو
   در فرم تاييد نسخه نهايياصالحات الزامي (درصورت وجود) و اظهار نظربررسي انجام نماينده تحصيالت تكميلي

    )باشد اصالحات انجام شدهبه بررسيمايلورااستاد دي كه(درصورتدر فرم تاييد نسخه نهايياصالحات الزامي و اظهار نظر بررسي انجام (درصورت لزوم)استاد داور
   به كارشناس تحصيالت تكميليفرم تاييد نسخه نهاييتحويل نسخه نهايي (اصالح شده) پايان نامه و دانشجو

   تطبيق  فرمت پايان نامه با فرمت استاندارد دانشگاه (شيوه نامه) و ارائه فرم مجوز صحافي به دانشجو كارشناس تحصيالت تكميلي
   مراجعه به اداره آموزش و ارائه پايان نامه و فرم مجوز صحافي دانشجو

كارشناس مركز تحصيالت تكميلي
  آموزش)كل (مستقر در اداره 

   بررسي فرمت پايان نامه و تاييد فرم مجوز صحافي

، رو)صورت دوبه(الزاما  ه: يك نسخه براي هر استاد راهنماتكثير و صحافي پايان نامودر سامانه الكترونيكي دروسنامهايانپ )اصالح شدهبارگذاري نسخه نهايي ( دانشجو
  ت.. تحويل نسخه استاد مشاور اختياري اسرو)صورت دوبه(الزاما رو) و يك نسخه براي كتابخانه دانشكده صورت يكبهنسخه براي كتابخانه دانشگاه (الزاما  يك

  

 در صفحه تصويب نامه تمام نسخه هاي صحافي شدهكميته داورياخذ امضاي دانشجو
   :مهم تذكرچند 

  نامه كارشناسي ارشد الزم است.(عالوه بر امضاي سرپرست تحصيالت تكميلي دانشكده) در صفحه تصويب نامه پايانامضاي مستقل  2حداقل 

  نامه دو استاد راهنما/مشاور داشته باشد، امضاي هر دو استاد راهنما/مشاور الزامي است.در صورتي كه پايان  
 امضاي دو استاد مشاور هم معادل يك امضاي مستقل است.آيد و امضاي دو استاد راهنما يك امضاي مستقل به حساب مي 

 شود.امضاي سرپرست تحصيالت تكميلي در آخرين مرحله و صرفا پس از امضاي ساير اعضاي كميته داوري انجام مي 

 م اساتيد داور (و صحافي) است قبل از درج نا الزمنامه ذكر شود الزم است. بنابراين امضاي هر يك از اساتيد داور كه نام آنها در صفحه تصويب
 در صورت عدم تمايل استاد داور به امضا تصويب نامه، نام ايشان نبايد در اين صفحه قرار گيرد. .انجام شودآنها  هماهنگي با

 باشد.صورت تايپ شده به دباي(شامل تاريخ برگزاري جلسه دفاع) هاي صفحه تصويب نامه همه قسمت 

 درج گردد.صورت تايپ شده بهنامه بايستي تاريخ برگزاري جلسه دفاع (نه تاريخ تحويل نسخه نهايي پايان نامه) در صفحه تصويب 
 

  

   تهيه شده باشد.)  pdffactoryحتما بايد با استفاده از نرم افزار pdf(فايلpdfو)Tex(يا Wordحاوي فايل پايان نامه به هر دو فرمتCDعدد2تهيه دانشجو
   و دريافت كد رهگيريhttp://thesis.irandoc.ac.ir ثبت پايان نامه در سايت  دانشجو
به كارشناس تحصيالت  و فاكتورهاي مربوط به تكثير و صحافي پايان نامهirandocكد رهگيري،افي شده (و امضا شده) پايان نامهتحويل نسخه هاي صح دانشجو

 دانشكده تكميلي

سه هفته بعد از تا حداكثر 
  دفاع

   نامه در سامانه الكترونيكي دروسحصول اطمينان از بارگذاري نسخه نهايي پايان كارشناس تحصيالت تكميلي



 نامهتاييد امضاي كميته داوري در صفحه تصويبنامه وبررسي پايان سرپرست تصيالت تكميلي
نمايد. الزم است دانشجويان نسخه هاي صحافي سرپرست تحصيالت تكميلي صرفا پس از امضاي اعضاي كميته داوري، صفحه تصويب نامه را امضا مي تذكر:

  تا سرپرست در فرصت مقتضي پايان نامه را بررسي و تاييد نمايد. در دفتر تحصيالت تكميلي قرار دهند نامه را شده پايان

  

   كمك هزينه پرداختو هماهنگي در مورد زمان و نحوه و فرم پرداخت كمك هزينه صحافي به دانشجومربوط به آنفرم  ونسخه كتابخانه مركزيتحويل كارشناس تحصيالت تكميلي
تهيه شده و فرم كتابخانه  CDعدد  2نسخه پايان نامه (يك رو) و 1تحويلبه ايشان، تحويل نسخه كتابخانه دانشكده، اساتيد راهنماهاي مربوط بهنسخهتحويل دانشجو

 مركزي به بخش اسناد كتابخانه مركزي

  

   نه مركزيبه كتابخا مهر و امضاي فرم تحويل پايان نامه بخش اسناد كتابخانه مركزي
   (درصورت تمايل)»فرم درخواست تعيين نمره تشويقي«وتحويل فرم كتابخانه مركزي به كارشناس تحصيالت تكميلي دانشجو

   نامه (در صورت درخواست دانشجو)تعيين نمره تشويقي پايان معاون پژوهشي دانشكده
   آن به كارشناس تحصيالت تكميليمحاسبه نمره پايان نامه و اعالم  سرپرست تحصيالت تكميلي
    ثبت نمره پايان نامه در سيستم گلستان كارشناس تحصيالت تكميلي
ثبت مشخصات دانشجو در بانك  -irandoc   3تاييد ثبت پايان نامه در سايت -2وارد كردن چكيده و مشخصات پايان نامه در سيستم گلستان -1 كارشناس تحصيالت تكميلي

 گلستانتنظيم صورتجلسه دانش آموختگي در سيستم  -4اطالعات دانشكده 

  

استاد راهنما، سرپرست تحصيالت
  تكميلي، رييس دانشكده

   گلستانسيستم»پيشخوان خدمت«قسمتدردانشجوجلسه دانش آموختگي امضا صورت

چهار هفته بعد از  تا حداكثر  تكميل مراحل دانش آموختگي دانشجو 
  دفاع

  

  


