
 

 

 مراحل
 برنامه زمان بندی درخواست دفاع

 شود.انجام می سامانه جامع آموزشتذکر: کلیه مراحل فوق از طریق منوی پیشخوان خدمت در 

حداقل زمان  تا 

 تاریخ دفاع
 مجری

1 

تواند درخواست دفاع نماید كه نماید. توجه: در صورتی دانشجو میفارسی و التین ثبت میدانشجو پس از دریافت اجازه دفاع از استاد راهنما، درخواست خود را از پنجره پیشخوان خدمت به همراه چکیده 

نامه در صورت درخواست قابل تائید نیست. انتخاب واحد پایان در غیر این گونه نقصی نداشته باشدشده باشند و پرونده دانشجو در بایگانی آموزش هیچتمام نمرات درسی دانشجو توسط آموزش قفل

 نامه را به استاد راهنما تحویل دهد(شده از پایاندو نسخه چاپ یمسالی كه دانشجو قصد دفاع دارد الزامی است. )دانشجو بایدن

 دانشجو 25

 کارشناس آموزش  بعد از تائید دانشجو، كارشناس آموزش موارد آموزشی و نقص پرونده را كنترل و در صورت كامل بودن آن را تایید می نماید. 2

3 
ی ازتارنماي پژوهشگاه علوم وفناوري نامه )نظر اساتید راهنماي دوم به بعد و مشاورین توسط استاد راهنماي اول جلب شود( پس از بررسی گزارش همانند جویی پایان نامه دریافتاستاد راهنماي اول پایان

 را وارد و ضمن ارسال دو نسخه از پایان نامه به گروه مربوطه، درخواست را تایید می نماید.داور براي كارشناسی ارشد(   4اطالعات ایران )ایرانداک( داوران پیشنهادي )
16 

استاد راهنمای اول 

 نامه پایان

4 

دانشکده یا پژوهشکده ب( واردكردن اسامی داوران، تاریخ، ساعت نامه در جلسه شوراي گروه )با هماهنگی نامه ازنظر كلی قابلیت دفاع  دارد، و تعیین داوران پایانبررسی موارد فوق، تائید اینکه پایانالف( 

 2نامه كارشناسی ارشد حداقل روز از تائید گروه تا زمان برگزاري جلسه دفاع الزامی است( توجه: براي پایان 13برگزاري جلسه دفاع در سیستم جامع آموزشی دانشگاه و تائید فرم درخواست )رعایت حداقل

 داور

 همدیر گرو 13

5 
گیرد.الزم است دانشجو چکیده تصویري پایان نامه را براي اختصاص سالن به پست الکترونیک روابط عمومی قطعی شدن زمان و تعیین محل دفاع توسط روابط عمومی و بعد از تایید مدیر گروه صورت می

(pr@kgut.ac.ir.ارسال نماید) 
 روابط عمومی 

6 
روز  7ایید می كند )رعایت حداقل نامه را به داوران ارسال و بعد از اخذ تاییدیه دریافت پایان نامه توسط داوران،  نماینده دانشکده/پژوهشکده را تعیین و درخواست را تدانشکده/پژوهشکده بالفاصله پایان 

 تا دفاع الزامی است(
7 

رئیس دانشكده / 

 پژوهشكده

  بررسی موارد فوق توسط آموزش دانشگاه 7
آموزشی مدیر امور 

 دانشگاه

  ارسال دعوت نامه به همراه فرم گزارش و صورت جلسه دفاع به نماینده دانشکده/پژوهشکده   8
دفتر دانشكده/  

 پژوهشكده

 - جلسه دفاع به گروه مربوطه و تحویل فرم گزارش  به دانشکده / پژوهشکده مربوطهنظارت بر حسن برگزاري جلسه دفاع، تحویل صورت 9
دانشكده/ نماینده 

 پژوهشكده


