
 بسمه تعالی

 هفته قبل از روز قطعی دفاع شما انجام شود. 3تا  2دانشجویان گرامی،مراحل زیر می بایست حداقل بین *

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

پژوهش یار شدید،فرم های گذارش  6بعد از این که وارد مرحله 

ماهه و آمادگی برای دفاع را پرینت گرفته و گزارش  6ماهه و  3

ماهه را بصورت خالصه پر کنید .سپس همراه با فرم  6ماهه و  3

آمادگی برای دفاع و همراه پایان نامه  ویراستاری شده خود نزد 

 استاد راهنمای شما امضا شود.توسط استاد راهنما برده تا 

به قسمت پژوهش دانشگاه مراجعه کنید و 

ابالغ آمادگی دفاع خودرا تحویل بگیرید.اگر 

شده باشید ابالغ شما و  6وارد مرحله 

دارد،بعد ار گرفتن اساتیدتون توی پوشه وجود 

ابالغ بایستی از هرکدام از آنها یعنی ابالغ به 

نسخه کپی  2استاد راهنما و مشاور و خودتون 

بگیرید.این کپی ها را می بایستی نزد خود 

نگه داشته تا زمان ابالغ داور به قسمت 

 پژوهش تحویل دهید.

پایان نامه نهایی  که توسط استاد راهنمای شما امضا شده است  

را به قسمت پژوهش نشان دهید.بعد از آن اولین امضا توسط 

 رئیس پژوهش روی فرم آمادگی برای دفاع شما انجام می شود.

،ایشان پرونده شما نزد کارشناس گروه خود رفته در این مرحله 

را مشاهده می کند در صورتی که کامل باشد دومین امضا 

انجام می گیرد اما در صورتی که پرونده  کارشناس گروه توسط 

شما کم و کاستی داشته باشد می بایستی آن را کامل 

ی سپس به قسمت آموزش مراجعه کرده و امضای بعدکنید.

 توسط ایشان انجام می شود.

در این مرحله می بایسته کارهای مالی خود را 

ویه کنید سانجام داده و شهریه را به طور کامل ت

و امضای صندوق رفاه و امور مالی نیز انجام می 

 گیرد.

فرم آمادگی دفاع خودرا نزد رئیس 

دانشکده برده تا فرم آمادگی از دفاع 

شما را امضا کنند.بعد از تکمیل 

امضاها دوباره به قسمت پژوهش 

دانشگاه مراجعه نموده تا امضا آخر 

را روی فرم آمادگی از دفاع شما 

 بزنند.

ید ،و وبعد از تکمیل امضا های فرم آمادگی برای دفاع وارد پژوهش یار میش_

پایاننامه تون رو  اف پی دیماهه و فرم آمادگی برای دفاع و  6ماهه و  3فرم 

 اسکن میکنید و توی پژوهش یار اپلود میکنید.

نکته ای که وجود داره برای هر کدوم اسم هاشون رو میزارید که واضح 

اسمتون هم  باشه،عدد نباشه.مثال فرم آمادگی برای دفاع رو می نویسید کنارش

 می نویسید تا واضح و مشخص باشه،

پایان نامه و اسکن  پی دی افده باشید یعنی تا رو درست اپلود کر ۴این  اگر

به ماهه و اسکن فرم آمادگی برای دفاع،می تونید  3ماهه و  6فرم گزارش 

 .هند،تایید شمارو تو پژوهش یار انجام دقسمت پژوهش اطالع دهید 
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پژوهشیار شما سبز  6بعد از اینکه مرحله 

و  باید توسط استاد راهنما 8و  7شد،مرحله 

 مدیر گروه شما تایید شود.

در این مرحله رئیس پژوهش به شما مجوز آمادگی از 

باید تاریخ و ساعت دفاع  دفاع می دهد که رو ی آن

شما تعیین گردد و سپس این  د راهنمایتوسط استا

فرم باید توسط استاد راهنما، مدیر گروه،رئیس اداره 

نزد سپس  پژوهش و رئیس دانشکده امضا گردد 

از ایشان برگه ای را مسئول سالن دفاع دانشگاه رفته و 

دریافت کنید تا تاریخ دقیق دفاع شما در آن مشخص 

د.این برگه را باید مدیر گروه و استاد راهنما و شو

رئیس پژوهش و خودتون و در نهایت رئیس دانشکده 

امضا کنند.و سپس این برگه را بعد از گرفتن امضا 

 دوباره به مسئول سالن دفاع تحویل می دهید.

در این مرحله باید یک فرم انتخاب 

گروه برده تا امضا  دیرداور را نزد م

کنند و برایتان داور مشخص 

کنند.توجه داشته باشید که از قبل 

بایستی سالن  دفاع را رزرو کرده 

باشید. بقیه اساتید نیز باید این فرم را 

امضا کنند،سپس این فرم را به قسمت 

پژوهش برده تا برای استاد داور 

 انتخابی شما ابالغ روز داوری را بزنند.

مجوز دفاع پایان نامه که در 

مرحله قبل ذکر شد را نزد 

پژوهش برده تا برای شما 

 مجوز دفاع صادر کنند .

در این مرحله باید فرم های زیر را کامل کرده و تحویل رئیس 

 پژوهش دهیم:

صورتجلسه دفاع در سه نسخه امضا شده *فرم مجوز دفاع   *فرم 

)فرم ارزیابی(  *فرم شماره 1*فرم صورتجلسه مالی  *فرم شماره 

)عدم ارائه مقاله(  *فرم تعهد ارائه مقاله )در صورت داشتن  ۴

مشاور یک -)کپی ابالغ اساتید راهنما دوبرگ3مقاله( *فرم شماره 

و  داور یک برگ(  *پرینت انتخاب واحد نیمسال آخر-برگ

کارنامه کل  *یک برگ کپی از فرم درخواست آمادگی دفاع  *  

 ارزیابی دفاع از پایان نامه 2فرم شماره 

از کل پایان نامه و سی دی فرم  word–*یک فقره سی دی ورد 

 ب +پرینت فرم ب

این فرم ها را به همراه ابالغیه هایی که همان ابتدا دریافت کردید به 

همراه فرم ب و پایان نامه و سی دی تحویل رئیس پژوهش می 

دهید ،ایشان برایتان مرتب کرده و یک فرم دیگر به این فرم ها 

تا کپی بگیرید ،  2اضافه می کنند که شما می بایستی از آن فرم 

ها باید روز دفاع امضا شوند.اسم خود و روز دفاع خودرا همه این 

 روی قسمت برد واحد پژوهش یادداشت  می کنید.
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 با آرزوی موفقیت 

قبل از روز دفاع پایان نامه خود را برای اساتید داور ارسال کنید 

 ز دفاع به مشکل نخورید.تا در روو یا به دستشون برسونید 

 روز دفاع زود تر از موعد حاضر شوید.

بعد از این که دفاع کردید در صورت اخذ نمره قبولی می بایستی فرم هایی را 

 که واحد پژوهش به شما دادند  را پیش اساتید برده تا امضا کنند.

 

از سایت قبال گرفتید تایپ شده به همراه فرم ب که تمام ا که قاله ندارید فرم مربوط به اون راگه م

میگیرید نمرتون، عنوان پایان پژوهش اطالعات روی اون هم تایپ شده ازجمله شماره رساله که از 

 جهتوید)همید واحد پژوهش نامه و ....، به همراه کارنامه کل و ثبت نامه ترم جاری تون رو تحویل

 داشته باشید که باید تایپ شده باشند(
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