
  نامه کارشناسی ارشد مراحل انجام امور مربوط به دفاع از پایان
  

  قبل از برگزاري جلسه دفاع:

 نامه طبق فرمت ارایه شده در سایت دانشکده  تهیه پایان 

 داك (شناسه و رمز عبور از استاد راهنما گرفتـه شـود). درصـد هماننـدجویی      نامه کارشناسی ارشد در ایران همانندجویی پایان

 درصد باشد. 15زیر باید 

       (راهنمـا در سـامانه گلسـتان موجـود اسـت) روز قبـل از   15تکمیل فرم درخواست دفاع در پیشخوان خدمت سامانه گلستان

درسـت  از  . قبـل از انجـام نظرسـنجی   سامانه گلستانپیشخوان خدمت انجام نظرسنجی استاد راهنما توسط دانشجو در و  برگزاري دفاع

اگر مغـایرتی در اسـامی اسـتادان مشـاهده کردیـد قبـل از انجـام نظرسـنجی بـا           راهنما و مشاور مطمئن شوید.استادان اطالعات  بودن

 کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده تماس بگیرید.

 و تحویـل بـه دفتـر تحصـیالت تکمیلـی       توسط دانشجو و استاد راهنما/ رساله  نامه هاي فناورانه پایان تکمیل فرم اعالم قابلیت

 شود) دادهتحویل  تایپ شدهصورت  بهشده  تکمیل. فرم قابل دریافت است (فرم از سایت تحصیالت تکمیلی دانشکدهه دانشکد

  مطالعه و رعایت شود. دانشکده فیزیک دستورالعمل برگزاري جلسات دفاع از پایان نامه/رسالهموارد 

 

 روند تایید درخواست دفاع در سامانه گلستان به شرح زیر است:

نامـه   که نتیجه پایان صورتیدر ( نامه در گلستان فراگذاري فایل نهایی پایان  ارایه درخواست دفاع توسط دانشجو در پیشخوان خدمت

، جهت کسب نمره مربوطـه الزم اسـت مقالـه را بـه همـراه گـواهی آن (نامـه        منجر به چاپ مقاله کنفرانسی و یا مقاله علمی شده باشد

 هاي کنفرانسـی) بـه صـورت    هاي علمی و گواهی چاپ یا ارایه به صورت پوستر یا سخنرانی مقاله پذیرش یا در دست بررسی بودن مقاله

و ارایـه گـواهی    هاي کنفرانسی حضور دانشجو در کنفـرانس  در گلستان فراگذاري نمایید. توجه داشته باشید براي مقاله PDFیک فایل 

(اسامی داوران پیشنهادي  تایید استاد/ استادان راهنما  تایید کارشناس تحصیالت تکمیلی  جهت کسب نمره الزامی است.) حضور

تاییـد سرپرسـت     تایید استاد/ اسـتادان مشـاور    در قسمت کادر توضیح قبل از تایید درخواست، توسط استاد راهنما نوشته شود)

 کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده در گلستان توسط دفاع و مکان تاریخ قطعی وارد کردن  تحصیالت تکمیلی دانشکده

 کننده در جلسه شامل اسـتاد راهنمـا، مشـاور و     نامه کارشناسی ارشد (به تعداد استادان شرکت ارزشیابی پایانهاي  تحویل فرم

هـاي ارزشـیابی نـام و     . در فـرم به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشـکده  نسخه) 1نامه کارشناسی ارشد ( داوران) و فرم ارزشیابی نهایی پایان

(عنوانی که از آن دفاع خواهیـد کـرد، نـه عنـوان      نامه تاریخ دفاع و عنوان پایان  رشته تحصیلی،خانوادگی دانشجو، شماره دانشجویی،  نام

 تکمیل شود. پروپوزال)

 و نصب در تابلوهاي اعالنات دانشکده دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده (یک هفته قبل از دفاع)ه اطالعیه دفاع به ارای 

 ارسال فایل Word  دانشـکده بـه ایمیـل     تحصـیالت تکمیلـی  اطالعیه دفاع به کارشناسphysics_grad@of.iut.ac.ir 

 جهت درج در سایت دانشکده (یک هفته قبل از دفاع)



 

  بعد از برگزاري جلسه دفاع:

  رو همـراه بـا صـفحه اصـل امضـاهاي       به صـورت یـک   نامه و تهیه یک نسخه نهایی از پایان استادانانجام اصالحات درخواستی

 استادان

  دانشـکده   تحصیالت تکمیلـی  حقوق مالکیت مادي و معنوي ... قابل دریافت از سایتاز فرمت جدید صفحه  25/7/97از تاریخ

  استفاده نمایید.

 جهت تایید و گرفتن امضاشکده به سرپرست تحصیالت تکمیلی دان )صحافی نشده( نامه ایانپ نسخه نهایی ارایه. 

 و ارایه آن به جمعداري (امین اموال) دانشکده / رسالهنامه پایانهاي تکثیر و صحافی  تکمیل فرم دریافت هزینه 

  نامه در سایت  ثبت پایانانجام صحافی وthesis.irandoc.ac.ir  نامـه   در صـورتی کـه فایـل پایـان    . و دریافت کد رهگیـري

Word فراگذاري نمایید. فایل وردنامه را به جاي  فایل اصلی پایان  شده نباشد فایل زیپ 

  تحویلCD  حاوي فایل WordوPDF  خانوادگی دانشجو و کد رهگیـري   نامه (نام و نام پایان نسخه نهاییIrandoc   بـر روي

CD (نامه  که فایل پایان در صورتی .آموختگی جهت تهیه صورتجلسه دانش به کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده نوشته شودWord 

نامه، چکیـده، کلمـات    مشخصات شامل عنوان پایان Word، فایل PDFنامه، فایل  سه فایل (فایل اصلی کل پایان CDنباشد بر روي هر 

 بان فارسی و انگلیسی) قرار گیرد.کلیدي و نام دانشجو، همه به دو ز

 صفحه امضاهاي استادان به صورت اسـکن شـده    نامه در سایت کتابخانه مرکزي دانشگاه پایان هاي و فایل وارد کردن اطالعات)

 . به کتابخانه مرکزينامه صحافی شده (یک رو)  نسخه پایان یکحویل تو  ها وارد شود) در فایل

 

از دفـاع کلیـه مراحـل ذکـر شـده در بـاال را جهـت         هفته پـس  چهاربایست حداکثر  می کارشناسی ارشددانشجویان 

  آموختگی انجام دهند. دانش

(دانشگاه صنعتی اصفهان،  http://physics.iut.ac.ir/fa/form-1 دانشکده به آدرس گاه وبهاي فوق بر روي  کلیه فرم 

  باشد. موجود میها)  دانشکده فیزیک، تحصیالت تکمیلی، فرم

  

 فیزیک تحصیالت تکمیلی دانشکده  

  

    


