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 مرحله دفاع دفاعپيش انجام رساله و  مراحل تصويب رسالهموضوع انتخاب و تصويب 

 مشورت با استادان گروه جهت تعيين موضوع

(تاپايان نيمسال  و استادان راهنما و مشاور

 دوم)

 تنظيم و تأييد پروپوزال زيرنظر استادان راهنما

 و مشاور

 و فايــل آن و پروپــوزال يــك نســخه تحويــل

جهــت  داك، ايـران گـزارش پيشـينه پــژوهش   

 ارسال به اعضاي گروه توسط مدير گروه  

دفاع از پروپوزال پيشنهادي در شوراي گروه 

تحويل مدارك ذيل توسط مديرگروه براي درج در .٢

 :صورتجلسه شوراي آموزشي

 صورتجلسه گروه مبني بر تأييد پروپوزال .١

 يك نسخه از پروپوزال كامل و امضاء شده.٢

 معرفي يك داور داخلي و دو داور خارجي.٣

ارسال و  توسط كارشناس صدور احكام داوران.٣

توسط  و دريافت نظر تخصصي آنها پروپوزال براي

 دانشجو

و ارائه صورتجلسه از پروپوزال برگزاري جلسه دفاع .٤

 )دانشجو(هماهنگي توسط  .كارشناس گروهبه  آن

 دانشكدهدر شوراي آموزشي طرح پروپوزال 

تأييد استادان راهنما و مشاور با .١

 دسترسي شخصي در سيستم گلستان

تأييد كارنامه آموزشي توسط مدير .٢

 آموزش

 آموزشتأييد نهايي كارشناس .٣

دريافت شماره ثبت از كارشناس .٤

 آموزش

 انجام دادن طرح پيشنهادي زيرنظر استادان راهنما و

 مشاور

گزارش سه ماهه  هايارائه فرم 

 ارائه گزارش شفاهي در حضور استادان راهنما ، مشاور و

داور داخلي حداكثر شش ماه پس از تصويب و حداقل 

 سه فصل.

(طبق مصوبه دانشگاه) به  ارائه گواهي پذيرش مقاله

 كارشناس آموزش

 استادان راهنما  يهتأييد همراه باتحويل رساله نهايي، 

 و مدير گروه به كارشناس آموزش مشاور

 و اخذ تأييد دانشجوارسال رساله براي داوران توسط 

 استادان داور

 حضور استادان  بادانشجو جلسه پيش دفاع هماهنگي

 (توسط دانشجو) و داور داخليراهنما و مشاور 

 دفاع به آموزشارائه صورتجلسه پيش 

 راهنما و مشاور و تكميل فرم اعالم آمادگي دفاع توسط

 مديرگروه

 اخذ تأييد نهايي از معاون آموزشي دانشكده جهت صدور

 مجوز دفاع

 در سامانه تكميل فرم مجوز دفاع

 گلستان 

 هماهنگي جلسه دفاع توسط دانشجو

 و اعالم به آموزش 

 حداقل يك تنظيم اطالعيه دفاع)

 هفته قبل از دفاع)

در صورت نياز به انجام اصالحات ،

دوماه  جهت تكميل اصالحات دانشجو

 فرصت دارد

 توسط استاد تكميل فرم تأييد اصالحات

وتحويل  داور داخلياستادان راهنما و  يا

 به آموزش 

 تكميل فرم بانك ساختار اطالعات

رسانه

 تصويب

 تأييد شد

شروع مراحل تسويه 
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٦
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ثبت عنوان فارسي و التين توسط .١

دانشجو در صفحه شخصي سيستم 

 گلستان

ثبت پروپوزال در ايران داك و ارائه .٢

 گزارش آن

 برگزاري جلسه دفاع 
 بله
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 تصويب 
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