
 تعالی بسمه

 « های کارشناسی ارشد نامهفرآیند اخذ مجوز دفاع از پایان»

 معماری و شهرسازی  دانشکده

 دانشجویان عزیز؛ 

که انجام دفاع، منوط به تکمیل این فرآیند به طور کامل شود. با توجه به آن ی گلستان انجام میفرآیند صدور مجوز دفاع، به طور کامل، در سامانه 

را در   است؛ ضروری است که جهت اطمینان از انجام به موقع آن، حداقل سه هفته پیش از زمان مورد نظر برای دفاع، فرآیند صدور مجوز برای آن

 ی گلستان، آغاز کنید. مراحل صدور مجوز دفاع، به شرح زیر است: سامانه

 ی بعد )استاد راهنما( ، توسط دانشجو و ارسال آن به مرحله ثبت درخواست دفاع .1

ور نیست. در این شرایط، ابتدا، طرح پیشنهادی ی درخواست دفاع برای شما مقدچه طرح پیشنهادی شما، قبال ثبت نشده است؛ ارائه توجه: چنان 

 ، گردش کار درخواست دفاع را آغاز کنید.کرده و پس از طی فرآیند تصویب آن )پروپوزال( خود را ثبت

 ی بعد )مدیر گروه(ی اسامی داوران تایید شده، توسط استاد راهنما و ارسال آن به مرحلهثبت اولیه .2

 ی بعد )کارشناس آموزشی( و ارسال آن به مرحله  و زمان دفاع  اسامی داوران تایید یا اصالح .3

ی داوران خارجی در سامانه و بررسی کفایت آموزشی دانشجو برای دفاع توسط کارشناس آموزشی و ارسال آن به مرحله سیستمی درج اطالعات  .4

 بعد )بازگشت به دانشجو(

 :ی بعد )استاد راهنما(و ارسال آن به مرحله به شرح زیر() توسط دانشجوو مدارک الزم  هابارگزاری فرم .5

مقاطع  <  بخش امور آموزش  < این فرم، در سایت دانشکده  «صحت و اصالت نتایج و رعایت موازین اخالق پژوهشی  تأییدیه »  تکمیل فرم  .5.1

 ارائه شده است( ،در ادامههای مشترک، قابل دسترسی است. همچنین، لینک آن فرم  <کارشناسی ارشد <تحصیلی

 ی باال، قابل دسترسی است()این فرم نیز به شیوه  »تعهد انجام اصالحات و تسویه حساب« تکمیل فرم .5.2

 )اختیاری(  نامه به داوران و تایید تاریخ دفاع کارشناسی ارشد«تکمیل فرم »تحویل پایان .5.3

ی دفاع، توسط دانشجو و در هماهنگی با تمامی اعضای ی خود، الزم است زمان برگزاری جلسهنامهپس از آگاهی دانشجو از داوران پایان

،  ی این فرآیندشود. تاییدیهها تحویل  نامه به آن ی نهایی پایاننسخهو    شورای داوری )اساتید راهنما، داوران و مشاوران( مشخص شده

)با ارجانه تواند در ساممی ؛ کردن زمان باشدکه دانشجو مایل به کوتاه  ود. در صورتینجام شلی و خارجی( ااع به داوران داخی گلستان 

، اخذ تاییدیه صورت. در این  ی باال، قابل دسترسی است( )این فرم، به شیوه   رگذاری کندتواند فرم کاغذی را تکمیل و در محل مربوط، بامی

   شود.ی گلستان حذف می انهسامکار در گردش  داوران، از 

 بارگزاری محصوالت پژوهشی .5.4

در این مرحله، الزم است که دانشجو، محصوالت پژوهشی خود را بارگذاری کند. برای مقاالت، الزم است متن کل مقاله )در فرمت نشریه(  

متن چاپ شده، ارسال    (، ارائه شود. در خصوص مقاالت1ارسال به داوران، مبنی بر  وضعیت آن در سایت مجلهبه همراه گواهی پذیرش )یا  

ی محصوالت پژوهش شما بر اساس مدارکی که بارگذاری  نمرهکه  کند. با توجه به آن آن کفایت می  DOIی چاپ شده در نشریه یا  مقاله

  ه چنان، چاین؛ بنابری مدارک کامل، ضروری است. بعد از تعیین نمره در این مرحله، تغییر آن ممکن نیستشود؛ ارائه کنید مشخص میمی

،  اری مدارک مربوطهبدون بارگذیند را  فرآصدور مجوز،  وقفه در  جلوگیری از  جهت  ؛  ، آماده نیستاین مرحلهشما، در    محصوالت پژوهشی

 دانشکده ارائه کنید. ز دفاع، به طور حضوری به معاون آموزشی اسناد الزم را حداکثر تا یک روز پیش اادامه داده و 

از تایید استاد راهنما، توسط مدیر گروه، کارشناس آموزش و معاون آموزشی دانشکده، انجام شده و مجوز نهایی، پس از تکمیل    سایر مراحل، پس .6

هایی از سوی کارشناسان آموزش دانشگاه باشد. برای دانشجویان  شود. در این مرحله، ممکن است نیاز به بررسی و تاییدیهگردش کار، صادر می

هایی با کارشناسان  پرداز و نظایر آن، عالوه بر مراحل داخلی دانشکده، ممکن است رفت و برگشترد خاص، دانشجویان شهریه نیمسال ششم، موا

 
 .، مقاله در وضعیت »تحت داوری« باشدب نمرهالزم است برای کسارد. تیازی ندقاله به مجله، امتوجه: ارسال م 1



چه نیاز به اقدامی از سوی شما دارد، در کار صدور مجوز دفاع را بازبینی کرده و چنانبنابراین، به طور روزانه، گردشدانشگاه نیز صورت بگیرد.  

 ی بعد ارجاع دهید.زمان ممکن، انجام داده و به مرحلهاولین 

را در سامانه کنترل کنید.    صدور مجوز دفاع خود  کارهای متعدد به دانشجو، لطفا به طور مرتب، گردشبا توجه به تعدد مراحل و امکان بازگشتتوجه: 

لطفا مراتب را به کارشناس آموزش دانشکده یا معاون آموزشی و    ساعت توقف )به جز ایام تعطیل( مشاهده شد،  ۲۴چه در هر مرحله، بیش از  چنان

 تحصیالت تکمیلی، منتقل کنید.

   

   به داوراننامه یل پایان تحو تعهد انجام اصالحات و تسویه حساب  الت نتایج پژوهش تاییدیه صحت و اص

   
B2n.ir/Originality B2n.ir/Revisions B2n.ir/Submission 

 ی دفاع، تابع شرایط زیر است: برگزاری جلسهی دفاع خواهد بود. ، دانشجو مجاز به برگزاری جلسهپس از صدور مجوز دفاع

پس از صدور مجوز دفاع، دانشجو الزم است ضمن هماهنگی با کارشناس مسئول برگزاری جلسات دفاع )آقای آدینه( مکان برگزاری جلسه را   .1

 مشخص نماید. 

)پذیرش   هاو گواهی ، شامل اصل مقاله  به تایید معاون آموزشی دانشکده رسیده است(اغذی محصوالت پژوهشی )که قبال  ی کنسخه الزم است  .2

ع قرار بگیرد.  رونده دفادر پ،  جهت رویت داوراناده شود تا  تحویل د  کارشناس مسئول برگزاری جلسات دفاع )آقای آدینه(به  ارسال به داوران( یا  

 شود. والت پژوهشی میحصی مرهجر به حذف نم، منی کاغذیی نسخه عدم ارائه 

 کم یک داور داخلی، ضروری است.  حضور دانشجو، تمامی اساتید راهنما، داور مدعو و دست  .3

، قادر به شرکت حضوری مدعوکه داور  در صورتی صرفا  شود.  مقاطع، به صورت حضوری برگزار می  تا اطالع ثانوی، تمامی جلسات دفاعیه در تمامی .4

ی دفاع نباشد؛ با کسب مجوز کتبی از معاون آموزشی دانشکده، در شرایط خاص، امکان شرکت این داور به شکل غیر حضوری )مجازی(، در جلسه

 ی میتینگ، توسط استاد راهنما ایجاد شده و برای داور ارسال شود.  اری جلسه، در سامانهشود. در این صورت، الزم است که لینک برگزفراهم می

داوران  ی دفاع، تنها به صورت محدود، مجاز است. یک بطری کوچک آب برای هر استاد و یک جعبه شیرینی برای پذیرایی از پذیرایی در جلسه .5

به جز آب    هر نوع نوشیدنی ع است. پذیرایی با غذا )در هر نوع و هر شکل(، اسنک، کیک،  (، بال ماننمره  کنندگان در جلسه )پس از اعالمو شرکت

 ی دانشکده(، میوه و نظایر آن، مجاز نیست. و چای )صرفا از آبدارخانه

 . مجاز است، شرکت خانواده و افرادی به جز دانشجویان، به صورت محدود و متناسب .6


