فرایندها – معاونت آموزشی دانشگاه

گروه هدف  :دانشجویان کارشناسی ارشد
حوزه  :معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

نام فرایند  :درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
انجام فرایند به وسیله :

نرم افزار  -دستی  -ترکیب هر دو

خروجی اصلی فرایند  :دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

شرح فرایند :
نحوه اجرا :
 .1درخواست دانشجو ،در این مرحله ابتدا احراز شرایط دفاع دانشجو از پایان نامه به قرار زیر توسط سیستم گلستان بررس ی
میگردد:
 دروس جبرانی مورد نیاز توسط دانشجو با موفقیت گذرانده شده باشد.

 تمامی واحدهای مورد نیاز بر اساس برنامه درسی مصوب توسط دانش جو ب ا موفقی ت گذران ده ش ده باش د
(احراز شرایط معدل)
 عدم وجود ترم ثبت نام نکرده
 عدم وجود بدهی

 عدم وجود کسری مدرک
 وصول تاییدیه های تحصیلی مقاطع قبل

 تصویب پیشنهاد طرح تحقیق و ثبت نهایی در سیستم گلستان
(در این مرحله دانشجو فایل گزارش پایان نامه ،مقاالت و سایر مستندات با محدودیت حج م ( )50مگابای ت و ن وع فای ل
 .pdfرا بارگذاری مینماید و در صورت احراز تمامی شرایط فوق ،با تایید دانشجو درخواست ب ه مرحل ه بع د ارس ال م ی
گردد).
 .2بررسی قالب پایان نامه ،شرایط دفاع و بارگذاری پیشنهاد طرح تحقیق دانشجو توسط کارشناس دانشکده (البته در صورت
پیاده سازی روند ثبت پیشنهاد طرح تحقیق در سیستم ،بارگذاری آن توسط کارشناس نیازی نمیباشد).
آیا درخواست دانشجو مورد تأیید کارشناس دانشکده است؟
الف) خیر :بازگشت به مرحله  1با ذکر توضیحات
ب) بله :تایید درخواست و ارسال به مرحله بعد
 .3در این مرحله کارشناس امور مالی وضعیت بدهی دانشجو را بررسی میکند.
آیا عدم بدهی دانشجو مورد تأیید کارشناس امور مالی است؟
الف) خیر :بازگشت به مرحله  1با ذکر توضیحات
ب) بله :تایید درخواست و ارسال برای استاد راهنما

 .4بررسی فایل گزارش پایان نامه توسط استاد راهنمای اول
آیا درخواست دانشجو مورد تایید استاد راهنما است؟
الف) خیر :بازگشت به مرحله  1و انجام اصالحات
ب) بله :بارگذاری گزارش همانندجو ،پیشنهاد حداقل  2و حداکثر  4داور و تایید درخواست برای ارسال به مرحله بعد
 .5مدیر گروه پس از دریافت درخواست ،موضوع را در شورای گروه مطرح و مطابق ضوابط هیات داوران را مشخص مینماید.
آیا درخواست دانشجو مورد تایید گروه آموزشی است؟
الف) خیر :بازگشت به مرحله  4با ذکر توضیحات
ب) بله :مدیر گروه اسامی هیات داوران به همراه تاریخ تصویب درخواس ت در ش ورای گ روه را در سیس تم گلس تان وارد
میکند و درخواست به مرحله بعد ارسال میشود.
 .6تعیین نماینده تحصیالت تکمیلی توسط کارشناس دانش کده ،در ای ن مرحل ه کارش ناس دانش کده ،نماین ده تحص یالت
تکمیلی را تعیین میکند و پس از تایید ،درخواست به مرحله بعد ارسال میشود.
 .7در این مرحله دانشجو میبایست با تمامی اعضا کمیته داوری پایان نامه و نماینده تحصیالت تکمیلی در خصوص ساعت و
تاریخ جلسه دفاع هماهنگی انجام داده و تاریخ هماهنگ شده را در سیستم گلستان وارد نماید .حداقل فاصله زم انی ب ین
تاریخ تصویب پیشنهاد طرح تحقیق و تاریخ دفاع از پایان نامه  3ماه میباش د .ح داقل ده روز از ت اریخ رس یدن ب ه ای ن
مرحله تا تاریخ دفاع باید فاصله وجود داشته باشد .در صورت عدم احراز این شرایط امکان تایید و ارس ال ب ه مرحل ه بع د
وجود نخواهد داشت .در این مرحله دانشجو از طریق ارسال ایمیل به تمامی اعضای جلسه دف اع ی ا ایج اد ی گ گ روه در
فضای مجازی با عضویت تمامی اعضای جلسه دفاع نسبت به اطالع رسانی و گرفتن تایید ت اریخ و س اعت جلس ه دف اع و
اطالع رسانی در خصوص مکان جلسه پس از مشخص شدن در مرحله بعد اقدام مینماید .از این طریق فای ل پای ان نام ه
توسط دانشجو به تمامی اعضای جلسه دفاع ارسال میگردد.
 .8تعیین مکان برگزاری جلسه دفاع توسط کارشناس دانشکده ،در ای ن مرحل ه کارش ناس دانش کده پ س از تعی ین مک ان
برگزاری جلسه دفاع با انتخاب گزینه تایید ،درخواست را به مرحله بعد ارسال مینماید .در صورتیکه که به هر دلیل امکان
برگزاری جلسه دفاع در تاریخ و ساعت مقرر وجود نداشت ،با انتخاب گزینه عدم تایید و ذک ر توض یحات ،درخواس ت ب ه
مرحله  7باز میگردد.
 .9کارشناس دانشکده فرمها و سایر مستندات جلسه دفاع را آماده و به نماینده تحصیالت تکمیلی ارسال مینماید.
 .10برگزاری جلسه دفاع و تکمیل فرمهای دفاع توسط اعضاء کمیته داوری پایان نامه و نماینده تحصیالت تکمیل ی و تحوی ل
آن به کارشناس دانشکده
 .11استاد راهنمای اول بر اساس نتیجه جلسه دفاع اقدام زیر را انجام میدهد:
آیا دفاع دانشجو توسط اعضا جلسه دفاع مورد تایید قرار گرفت؟
الف) خیر :عدم تایید و ارسال به مرحله .13
ب) بله :پس از اعمال اصالحات مورد نظر داوران توسط دانشجو ،بارگذاری نسخه نهایی گزارش پایان نامه در فرم ت pdf
توسط استاد راهنمای اول و ارسال به مرحله بعد
 .12ثبت پایان نامه توسط دانشجو در ایران داک و ارسال به مرحله بعد
 .13کارشناس دانشکده اطالعات صورتجلسه دفاع از پایاننامه را در سیستم گلستان در پردازشهای مربوطه ثب ت م ینمای د.
همچنین در صورت قبولی پایان نامه توسط اعضا جلسه دفاع ،نسبت به تایید پایاننامه در سایت ای ران-داک و ثب ت ک د
رهگیری ایران داک در سیستم گلستان اقدام مینماید .در نهایت با کلیگ بر روی آیکون تایی د و ارس ال ،درخواس ت ب ه
مرحله بعد ارسال میگردد.
 .14ورود نمره کل توسط استاد راهنما

