
 

 مراحل انجام دفاع از پایان نامه

  ثب اهضبی اسشبد ساٌّوب، اسشبد هطبٍس، هذیش گشٍُ ٍ هعبٍى آهَصضی داًطکذُسکویل فشم اعالم کفبیز 

o ثبیسز اص اعضبی ّیبر علوی سبیش داًطگبّْبی کطَس ثِ جض داًطگبُ سْشاى ثبضذ. داٍس داخلی  داٍس خبسجی هی

داٍس داخلی  اى ثبضذ. چٌبًچِشداًطکذُ ّبی داًطگبُ سْ دیگشیوی یب هٌْذسی ضی  سَاًذ اص اسشبدّبی داًطکذُ هی

بًچِ ی سحصیالر سکویلی ّوبى داٍس داخلی اسز اهب چٌ ثَد، ًوبیٌذُ یویی هٌْذسی ض اص اسشبدّبی داًطکذُ

ی  دس جلسِشبدّبی داًطکذُ جْز حضَس ى ثَد، ثبیذ ثب یکی اص اساّبی داًطگبُ سْش داٍس داخلی اص سبیش داًطکذُ

ی  شد. دس ّش دٍ صَسر اهضبی ًوبیٌذُی سحصیالر سکویلی ّوبٌّگی صَسر دزی دفبع ثِ عٌَاى ًوبیٌذُ

 الضاهی اسز.ی دفبع ٍ فشم گَاّی دفبع  س فشم اعالم ٍصَل، فشم صَسر جلسِسحصیالر سکویلی د

o ِاًجبم هی دزیشد. سبییذ داٍساى دیطٌْبدی دس فشم اعالم کفبیز سَسظ هذیش گشٍُ هشثَع 

 ًبهِ سکویل فشم اعالم ٍصَل )سحَیل( دبیبى 

o  الضاهی ی سحصیالر سکویلی  ٍ ًوبیٌذُ داٍس خبسجی  ٍ دٍم، اسشبد هطبٍس، داٍس داخلی،اهضبی اسشبد ساٌّوبی اٍل

 اسز.

 ِظ کبسضٌبس آهَصش ًبهِ ثِ کبسضٌبس آهَصش ٍ کٌششل ٍ سبییذ آًْب سَس اعالم کفبیز ٍ اعالم ٍصَل دبیبى ی فشهْبی اسای

 داًطکذُ سحصیالر سکویلیٍ سحصیالر سکویلی ثِ ّوشاُ هْش آهَصش 

 ی  اعالم ٍصَل دبیبى ًبهِ دس سبهبًِفشهْبی گَاّی اعالم کفبیز ٍ  سگزاسیثبits3.ut.ac.ir 

 دفبع سَسظ کبسضٌبس آهَصش دشدیس صذٍس هجَص 

o سبهبًِ ی  دس هی ضَد ٍ اص عشیقبهجَص دفبع ًْبیشب ثعذ اص دٍ سٍص کبسی صits3  صم ثِ رکش ال اسز.قبثل دیگیشی

هکبى دزیش اسز. لزا دس صهبى دفبع ا صقل دس اص گزضز یک ّفشِ اص صهبى دسیبفز هجَاسز اهکبى دفبع حذا

 ّب ایي هسبلِ هی ثبیسز هذًظش قشاس گیشد. ثٌذی

 سجیٌّوبی اٍل ٍ دٍم، اسشبد هطبٍس ٍ داٍس داخلی ٍ خباّوبٌّگی صهبى دفبع ثب اسشبد س 

 ُسصسٍ سبلي سوعی ثصشی داًطکذ 

o سَاى دس یکی اص کالسْبی داًطکذُ  فبع دس سبلي سوعی ثصشی داًطکذُ ٍجَد ًذاضشِ ثبضذ، هیچِ اهکبى د چٌبى

ی دفبع ثشگضاس گشدد. ّوبٌّگی ثب کبسضٌبس آهَصش داًطکذُ  س ضذُ ثشای دفبع خبلی ثبضذ، جلسِکِ دس صهبى هقش

بع ثِ بًی دفَسسی قغعی هی ضَد کِ فشم اعالع سس)سصسٍ سبلي سوعی ثصشی سٌْب دس صدس ایي ثبسُ الضاهی اسز. 

 ل گشدد.(کبسضٌبس آهَصش داًطکذُ سحَی

 ٌبس آهَصشسْیِ ی فشهْبی دفبع، کٌششل ٍ سبییذ کبسض 

 ِی داٍس خبسجی دسیبفز حق الضحو 

 ِدس سٍص دفبع ی سحصیالر سکویلی یٌذُثِ ًوب ی داٍس سحَیل فشهْبی دفبع ٍ هجلغ حق الضحو  

o ِی فشهْبی دفبع دس دبکز  کلیA4  ی  ذُثِ ًوبیٌٍ هجلغ حق الضحوِ دس دبکز دَل قشاس دادُ ضذُ ٍ دس سٍص دفبع

 سحصیالر سکویلی سحَیل گشدد.

 بم دفبع دس صهبى سعییي ضذُاًج 



 

 راهنمای تکمیل فرمهای دفاع

عجق  فشهْبی صیش سا ثِ سعذاد خَاسشِ ضذُ هی ثبیسز خَیصی دفبع  ثشای جلسِداًطجَیبى هحششم دس اص دسیبفز هجَص دفبع 

ّوبٌّگی ثشای سبسیخ ٍ صهبى دفبع ًیض ثعذ اص سکویل فشهْبی هشثَعِ  .ثِ هسئَل آهَصش خَیص سحَیل دٌّذ سکویل ٍ جذٍل صیش 

 اًجبم هی دزیشد.

 فرمهای دفاع کارشناسی ارشذ 

 تعذاد ) نسخه ( عنوان فرمهای الزم ردیف

 3 صَسسجلسِ دفبعفشم  1

 3 فشم گَاّی دفبع 2

 1 فشم حق الضحوِ داٍس خبسجی 3

 1 فشم اعالع سسبًی دفبع 4

 

 دس سکویل فشهْبی دفبع سعبیز هَاسد صیش الضاهی اسز.

 قبثل دسششسی اسز.  cheeng.ut.ac.irی هٌْذسی ضیوی ثِ آدسس  ِ ی فشهْبی دفبع اص سبیز داًطکذُکلی

جبی اهضبی اسشبدّبی ثبضذ. فقظ  ثِ صَسر سبیخ ضذُ ٍ ثذٍى ّش گًَِ خظ خَسدگیاعالعبر فشهْبی دفبع هی ثبیسشی 

 گشدد. هی سکویلی دفبع  بى ًبهِ خبلی اسز کِ ثعذ اص جلسِی دبی ی دفبع، ًوشُ ٍ دسجِ حبضش دس جلسِ

ثجز ضذُ اسز  emsعٌَاى دبیبى ًبهِ هغبثق آًچِ دس سبهبًِ ی  گواهی دفاع ٍ های صورتجلسهفرم سٌظین دسٌّگبم

 گشدد. ّیچ گًَِ هغبیشسی دس عٌَاى دبیبى ًبهِ ثب آًچِ دس سبهبًِ ثجز گشدیذُ قبثل قجَل ًیسز.سکویل 

بدیبس، ی ّش یک اص اسشبدّب )اسشی داًطگبّ اسشِ ضذُ کبهالً رکش گشدد. هشسجِْب ثِ سشسیت خَهطخصبر اسبسیذ ٍ ًبم داًطگبّ

ى ًیض دس قسوز ًبم ٍ ًبم خبًَدگی رکش علوی اسشبدّب ٍ داٍسای  ذُ ٍ دسجِب اسشبد( دس قسوز هشثَعِ سکویل ضیبس ی داًص

ذهز اسشبد یب داٍس خفقظ ًبم داًطگبُ هحل  "داًطگبُ یب هَسسِ"دس قسوز  (---یب هٌْذس  ---)ثشای هثبل دکشش .گشدد

 ذُ یب ٍاحذی کِ ضخص دس آًجب هطغَل ثِ کبس اسز دشّیض گشدد.هشثَعِ رکش ضذُ ٍ اص آٍسدى ًبم داًطک

چٌبًچِ داًطجَیی فبقذ اسشبد ساٌّوبی دٍم یب هطبٍس ثَد ثْشش اسز سشَى هشثَعِ دس فشم صَسر جلسِ ٍ گَاّی دفبع حزف 

ِ ایطبى سکویل گشدد ی دفبع غبیت ثَد، هی ثبیسز اعالعبر هشثَط ث بٍس دس جلسِگشدد. اهب چٌبًچِ اسشبد ساٌّوبی دٍم یب هط

ٍ فقظ جبی اهضبی ایطبى خبلی ثبضذ. الصم ثِ رکش اسز کِ حضَس اسشبد ساٌّوبی اٍل، داٍس داخلی، داٍس خبسجی ٍ ًوبیٌذُ ی 

سحصیالر سکویلی دس جلسِ ی دفبع الضاهی اسز ٍ دس صَسر عذم حضَس ّش یک  اص اسشبدّبی ًبم ثشدُ جلسِ ی دفبع اص 

 َد.دسجِ ی اعشجبس سبقظ هی ض

 ًیسز. اعالم نمرهًیبصی ثِ سْیِ ٍ چبح فشم 

 



ی علوی )داًطگبّی( ٍ گشٍُ آهَصضی ثِ صَسر  ، هشسجِبم خبًَداگی داٍس خبسجیًبم ٍ ً فرم حق السحمه داور خارجیدس 

ٍل صیش دس قسوز هشثَعِ الضحوِ هی ثبیسز ثِ صَسر سبیخ ضذُ ٍ هغبثق جذ ضذُ سکویل گشدد. ّوچٌیي هجلغ حق سبیخ

یي الصم ثِ رکش اسز کِ ایي فشم فقظ ٌفشم ًیسز. ّوچ ل سبیش اعالعبر خَاسشِ ضذُ دس ایيی ثِ سکویبص. ًیسکویل ضَد

 ثشای داٍس خبسجی سکویل هی گشدد.

 هجلغ هشسجِ علوی

 000/970/2 اسشبد

 000/340/2 داًطیبس

 000/620/1 اسشبدیبس

 

دس هَسسبر یب داًطگبّْبی غیش اص داًطگبُ سْشاى ثبضذ، هی ثبیسز کذی حکن چٌبًچِ اسشبد ساٌّوبی دٍم یب اسشبد هطبٍس ضبغل 

 کبسگضیٌی ایطبى هشثَط ثِ ًیوسبل قجل اص سبسیخ دفبع ّوشاُ فشهْبی دفبع سحَیل کبسضٌبس آهَصش داًطکذُ گشدد.

ز کِ دس اص سکویل هی سیوی قبثل دسیبفز اساى دفبع ًیض اص ٍثسبیز داًطکذُ ی هٌْذسی ضدس صَسر ًیبص دعَر ًبهِ ی داٍ

 ش ٍ سحصیالر سکویلی داًطکذُ ثشسذ.ی ٍ هْش آهَصضبی هعبٍى آهَصضی ٍ سحصیالر سکویلثبیسز ثِ اه

ٍسٍدی سبل  ضَسای آهَصضی داًطگبُ ثشای داًطجَیبى 1394ٍصاسخبًِ ٍ هصَثِ سبل  1393ی آهَصضی هصَر سبل  آییي ًبهِدیشٍ 

ًبهِ دس هیبًگیي کل هحبسجِ ًوی ضَد ٍ اسصضیبثی آى ثِ صَسر کیفی ٍ ثِ ضشح صیش اًجبم  ی دبیبى ٍ دس اص آى ًوشُ 1394

 ضَد. هی

 (20سب  19)   عبلی

 (18.99سب  18)  خیلی خَة

 (17.99سب  16)   خَة

 (15.99سب  14)   هشَسظ

 (14)کوشش اص    هشدٍد

 


