مراحل انجام دفاع از پایان نامه
دریافت مجًز دفاع
 سىویل فشم اعالم وفبیز ثب اهضبی اسشبد ساٌّوب ،اسشبد هطبٍس ،هذیش گشٍُ ٍ هعبٍى آهَصضی داًطىذُ
 oداٍس خبسجی هیثبیسز اص اعضبی ّیبر علوی سبیش داًطگبّْبی وطَس ثِ جض داًطگبُ سْشاى ثبضذ .داٍس داخلی
هیسَاًذ اص اسشبدّبی داًطىذُی هٌْذسی ضیوی یب دیگش داًطىذُّبی داًطگبُ سْشاى ثبضذ .چٌبًچِ داٍس داخلی
اص اسشبدّبی داًطىذُی هٌْذسی ضیوی ثَدً ،وبیٌذُی سحصیالر سىویلی ّوبى داٍس داخلی اسز .اهب چٌبىچِ
داٍس داخلی اص سبیش داًطىذُّبی داًطگبُ سْشاى ثَد ،ثبیذ ثب یىی اص اسشبدّبی داًطىذُ جْز حضَس دس جلسِی
دفبع ثِ عٌَاى ًوبیٌذُی سحصیالر سىویلی ّوبٌّگی صَسر دزیشد .دس ّش دٍ صَسر اهضبی ًوبیٌذُی
سحصیالر سىویلی دس فشم اعالم ٍصَل ،فشم صَسر جلسِی دفبع ٍ فشم گَاّی دفبع الضاهی اسز.
 oسبییذ داٍساى دیطٌْبدی دس فشم اعالم وفبیز سَسظ هذیش گشٍُ هشثَعِ اًجبم هیدزیشد.
 سىویل فشم اعالم ٍصَل (سحَیل) دبیبىًبهِ
 oاهضبی اسشبد ساٌّوبی اٍل ٍ دٍم ،اسشبد هطبٍس ،داٍس داخلی ،داٍس خبسجی ٍ ًوبیٌذُی سحصیالر سىویلی الضاهی
اسز.
 oاسسبل ٍ سحَیل دبیبىًبهِ ثِ اسشبدّبی حبضش دس جلسِی دفبع اعن اص اسشبد(ّبی) ساٌّوب ،هطبٍس ٍ داٍساى اص
عشیك ایویل یب ًسخِی چبدی اهىبى دزیش اسز.
 اسایِی فشم اعالم وفبیز ثِ وبسضٌبس آهَصش ٍ وٌششل ٍ سبییذ آى سَسظ وبسضٌبس آهَصش سحصیالر سىویلی ثِ ّوشاُ
هْش آهَصش ٍ سحصیالر سىویلی داًطىذُ
 دسخَاسز صذٍس هجَص دفبع دس سبهبًِی  ،emsلسوز دیطخَاى خذهز
 oسبسیخ ٍ صهبى دفبع سا دس صفحِی ثبصضذُ ثِ صَسر سمشیجی ٍاسد ًوبییذ.
 oثبسگزاسی فبیل  PDF ٍ wordدبیبىًبهِ ٍ اسىي فشم اعالم وفبیز دس هشحلِی دٍم ثجز دسخَاسز دفبع دس
لسوز هشثَط ثِ ّش وذام اص هذاسن ضشٍسی اسز .اسىي فشم اعالم سحَیل دبیبى ًبهِ ًیض دس لسوز گضاسش
دیطشفز دفبع اص دبیبى ًبهِ لبثل ثبسگزاسی اسز .ثشای دسیبفز هجَص دفبع ثبسگزاسی ّش چْبس هذسن الضاهی اسز.
الصم ثِ روش اسز اسىي فشهْب سا ثِ صَسر عىس دس غبلت فبیل سصَیشی  JPEGثبسگزاسی ًوبییذ.
 oهجَص دفبع ًْبیشب ثعذ اص دٍ سٍص وبسی صبدس هیضَد ٍ اص عشیك گشدش وبس دسخَاسز دس سبهبًِی  emsلبثل
دیگیشی اسز .الصم ثِ روش اسز دفبع حذالل دس اص گزضز یه ّفشِ اص صهبى دسیبفز هجَص دفبع اهىبىدزیش
اسز .لزا دس صهبىثٌذیّب ایي هسبلِ هیثبیسز هذًظش لشاس گیشد.
تعییه زمان دفاع
ّ وبٌّگی صهبى دفبع ثب اسشبد ساٌّوبی اٍل ٍ دٍم ،اسشبد هطبٍس ٍ داٍس داخلی ٍ خبسجی

 oدس اص لغعی ضذى صهبى دفبع (ایٌششًشی یب حضَسی) ،صهبى دلیك دفبع سا ثِ دفشش سحصیالر سىویلی داًطىذُ
اعالم ًوبییذ.
آمادگی دفاع حضًری
 سصسٍ سبلي ّوبیص داًطىذُ
 oچٌبىچِ اهىبى دفبع دس سبلي ّوبیص داًطىذُ ٍجَد ًذاضشِ ثبضذ ،هیسَاى دس یىی اص والسْبی داًطىذُ وِ دس
صهبى همشس ضذُ ثشای دفبع خبلی ثبضذ ،جلسِی دفبع ثشگضاس گشددّ .وبٌّگی ثب وبسضٌبس آهَصش داًطىذُ دس
ایي ثبسُ الضاهی اسز( .سصسٍ سبلي ّوبیص (سوعی ثصشی) سٌْب دس صَسسی لغعی هیضَد وِ فشم اعالعسسبًی
دفبع ثِ وبسضٌبس آهَصش داًطىذُ سحَیل گشدد).
 سْیِی فشهْبی دفبع ،وٌششل ٍ سبییذ وبسضٌبس آهَصش
 دسیبفز حك الضحوِی داٍس خبسجی
 سحَیل فشهْبی دفبع ٍ هجلغ حك الضحوِی داٍس ثِ ًوبیٌذُی سحصیالر سىویلی دس سٍص دفبع
 oولیِی فشهْبی دفبع دس دبوز  ٍ A4هجلغ حك الضحوِ دس دبوز دَل لشاس دادُ ضذُ ٍ دس سٍص دفبع ثِ ًوبیٌذُی
سحصیالر سىویلی سحَیل گشدد.
آمادگی دفاع ایىتروتی
 سعییي صهبى دفبع ایٌششًشی ٍ دسیبفز لیٌه اسبق هجبصی دفبع
 سْیِی فشهْبی دفبع ثِ صَسر  ،PDFاسسبل ،وٌششل ٍ سبییذ وبسضٌبس آهَصش اص عشیك ایویل
 اسسبل فشهْبی دفبع ٍ ساٌّوبی دفبع ایٌششًشی ثِ ایویل ًوبیٌذُی سحصیالر سىویلی
 oفشهْبی دفبع هیثبیسز لجال ثِ سبییذ وبسضٌبس آهَصش داًطىذُ سسیذُ ثبضذ.
 اسسبل لیٌه اسبق هجبصی ٍ ساٌّوبی دفبع ایٌششًشی ثِ ایویل اسشبدّبی ساٌّوب ،هطبٍس ٍ داٍساى داخلی ٍ خبسجی
ٍ اسیض حك الضحوِی داٍس خبسجی
ٍ oاسیض حك الضحوِ ی داٍس خبسجی اص عشف داًطىذُ ثِ ضوبسُی وبسر ثبًىی اعالم ضذُ دس فشم حك الضحوِی داٍس
خبسجی دس اص جلسِ ی دفبع اًجبم هیضَد.

اوجام دفاع در زمان تعییه شذٌ بٍ صًرت حضًری یا ایىتروتی
 سحَیل فشهْبی دفبع ثِ دفشش سحصیالر سىویلی داًطىذُ سَسظ ًوبیٌذُی سحصیالر سىویلی

راَىمای تکمیل فرمُای دفاع
داًطجَیبى هحششم دس اص دسیبفز هجَص دفبع ثشای جلسِی دفبع خَیص هی ثبیسز فشهْبی صیش سا ثِ سعذاد خَاسشِ ضذُ عجك
جذٍل صیش سىویل ٍ ثِ هسئَل آهَصش خَیص سحَیل دٌّذّ .وبٌّگی ثشای سبسیخ ٍ صهبى دفبع ًیض ثعذ اص سىویل فشهْبی هشثَعِ
اًجبم هی دزیشد.
فرمُای دفاع کارشىاسی ارشذ
ردیف

عىًان فرمُای الزم

تعذاد ( وسخٍ )

1

فشم صَسسجلسِ دفبع

3

2

فشم گَاّی دفبع

3

3

فشم حك الضحوِ داٍس خبسجی

1

4

فشم اعالع سسبًی دفبع (حضَسی)

1

دس سىویل فشهْبی دفبع سعبیز هَاسد صیش الضاهی اسز.
ولیِ ی فشهْبی دفبع اص سبیز داًطىذُی هٌْذسی ضیوی ثِ آدسس  cheeng.ut.ac.irلبثل دسششسی اسز.
اعالعبر فشهْبی دفبع هی ثبیسشی ثِ صَسر سبیخ ضذُ ٍ ثذٍى ّش گًَِ خظ خَسدگی ثبضذ .فمظ جبی اهضبی اسشبدّبی
حبضش دس جلسِی دفبعً ،وشُ ٍ دسجِی دبیبى ًبهِ خبلی اسز وِ ثعذ اص جلسِی دفبع سىویل هیگشدد.
دسٌّگبم سٌظین فرمُای صًرتجلسٍ ٍ گًاَی دفاع عٌَاى دبیبى ًبهِ هغبثك آًچِ دس سبهبًِ ی  emsثجز ضذُ اسز
سىویل گشددّ .یچ گًَِ هغبیشسی دس عٌَاى دبیبى ًبهِ ثب آًچِ دس سبهبًِ ثجز گشدیذُ لبثل لجَل ًیسز.
هطخصبر اسبسیذ ٍ ًبم داًطگبّْب ثِ سشسیت خَاسشِ ضذُ وبهالً روش گشدد .هشسجِی داًطگبّی ّش یه اص اسشبدّب (اسشبدیبس،
داًصیبس یب اسشبد) دس لسوز هشثَعِ سىویل ضذُ ٍ دسجِی علوی اسشبدّب ٍ داٍساى ًیض دس لسوز ًبم ٍ ًبم خبًَدگی روش
گشدد( .ثشای هثبل دوشش ---یب هٌْذس  )---دس لسوز "داًطگبُ یب هَسسِ" فمظ ًبم داًطگبُ هحل خذهز اسشبد یب داٍس
هشثَعِ روش ضذُ ٍ اص آٍسدى ًبم داًطىذُ یب ٍاحذی وِ ضخص دس آًجب هطغَل ثِ وبس اسز دشّیض گشدد.
چٌبًچِ داًطجَیی فبلذ اسشبد ساٌّوبی دٍم یب هطبٍس ثَد ثْشش اسز سشَى هشثَعِ دس فشم صَسر جلسِ ٍ گَاّی دفبع حزف
گشدد .اهب چٌبًچِ اسشبد ساٌّوبی دٍم یب هطبٍس دس جلسِی دفبع غبیت ثَد ،هی ثبیسز اعالعبر هشثَط ثِ ایطبى سىویل گشدد
ٍ فمظ جبی اهضبی ایطبى خبلی ثبضذ .الصم ثِ روش اسز وِ حضَس اسشبد ساٌّوبی اٍل ،داٍس داخلی ،داٍس خبسجی ٍ ًوبیٌذُ ی
سحصیالر سىویلی دس جلسِ ی دفبع الضاهی اسز ٍ دس صَسر عذم حضَس ّش یه اص اسشبدّبی ًبم ثشدُ جلسِ ی دفبع اص
دسجِ ی اعشجبس سبلظ هی ضَد.
ًیبصی ثِ سْیِ ٍ چبح فشم اعالم ومرٌ ًیسز.

دس فرم حق السحمٍ داير خارجی ًبم ٍ ًبم خبًَداگی داٍس خبسجی ،هشسجِی علوی (داًطگبّی) ٍ گشٍُ آهَصضی ثِ صَسر
سبیخ ضذُ سىویل گشددّ .وچٌیي هجلغ حكالضحوِ هی ثبیسز ثِ صَسر سبیخ ضذُ ٍ هغبثك جذٍل صیش دس لسوز هشثَعِ
سىویل ضَدً .یبصی ثِ سىویل سبیش اعالعبر خَاسشِ ضذُ دس ایي فشم ًیسزّ .وچٌیي الصم ثِ روش اسز وِ ایي فشم فمظ
ثشای داٍس خبسجی سىویل هی گشدد .دس دفبع ایٌششًشی داٍس خبسجی اعالعبر وبسر ثبًىی سا دس فشم اعالم ًوَدُ ٍ هجلغ حك
الضحوِ ثِ وبسر ثبًىی اعالم ضذُ ٍاسیض هیگشدد
هشسجِ علوی

هجلغ

اسشبد

2/970/000

داًطیبس

2/340/000

اسشبدیبس

1/620/000

چٌبًچِ اسشبد ساٌّوبی دٍم یب اسشبد هطبٍس ضبغل دس هَسسبر یب داًطگبّْبی غیش اص داًطگبُ سْشاى ثبضذ ،هی ثبیسز وذی حىن
وبسگضیٌی ایطبى هشثَط ثِ ًیوسبل لجل اص سبسیخ دفبع ّوشاُ فشهْبی دفبع سحَیل وبسضٌبس آهَصش داًطىذُ گشدد.
دس صَسر ًیبص دعَر ًبهِ ی داٍساى دفبع ًیض اص ٍثسبیز داًطىذُ ی هٌْذسی ضیوی لبثل دسیبفز اسز وِ دس اص سىویل هی
ثبیسز ثِ اهضبی هعبٍى آهَصضی ٍ سحصیالر سىویلی ٍ هْش آهَصش ٍ سحصیالر سىویلی داًطىذُ ثشسذ.
دیشٍ آییي ًبهِی آهَصضی هصَر سبل ٍ 1393صاسسخبًِ ٍ هصَثِ سبل  1394ضَسای آهَصضی داًطگبُ ثشای داًطجَیبى ٍسٍدی
سبل  ٍ 1394دس اص آى ًوشُی دبیبىًبهِ دس هیبًگیي ول هحبسجِ ًوی ضَد ٍ اسصضیبثی آى ثِ صَسر ویفی ٍ ثِ ضشح صیش اًجبم
هیضَد.
عبلی

( 19سب )20

خیلی خَة

( 18سب )18.99

خَة

( 16سب )17.99

هشَسظ

( 14سب )15.99

هشدٍد

(ووشش اص )14

