
 

 دانشگاه صنعتي اصفهان

 دانشکده مهندسي مواد

 الزم جهت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و دانش آموختگیمراحل 

 :قبل از دفاع 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اساس بر نامه پايان تحقيق انجام

 شده تصويب پيشنهادي موضوع

 دانشجو

 دروس همه در قبولي از اطمينان حصول

 گرايش اختياري و اجباري جبراني،

 دانشجو

 طبق راهنما استاد راهنمايي و نظارت تحت نامه پايان تدوين

 *دانشكده سايت وب از دريافت قابل نامه شيوه

 دانشجو

 هاي چكيده شاملمه نا پايان نهايي نسخه بررسي

 كليه رفع از اطمينان حصول و انگليسي و فارسي

 .پاياننامه انگليسي و فارسي عناوين تطبيق و اشكاالت

 استاد راهنما و مشاور

 دانشجواستاد راهنما، مشاور و 

اعالم آمادگي براي دفاع از پايان نامه "تكميل فرم

)موجود در وب سايت دانشكده( و  "كارشناسي ارشد

-دي-اف آن به همراه نسخه پي-دي-ارسال نسخه پي

 اف پايان نامه از طريق ايميل به س.ت.ت

 

 دانشجو
 دانشجو

 در وب سايت دانشكده قابل دريافت است تهيه پايان نامه* راهنماي 

 ** راهنماي تكميل فرم در وب سايت دانشكده قابل دريافت است

 

 دانشجو

 جبراني، دروس كليه در دانشجو قبولي از اطمينان حصول

 پرسشنامه تكميل همچنين و گرايش اختياري و اجباري

تعيين اساتيد  ،گلستان سيستم در آموختگان دانش نظرخواهي

 داور ، تنظيم جلسه، ثبت جلسه، ارسال دعوت نامه به اساتيد داور 

انشکدهت.ت د  

تهيه دو نسخه )دو رو( از پايان نامه و ارايه آن به 

 داور، يک ماه پيش از تاريخ دفاعاساتيد 

 ارسال و دانشكده سايت وب در موجود قالب اساس بر دفاع اطالعيه تهيه

  اف آن به كارشناس ت.ت. -دي-فايل پي

اطالع رساني دفاع در سايت دانشكده و نصب آگهي 

 در برد اطالع رساني تحصيالت تكميلي دانشكده 

 کارشناس ت.ت.

درخواست  پيش خوان خدمت :تكميل درخواست دفاع در سامانه گلستان

چكيده ها و عناوين  -)تاريخ و ساعت دفاع موارد خواسته شده بارگزاريجديد

نظرسنجي  تكميل پرسشنامه  مرحله بعد  ايجاد  )فارسي و التين((در گلستان

**دانش آموختگان در سيستم گلستان از
  مرحله بعد .مشاهده گردش كار 

 



 

 و پس از آن دفاع: 

 

 

 

 

 

 

تكميل فرم تسويه حساب مربوط به آزمايشگاه 

و تحويل آن به دفتر  ها در وب سايت دانشكده 

 حداكثر تا چهار هفته بعد از تاريخ دفاع.ت.ت، 

امضاي صورتجلسه دانش آموختگي 

دانشجو در سيستم گلستان دربخش 

  "پيشخوان خدمت"

 س.ت.ت.

مديريت جلسه آزمون و نظارت بر 

 كليه مراحل دفاع بر اساس ضوابط 

  ت.ت.نماینده 

تحويل فرم هاي ارزشيابي به 

 كارشناس ت.ت. در اسرع وقت

 نماینده ت.ت.

انجام اصالحات و تغييرات مورد نظر كميته داوري و 

 تهيه نسخه نهايي پايان نامه تحت نظارت استاد راهنما 

فارسي و انگليسي پايان بررسي و تاييد انجام اصالحات، تطبيق عنوان 

پايان نامه )حاوي اسامي و سمت تصويب نامه و امضاي صفحه  نامه

اجازه صحافي پايان "و تكميل فرم   "كميته داوري)فارسي و انگليسي(

 دانشجو ()موجود در وب سايت دانشكده "نامه

 تصويب نامه تحويل پايان نامه اصالح شده به همراه صفحه 

 پايان نامه به نماينده ت.ت. و در ادامه ساير داوران

بررسي انجام اصالحات الزامي و امضاي 

 پايان نامه دانشجو  تصويب نامهصفحه 

فارسي و  تصويب نامهتحويل نسخه نهايي پايان نامه، صفحه 

 انگليسي پايان نامه و فرم تاييديه اصالحات  به س.ت.ت.

تطبيق فرمت پايان نامه با فرمت استاندارد 

دانشكده )موجود در وب سايت دانشكده( و 

 ارايه فرم مجوز صحافي به دانشجو

 پايان ارائه و آموزش اداره به مراجعه

 صحافي مجوز فرم و نامه

 تاييد و نامه پايان فرمت بررسي

 صحافي مجوز فرم

ت.ت. مستقر در ادامه کارشناس 

 آموزش

 استاد هر براي نسخه يک :نامه پايان صحافي و تكثير

 يک(، دورو بهصورت الزاماهنما )در صورت لزوم و را

. يكرو بهصورت الزاما)دانشگاه كتابخانه براي نسخه

 .(است اختياري مشاور استاد نسخه حويلت

ثبت پايان نامه در پوستر پايان نامه  و  CDعدد  يکتهيه 

http://thesis.irondoc.ac.ir  بر اساس راهنماي موجود در وب

 و دريافت كد رهگيريسايت دانشكده 

و فاكتورهاي  irandocكد رهگيري  ،پوستر پايان نامهحاوي  CDتحويل  

 دانشكده  ت.ت.مربوط به تكثير و صحافي پايان نامه به كارشناس 

به بخش اسناد تحويل نسخه پايان نامه )يكرو( 

اف -دي-و بارگزاري فايل پيكتابخانه مركزي 

 در صفحه كتابخانه مركزي

محاسبه نمره پايان نامه 

و اعالم آن به كارشناس 

 تحصيالت تكميلي

ارايه پرينت شركت دانشجو در جلسات دفاع در بازه زمان تحصيل وي به 

 از پايان نامه به س.ت.ت. مستخرجهمراه يک نسخه مقاله چاپ شده 

ثبت نمره پايان نامه 

 در سيستم گلستان

، تنظيم irondocتاييد ثبت پايان نامه در سايت 

 صورتجلسه دانش اموختگي در سيستم گلستان 

 استاد راهنما و مشاور 

 دانشجو نماینده ت.ت. دانشجو

 دانشجو

 دانشجو دانشجو

 دانشجو
 دانشجو

 کارشناس ت.ت.

 کارشناس ت.ت.
 دانشجو س.ت.ت. س.ت.ت. کارشناس ت.ت.

http://thesis.irondoc.ac.ir/

