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 مقطع  کارشناسی ارشد دفاع جلسات برگزاری دربارۀ تکمیلی تحصیالت اطالعیه

 (1400 ماه بهمن) 1400-1401تحصیلی  اولسال نیم
 

 

 

  

 

 

 

 :رساندبه اطالع می، 1400 - 1401تحصیلی  اولسال در نیممقطع کارشناسی ارشد نظر به برگزاری جلسات دفاع 

 .بودخواهد  1400 ماهدهة نخست بهمن، 1400-1140 تحصیلی اول سالارشد نیم کارشناسی مقطع دفاع جلساتآخرین مهلت برای برگزاری  .1

 و تمامی مطالبنگارش و تدوین دانشجو پس از ضروری است التحصیلی، نامه هنگام فارغنامه وزارت علوم مبنی بر ثبت پایاننظر به بخش .2

تأیید استاد  و دریافتنامه پایان نگارش نامهشیوه شود، طبقمی( رشته به تناسب) عملی و تئوری هایقسمت که شامل ،نامهپایان فصول

را از سایت بارگذاری نموده و گواهی انجام آن ،(سایت ایرانداک)سامانه همانندجو در نامه را تمامی متن پایانراهنما، محترم 

 .دریافت نمایدایرانداک 

همانندی از این رقم بیشتر شود، که میزان درصد مورد پذیرش دانشگاه است؛ در صورتی 30نامه تا میزان همانندی پایانتذکر: 

 نامه را زیر نظر استاد محترم راهنما، بازنویسی شود.ضروری است دانشجو متن پایان

گواهی همانندجویی ایرانداک خود را  1400ماه دی 1تا قبل از تاریخ  بر بودن فرایند دریافت گواهی همانندجویی ایرانداکزمانبه دلیل  .3

 ثبت سامانه" طریق از تنها درخواست مجوز دفاع خود را (نه روز)به مدت  ماهدی 9ا ماه تدی 1 فرصت دارند ازدانشجویان دریافت نمایید. 

شود که فرایند ثبت درخواست مجوز دفاع خود را به دانشجویان گرامی توصیه می د.نو کد پیگیری را دریافت نمای ارسال "درخواست

 دهند.در روزهای ابتدایی مهلت اعالم شده انجام 

را نخواهند داشت  1400ماه بهمندانشجویانی که در این مدت درخواست مجوز دفاع خود را ارسال ننمایند، امکان دفاع در تذکر: 

در صورتی که دانشجو در مدت زمان مقرر سنوات تحصیلی خود را تمدید  و ملزم به تمدید سنوات تحصیلی خود خواهند بود.

نامه را نخواهد داشت و از ظرفیت پذیرش استاد )استادان( راهنما و مشاور حذف خواهد تدوین پایانامکان ادامة روند ، ننماید

ثبت چنین دانشجو ملزم به برای دانشجو به ثبت خواهد رسید و هم یک ترم مرخصی تحصیلیدر این حالت از لحاظ آموزشی معادل  شد.

 خواهد بود. وط به تصویب آندوباره پیشنهاده )پروپوزال( و انجام تمامی مراحل مرب

  ، وضعیت درخواست خود را پیگیری نماید."وضعیت و چرخه"دانشجو موظف است از طریق کد پیگیری در بخش  .4

مهم: جهت تأیید مجوز دفاع، پیگیری تمامی مراحل از طریق سامانه ثبت درخواست الزامی و بر عهده دانشجو است. در صورت عدم 

 تأیید مجوز دفاع، دانشگاه مسئولیتی در قبال برگزار نشدن جلسه دفاع و تبعات آن نخواهد داشت.پیگیری دانشجو و عدم 

 شامل موارد زیر است:  کارشناسی ارشد شرایط و ضوابط اخذ مجوز دفاع .5

 

 

 شامل مدارک بودن تکمیل 

 

 

 تسویه مالی 

 اخذ کلیه واحدهای مربوط 

 

 

 

 کپی شناسنامه  -1

 کارت ملی کپی -2

 عکس       -3

 دارا بودن اصل گواهی موقت کارشناسی  -4

 ع کارشناسی )از دانشگاه قبلی( نمرات مقط تائیدیه تحصیلی و ریز -5

 معافیت تحصیلی برای آقایان ) و یا کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت( -6
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 ارشد به شرح زیر الزامی است:  کارشناسی نامهپایان از دفاع برای آمادگی رعایت تمامی مراحل .6

I.  نامهشیوه شود، طبقمی( رشته به تناسب) عملی و تئوری هایقسمت که شامل ،نامهپایان فصول و تمامی مطالبنگارش و تدوین 

 نامه به اتمام رسیده باشد.پایان نگارش

II. های سه ماهه اول و دوم ارسال شده باشد. تا پیش از درخواست مجوز دفاع، گزارش 

را   دوم ماه نخست و سه ماه کار سه پیشرفت چنین گزارشتحصیلی و هم سنوات افزایش مجوز درخواست تذکر: دانشجویان فرم

 ارسال نمایند. "درخواست ثبت سامانه"تنها از طریق 

III. را پیش از ارسال درخواست مجوز دفاع مطالعه نامه جلسه دفاع )قابل دریافت از سامانه، بخش تحصیالت تکمیلی( دانشجویان قوانین و آیین

 نمایند.

IV. و راهنما استادان ( برای"درخواست ثبت سامانه")قابل دریافت از طریق  دفاع مجوز فرم همراه را به نامهپایان نهایی دانشجویان نسخه 

 را جهت برگزاری جلسه دفاع اخذ نمایند. هاارسال نماید  و تأیید و امضای آن مشاور

V. مجوز درخواست فرم دانشگاه، سایت به ، با مراجعهفرم مجوز دفاع تایید شده توسط استادان راهنما و مشاور دانشجویان پس از دریافت 

 تکمیل و ارسال نمایند. "درخواست ثبت سامانه" طریق را از دفاع

VI. در دو نسخه  را نامهپایان نهایی دانشجویان فایلword   وpdf ،کد درج با( رشته تناسب به) عملی بخش خروجی هایفایل با همراه 

 :نمایند ارسال زیر آدرس به الکترونیک پست طریق از پیگیری

parspostgraduate@gmail.com 

 :نمایید وارد  زیر صورت به را خود اطالعات ،نامه الکترونیک (subject) موضوع قسمت : درتوجه

 خانوادگی نام و نام – دانشجویی شماره – دفاع مجوز درخواست پیگیری کد

در این  .است دانشجو متوجه آن تبعات و شد نخواهد صادر دفاع مجوز شده تکمیل نامهپایان فایل ارسال عدم صورت در: تذکر

 مدیر گروه انجام خواهد شد. و تکمیلی تحصیالت و آموزش واحد توسط دانشجو پرونده و نامهپایان مرحله اعتبارسنجی

VII. به  ، یک هفته قبل از تاریخ دقیق دفاعتکمیلی تحصیالت واحد طرف از داور استادان و دفاع در صورت تایید مجوز دفاع، تاریخ

 رسانی خواهد شد.دانشجویان اطالع

VIII. به تناسب و نیاز رشته( هماهنگ نمایند.به همراه نسخه بخش عملی )نامه با استادان داور جهت ارسال نسخه نهایی پایان یاندانشجو 

 مراجعه نمایید. این لینکتذکر: در صورت نیاز به نشانی الکترونیکی اساتید به 

 را دریافت کرده باشند.نامه نسخه پایانحاصل نمایند که استادان داور اطمینان ست دانشجویان ضروری اتذکر: 

IX. بندی متناسب، در جلسه دفاع شرکت نمایند.با آمادگی کامل و هماهنگی با استاد راهنما دربارۀ نحوۀ ارائه مطالب و زمان یاندانشجو 

، تا اطالع جتماعیا فاصله حفظ با نشگاهیداجامعة  سلامتیاز  قبتامر رمنظوبه و  رکشو بر  حاکم هیژو یطاشرتذکر: به دلیل 

چنین پذیرایی الزم به ذکر است ورود همراهان و مهمانان و هم ثانوی  جلسات دفاع به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

 پذیر نیست.امکان

 سعی تکمیلی تتحصیال مدیریتدر  ما رانهمکا. است ریپذامکان ریز یهاآدرس به نیکیولکترا پست طریقاز  ننشجویاسواالت دا بهپاسخ  .7

  . هندد پاسخ میاگرو استادان  ننشجویاسواالت دا کلیه به قتو عسردر ا خواهند نمود

parspostgraduate@gmail.com 

 است.پذیر در ساعات اداری امکان 2، داخلی دانشگاهتماس با  از طریقمکالمه تلفنی با تحصیالت تکمیلی  .8

هنانیمهم یو تمام انیدانشجو یسالمت یآرزو با   

و هنر پارس یدانشگاه معمار یلیتکم التیتحص واحد  
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