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 مرحله اول

تناسب رشته( های تئوری و عملی )بهنامه، شامل قسمتمطالب و فصول پایان

 را به اتمام برسانید. نامهنامه نگارش پایانطبق شیوه

 ) به غیر از دانشجویان رشته نقاشی(

 

سایت دانشگاه فرم مجوز دفاع را در وب "درخواست ثبت سامانه" از طریق

 را دریافت نمایید. کد پیگیری تکمیل کرده و

موجود در سایت ، به راهنمای سامانه ثبت درخواستجهت انجام مراحل تکمیل فرم از طریق  تذکر:
 مراجعه نمایید.

 .(جهت دریافت راهنما کلیک نمائید)
 

 

مرحله 

 چهارم

وضعیت و "با استفاده از کد پیگیری که پس از ثبت درخواست دریافت نمودید، 

درخواست مجوز دفاع را بررسی نموده و تا اخذ تأیید مرحله نهایی  "چرخه

 پیگیری را ادامه دهید. ،)واحد تحصیالت تکمیلی(
توسط کد  تمامی مراحل از طریق سامانه ثبت درخواست پیشرفت جهت تأیید مجوز دفاع، پیگیریتذکر: 

الزامی و بر عهده دانشجو است. در صورت عدم پیگیری دانشجو و عدم تأیید مجوز دفاع، دانشگاه پیگیری 

 واهد داشت.مسئولیتی در قبال برگزار نشدن جلسه دفاع و تبعات آن نخ

 .(جهت دریافت راهنما کلیک نمائید)
 

 

 پنجممرحله 

 مرحله دوم

 مرحله سوم

 اخذ نمایید. تأیید درخواست مجوز دفاعمبنی بر را  استاد راهنماامضای 

 

 ششممرحله 

جهت به همراه فرم مجوز دفاع  استاد راهنمانامه برای نسخه تکمیل شده پایان

 را ارسال نمایید. (سامانه ثبت درخواست سایت دانشگاه،قابل دریافت از وب) ءاخذ امضا

، به راهنمای موجود در سایت سامانه ثبت درخواستتذکر: جهت انجام مراحل تکمیل فرم از طریق 
 نمایید.  مراجعه

 .(جهت دریافت راهنما کلیک نمائید)
 

را مطالعه  (دانلودهابخش سایت دانشگاه، وب)قابل دریافت از قوانین جلسه دفاع 

 نمایید.
 

http://178.252.160.12:9001/
http://178.252.160.12:9001/
http://178.252.160.12:9001/
http://pu.ac.ir/images/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9.pdf
http://pu.ac.ir/images/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9.pdf
http://pu.ac.ir/images/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9.pdf
http://pu.ac.ir/images/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9.pdf
http://178.252.160.12:9001/
http://178.252.160.12:9001/
http://178.252.160.12:9001/
http://178.252.160.12:9001/
http://pu.ac.ir/images/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9.pdf
http://pu.ac.ir/images/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9.pdf
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با بخش عملی )به تناسب رشته( های همراه با فایلرا نامه فایل نهایی پایان

 به آدرس زیر ارسال نمایید: از طریق پست الکترونیکدرج کد پیگیری 
parspostgraduate@gmail.com 

( ایمیل، اطالعات خود subjectتوجه داشته باشید که در قسمت موضوع )

 را به صورت زیر  وارد نمایید:
 نام و نام خانوادگی – رشته-شماره دانشجویی –کد پیگیری درخواست مجوز دفاع 

نامه تکمیل شده مجوز دفاع صادر نخواهد شد و تبعات آن در صورت عدم ارسال فایل پایان تذکر:

 متوجه دانشجو است.
 

 
 

 تمفهمرحله 

نامه به همراه نسخه بخش نهایی پایان با استادان داور جهت ارسال نسخه

 هماهنگی الزم را انجام دهید.عملی 

 را دریافت کرده باشند.نامه نسخه پایانحاصل کند که استادان داور اطمینان تذکر: دانشجو 

 
 

 هشتممرحله 

 نهممرحله 

از طرف واحد  "استادان داورتعیین تاریخ دفاع و  "در خصوص رسانیاطالع

 سایت دانشگاه در وب تحصیالت تکمیلی
 و تأیید نهایی واحد تحصیالت تکمیلی است. مربوط به مجوز دفاع تذکر: تأیید مجوز دفاع منوط به تکمیل کلیه مراحل

 

 

 دربارۀ راهنما استاد با هماهنگی و کامل آمادگی با حضور در جلسه دفاع

 متناسب بندیزمان و مطالب ارائه نحوۀ

 

 دهمیازمرحله 

سایت دانشگاه، بخش راهنمای جلسه دفاع مجازی )قابل دریافت از وب

 را مطالعه نمایید. (دانلودها

 

 دهممرحله 

mailto:parspostgraduate@gmail.com
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 دانشجویان مقطع کارشناسی شرایط و ضوابط اخذ مجوز دفاع

 

                                                                                                          

 

          

 

 

 

                                                    

                                                   

                                              

 

                                                    

 

 

 

                                                    

                                                   

       تسویه مالی-2                                                  

 اخذ کلیه واحد های رشته مربوطه-3                                            

                                               

  

 واحد آموزش موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس

 شرایط و ضوابط اخذ مجوز دفاع

 اصل-3عکس  -2کپی شناسنامه و کارت ملی-1کارشناسی پیوسته:

ریزنمرات پیش دانشگاهی و دیپلم  -4 ش دانشگاهی و دیپلمپی مدرک

 معافیت تحصیلی برای آقایان ) و یا کپی کارت -6تائیدیه تحصیلی-5

 (پایان خدمت و یا معافیت

عکس       -2کپی شناسنامه و کارت ملی  -1 کارشناسی ناپیوسته:

تائیدیه تحصیلی و  -4دارا بودن اصل گواهی موقت کاردانی  -3

برای  معافیت تحصیلی -5ریزنمرات مقطع کاردانی )از دانشگاه قبلی( 

 (کپی کارت پایان خدمت و یا معافیتن ) و یا آقایا

 

 تکمیل بودن مدارک تحصیلی شامل  -1 

  15/05/1399 و فرم تمدید سنوات حداکثرتا تاریخ دفاعمجوز بازه زمانی ارسال درخواست  

 می باشد و این تاریخ تمدید نخواهد شد. 


