فرايند دفاع پاياننامه دانشجويان كارشناسي ارشد
تاييد مرحله اول قسمت اطالعات مجوز دفاع پورتال آموزشي مبني بر اتمام پروژه و اعالم آمادگي دفاع توسط دانشجو
تاييد مرحله دوم قسمت اطالعات مجوز دفاع پورتال آموزشي مبني بر تاييد اتمام پروژه و آمادگي دفاع دانشجو توسط استاد راهنما
تاييد مرحله سوم قسمت اطالعات مجوز دفاع پورتال آموزشي توسط كارشناس آموزش
تاييد مرحله چهارم قسمت اطالعات مجوز دفاع توسط دفتر آموزشهاي آزاد (تسويه مالي با دفتر آموزشهاي آزاد براي دانشجوياني
كه فايل مالي دارند).
تاييد مرحله پنجم قسمت اطالعات مجوز دفاع پورتال آموزشي توسط تحصيالتتكميلي دانشگاه
هماهنگي با اساتيد راهنما ،داوران داخلي و خارجي به منظور تعيين تاريخ جلسه دفاع توسط دانشجو و اعالم آن به كارشناس آموزش
(مهلت برگزاري جلسه دفاع ،حداكثر  20روز از تاريخ اعالم آمادگي دفاع توسط دانشجو مي باشد).
ثبت اطالعات جلسه دفاع شامل تاريخ ،ساعت و نوع برگزاري جلسه دفاع ،نوع نمرهدهي و سقف نمره پاياننامه در سامانه سامت توسط
كارشناس آموزش كه به اين ترتيب دعوتنامه الكترونيكي از طريق سامانه براي اساتيد ارسال ميشود.
برگزاري جلسه دفاع با حضور اساتيد راهنما ،داوران داخلي و خارجي (الزم به ذكر است حضور اساتيد راهنما ،داوران داخلي و خارجي در
جلسه دفاع الزامي بوده و حضور اساتيد مشاور الزامي نيست).
ثبت نمره دفاع پاياننامه توسط اساتيد راهنما ،داوران داخلي و خارجي حداكثر  72ساعت از زمان جلسه دفاع
تاييد مرحله ششم قسمت اطالعات مجوز دفاع پورتال آموزشي مبني بر تاييد برگزاري جلسه دفاع دانشجو توسط كارشناس آموزش
انجام اصالحات احتمالي پاياننامه و ارسال گواهي پذيرش اصالحات استاد راهنما در مهلت تعيينشده در سامانه سامت براي كارشناس
آموزش توسط دانشجو و درج آن در سامانه سامت توسط كارشناس آموزش (مهلت ارسال گواهي پذيرش اصالحات ،حداكثر سه هفته
از تاريخ جلسه دفاع مي باشد .پس از گذشت اين زمان ديگر امكان تاييد اصالحات وجود ندارد و نتيجه دفاع مردود خواهد شد).
دريافت فايل برگه ارزيابي پاياننامه از سامانه سامت توسط كارشناس آموزش
ثبت نمره پاياننامه به صورت موقت در قسمت اطالعات پروژه پورتال آموزشي بر اساس برگه ارزيابي پاياننامه حداكثر  10روز از تاريخ
دفاع توسط كارشناس آموزش (در صورتي كه پاياننامه نياز به اصالحات داشته باشد ،مهلت ثبت نمره متناسب با آن تغيير خواهد كرد).
ارسال نامه مكتوب به تحصيالتتكميلي دانشگاه به پيوست فايل برگه ارزيابي پاياننامه از طريق اتوماسيون مبني بر ثبت نمره قطعي و
پايان يافتن فرايند دفاع دانشجو حداكثر  15روز از تاريخ دفاع توسط كارشناس آموزش (در صورتي كه پاياننامه نياز به اصالحات داشته
باشد ،مهلت ثبت نمره متناسب با آن تغيير خواهد كرد).
تاييد مرحله ششم قسمت اطالعات مجوز دفاع پورتال آموزشي مبني بر تاييد ارسال نمره دفاع پاياننامه توسط كارشناس آموزش

مهلت دانشجويان براي دفاع پاياننامه طبق رويه ()AUT-PR-۳۳۱۰


دانشجوياني كه در نيمسال چهارم درس پاياننامه را اخذ نموده و ورودي نيمسال اول باشند تا  30مهر ماه مهلت دفاع دارند.



دانشجوياني كه در نيمسال چهارم درس پاياننامه را اخذ نموده و ورودي نيمسال دوم باشند تا پايان اسفند ماه مهلت دفاع دارند.



دانشجوياني كه در نيمسال پنجم درس پاياننامه را اخذ نموده و ورودي نيمسال اول باشند تا  30بهمن ماه مهلت دفاع دارند.



دانشجوياني كه در نيمسال پنجم درس پاياننامه را اخذ نموده و ورودي نيمسال دوم باشند تا  31تير ماه مهلت دفاع دارند.



دانشجوياني كه در نيمسال ششم درس پاياننامه را اخذ نموده و ورودي نيمسال اول باشند تا  15تير ماه مهلت دفاع دارند.
دفاع در اسفند

دفاع از اول فروردين تا  31ارديبهشت

دفاع از اول خرداد تا  15تير

حداكثر  19نمره دفاع پاياننامه و حداكثر
 1/5نمره نتايج محصوالت پژوهشي

حداكثر  18نمره دفاع پاياننامه و حداكثر 2
نمره نتايج محصوالت پژوهشي

حداكثر  17نمره دفاع پايان نامه و حداكثر
 3نمره نتايج محصوالت پژوهشي



دانشجوياني كه در نيمسال ششم درس پايان نامه را اخذ نموده و ورودي نيمسال دوم باشند تا  30دي ماه مهلت دفاع دارند.
دفاع از اول شهريور تا  30مهر

دفاع از اول آبان تا  15آذر

دفاع از  16آذر تا  30دي

حداكثر  19نمره دفاع پايان نامه و حداكثر
 1/5نمره نتايج محصوالت پژوهشي

حداكثر  18نمره دفاع پايان نامه و حداكثر
 2نمره نتايج محصوالت پژوهشي

حداكثر  17نمره دفاع پايان نامه و حداكثر
 3نمره نتايج محصوالت پژوهشي

