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 :یل یتکم التی نامه تحص انیپا یلی مراحل ثبت نمره و فارغ التحص

آن به استاد   لی شده توسط دانشجو قبل از جلسه دفاع و تحو  لیجلسه دفاع تکم  یابیاز فرم ارز  نتیپر  هی. ته1

 است( افتیتوسط استاد راهنما هم قابل در یسامانه پژوهش   قیاز طر یابیراهنما)فرم ارز

 

داوران و استاد   ته یکم  و ثبت نمره در جلسه دفاع توسط استاد راهنما و امضا فرم توسط   یابیفرم ارز  لی. تکم2

اول مسوول گرفتن امضاها و   یدر روز دفاع، استاد راهنما  یابیراهنما )در صورت ناقص ماندن امضاها در فرم ارز

 فرم است( لیتکم

 

 مکاتبات.  ونیاتوماس قیگروه از طر ریدفاع توسط استاد راهنما به مد  یابی. ارسال فرم اسکن شده ارز3

 

 ی ابینامه ها( و  ارسال فرم ارز  انیپا  ینمره ده  نیگروه )چک کردن سطح نمره با قوان  رینمره توسط مد   د یی. تا4

 دانشکده.  یگروه به معاونت آموزش  ریدفاع توسط مد 

 

 ثبت نمره در کارنامه دانشجو.  یبه کارشناس آموزش برا  یتوسط معاون آموزش  یابی. ارسال فرم ارز5

 

ها توسط    اننامهیدر سامانه پا  یبارگذار  یبرا  یبه معاونت پژوهش  یدفاع توسط معاون آموزش  یابی. ارسال فرم ارز6

 کارشناس پژوهش.

 

  اننامهیاصالح شده در سامانه پا  اننامهیپا  یداوران توسط دانشجو و بارگذار  تهی. انجام اصالحات خواسته شده کم7

نامه در سامانه، نخست   انیپا  لیفا  یاز بارگذار  دانشجو قبل  شود یم  هیمرحله توص   نی در زمان مشخص شده. در ا

را ارسال کند و نظرات آنها درباره اصالحات را گرفته و    اننامهیاصالح شده پا  لیداوران فا  تهیداور و کم  د یبه اسات

 ریداوران دوباره اصالح خواهند زد و کار دانشجو به تاخ  نصورتیرایکند و در غ  یکردند در سامانه بارگذار  د ییاگر تا

 خواهد افتاد.  
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سامانه. توجه    قیاز طر  یاصالحات به معاون پژوهش  جهیاصالحات توسط داوران و استاد راهنما و ارسال نت   د یی. تا8

 کند و بعد داوران.  د ییاستاد راهنما تا د یمرحله اول با نی شود که در ا

 

ارسال م  د ییتا  یمرحله معاون پژوهش  نی.  در ا9 به دانشجو  پا  یگواه  یریتا کد رهگ   کند یکرده و    اننامه یثبت 

 توسط دانشجو وارد شود.  رانداکیا

 

  رانداک یا  یتا گواه  شودیارسال م  یسامانه پرونده دفاع دانشجو به کارشناس پژوهش  قیاز طر  ی. بعد از مرحله قبل10

 . شودیارسال م  وترینامه به مسئول کتابخانه برق و کامپ  انیپا  لیسامانه فا  قیکند و بعد از طر  یرا در سامانه بارگذار

 

استاد راهنما و کارشناس   یها  یدانشکده را گرفته و امضا  ه یکارشناس آموزش فرم تسو   قی. بعد دانشجو از طر11

 لیرا اخذ کرده و به کارشناس پژوهش  فرم را تحو  وتری اطالعات دانشکده و مسئول کتابخانه برق و کامپ  یفناور

 دانشگاه شروع خواهد شد.   هیه و در مرحله بعد تسوداد


