مراحل ثبت نمره و فارغ التحصیلی پایان نامه تحصیالت تکمیلی:
 .1تهیه پرینت از فرم ارزیابی جلسه دفاع تکمیل شده توسط دانشجو قبل از جلسه دفاع و تحویل آن به استاد
راهنما(فرم ارزیابی از طریق سامانه پژوهشی توسط استاد راهنما هم قابل دریافت است)

 .2تکمیل فرم ارزیابی و ثبت نمره در جلسه دفاع توسط استاد راهنما و امضا فرم توسط کمیته داوران و استاد
راهنما (در صورت ناقص ماندن امضاها در فرم ارزیابی در روز دفاع ،استاد راهنمای اول مسوول گرفتن امضاها و
تکمیل فرم است)

 .3ارسال فرم اسکن شده ارزیابی دفاع توسط استاد راهنما به مدیر گروه از طریق اتوماسیون مکاتبات.

 .4تایید نمره توسط مدیر گروه (چک کردن سطح نمره با قوانین نمره دهی پایان نامه ها) و ارسال فرم ارزیابی
دفاع توسط مدیر گروه به معاونت آموزشی دانشکده.

 .5ارسال فرم ارزیابی توسط معاون آموزشی به کارشناس آموزش برای ثبت نمره در کارنامه دانشجو.

 .6ارسال فرم ارزیابی دفاع توسط معاون آموزشی به معاونت پژوهشی برای بارگذاری در سامانه پایاننامه ها توسط
کارشناس پژوهش.

 .7انجام اصالحات خواسته شده کمیته داوران توسط دانشجو و بارگذاری پایاننامه اصالح شده در سامانه پایاننامه
در زمان مشخص شده .در این مرحله توصیه میشود دانشجو قبل از بارگذاری فایل پایان نامه در سامانه ،نخست
به اساتید داور و کمیته داوران فایل اصالح شده پایاننامه را ارسال کند و نظرات آنها درباره اصالحات را گرفته و
اگر تایید کردند در سامانه بارگذاری کند و در غیراینصورت داوران دوباره اصالح خواهند زد و کار دانشجو به تاخیر
خواهد افتاد.
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 .8تایید اصالحات توسط داوران و استاد راهنما و ارسال نتیجه اصالحات به معاون پژوهشی از طریق سامانه .توجه
شود که در این مرحله اول باید استاد راهنما تایید کند و بعد داوران.

 .9در این مرحله معاون پژوهشی تایید کرده و به دانشجو ارسال میکند تا کد رهگیری گواهی ثبت پایاننامه
ایرانداک توسط دانشجو وارد شود.

 .10بعد از مرحله قبلی از طریق سامانه پرونده دفاع دانشجو به کارشناس پژوهشی ارسال میشود تا گواهی ایرانداک
را در سامانه بارگذاری کند و بعد از طریق سامانه فایل پایان نامه به مسئول کتابخانه برق و کامپیوتر ارسال میشود.

 .11بعد دانشجو از طریق کارشناس آموزش فرم تسویه دانشکده را گرفته و امضای های استاد راهنما و کارشناس
فناوری اطالعات دانشکده و مسئول کتابخانه برق و کامپیوتر را اخذ کرده و به کارشناس پژوهش فرم را تحویل
داده و در مرحله بعد تسویه دانشگاه شروع خواهد شد.
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