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ری جلسات دفاع به صورت ، برگزا1399های مقاطع کارشناسی و ارشد از تاریخ یکم آبان نامهرساند جهت سهولت روند دفاع از پایانبه اطالع می

 ماهیانه و به شرح زیر انجام خواهد پذیرفت:

 مانهسا" طریق از تنها درخواست مجوز دفاع خود را ،هفته نخست هر ماه )بین روزهای یکم تا هفتم(دانشجویان فرصت دارند در  .1

 نمایند و کد پیگیری را دریافت نماید. ارسال "درخواست ثبت

 برگزار خواهد شد. به غیر از دو ماه مرداد و شهریور های سالتذکر: جلسات دفاع در تمامی ماه

 (راهنما) ، وضعیت درخواست خود را پیگیری نماید."وضعیت و چرخه"دانشجو موظف است از طریق کد پیگیری در بخش  .2

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

واهد دانشگاه مسئولیتی در قبال برگزار نشدن جلسه دفاع و تبعات آن نخعدم پیگیری دانشجو و عدم تأیید مجوز دفاع، 

 داشت.

 واهد شد.خبرگزار  ام ماه(هفته آخر همان ماه )بین روزهای بیست و سوم تا سیدر صورت تأیید مجوز دفاع، جلسه دفاع در  .3

 شامل موارد زیر است:  کارشناسی ارشد شرایط و ضوابط اخذ مجوز دفاع .4

 

 

 شامل مدارک بودن تکمیل 

 

 

 تسویه مالی 

  مربوطاخذ کلیه واحدهای 

 انجام دستورالعمل درخواست مجوز دفاع    

 

 ارشد به شرح زیر الزامی است:  کارشناسی نامهپایان از دفاع برای آمادگی رعایت تمامی مراحل .5

I.  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 نامهشیوه

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

  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"را تنها از طریق 

III. اع است مجوز دفال درخونامه جلسه دفاع )قابل دریافت از سامانه، بخش تحصیالت تکمیلی( را پیش از ارسدانشجویان قوانین و آیین

 مطالعه نمایند.

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

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

 

 کپی شناسنامه  -1

 کارت ملی کپی -2

 عکس       -3

 دارا بودن اصل گواهی موقت کارشناسی  -4

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

 معافیت تحصیلی برای آقایان ) و یا کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت( -6
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V. درخواست فرم دانشگاه، سایت به ، با مراجعهفرم مجوز دفاع تایید شده توسط استادان راهنما و مشاور دانشجویان پس از دریافت 

 (راهنما)تکمیل و ارسال نمایند.  "درخواست ثبت سامانه" طریق را از دفاع مجوز

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

 :نمایند ارسال زیر آدرس به الکترونیک پست طریق از پیگیری کد

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

واهد انجام خگروه  مدیر و تکمیلی تحصیالت و آموزش واحد توسط دانشجو پرونده و نامهپایان این مرحله اعتبارسنجی

 شد.

VII. ه دانشجویانبدانشگاه  سایتوب تکمیلی در تحصیالت واحد طرف از داور استادان و دفاع در صورت تایید مجوز دفاع، تاریخ 

 رسانی خواهد شد.اطالع

VIII. ماهنگ هاز رشته( به تناسب و نیبه همراه نسخه بخش عملی )نامه با استادان داور جهت ارسال نسخه نهایی پایان یاندانشجو

 نمایند.

 .را دریافت کرده باشندنامه نسخه پایانحاصل نمایند که استادان داور اطمینان ضروری است دانشجویان تذکر: 

IX. فاع شرکت ر جلسه دبندی متناسب، دبا آمادگی کامل و هماهنگی با استاد راهنما دربارۀ نحوۀ ارائه مطالب و زمان یاندانشجو

 نمایند.

تا ، اعیجتما فاصله حفظ با نشگاهیداجامعۀ  سلامتیاز  قبتامر رمنظوبه و  رکشو بر  حاکم هیژو یطاشرتذکر: به دلیل 

 برگزار خواهد شد. جلسات دفاع به صورت مجازی  اطالع ثانوی

 تکمیلی تحصیالت مدیریتدر  ما رانهمکا. است ریپذامکان ریز یهاآدرس به نیکیولکترا پست طریقاز  ننشجویاسواالت دا بهپاسخ  .1

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

 parspostgraduate@gmail.com 

 پذیر است.داری امکاندر ساعات ا 602و  601الزم به ذکر است مکالمه تلفنی با تحصیالت تکمیلی به وسیله تماس با دانشگاه، داخلی  س2

 

 هنانیمهم یو تمام انیدانشجو یسالمت یآرزو با 

 و هنر پارس یدانشگاه معمار یلیتکم التیتحص واحد

 1399مهرماه  10

 

http://178.252.160.12:9001/

