
 از پایان نامه فرایند دفاع 

فرایند دفاع از پایان نامه از هنگام ثبت درخواست دفاع از پایان نامه، فرایند همانندجویی، انجام دانشجوی گرامی به اطالع می رساند * 

داوری پایان نامه و در نهایت تایید اساتید راهنما و مشاور، طرح در گروه برای معرفی اساتید داور، ارسال برای اساتید داور، دریافت نتایج 

هماهنگی برای برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه یک بازه زمانی حدودی و نسبی حداقل یک ماه تا دو ماه و گاهی بیشتر را می برد لطفا 

در سامانه آموزش  حتما به این موضوع زمان بر بودن دفاع از پایان نامه توجه داشته باشید و این امر را به هنگام ثبت درخواست دفاع

ه را دانشگاه در نظر داشته باشید که به موقع نسبت به ثبت دفاع از پایان نامه اقدام کرده تا در بازه زمانی مجاز امکان دفاع از پایان نام

 داشته باشید.

 پایان نامهارسال فرایند 

در سامانه جامع  ییهمانندجو دییتا یپروپوزال و گواه PDFو  word لیفا یبارگزار و ثبت درخواست دفاع از پایان نامه .1

دریافت فلوچارت راهنما نحوه ثبت درخواست دفاع از برای . توسط دانشجو ems.ut.ac.irآموزش دانشگاه تهران به آدرس 

توجه داشته باشید که همانندجویی را  مراجعه کنید. /https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3907 پایان نامه به آدرس

 شتریب ییراهنما افتیدر یبراانجام دهید. ) /https://tik.irandoc.ac.irبایستی با مراجعه به سایت ایرانداک به آدرس: 

توجه داشته ( دیقسمت سمت چپ سامانه مراجعه کنموجود در  هیبه اطالع یپس از ورود به سامانه آموزش دانشگاه با نام کاربر

درصد باشند مجوز طرح در گروه  30از  شتریکه ب ییدرصد باشد پروپوزال ها 30از  شتریب دینبا ییهمانندجو جهیکه نت دیباش

 ند.کن افتیرا در ییهمانندجو جهیاصالح شوند و مجدد نت دیرا ندارند و با یآموزش

دانشجو موظف است این ثبت درخواست را به  دانشگاه تهران جامع آموزشدر سامانه دفاع از پایان نامه پس از ثبت درخواست  .2

 رشناس گروه درخواست را تایید کند.اطالع دهد تا کا h.edalatyar@ut.ac.irآدرس الکترونیکی 

کند تا می  پیگیریاز استاد راهنما  در این مرحله دانشجو می شودبرای استاد راهنما ارسال  درخواست س از تایید کارشناسپ .3

درخواست برای کتابخانه ارسال پس از تایید استاد راهنما در سامانه  را در سامانه مذکور تایید کند. دفاع از پایان نامهدرخواست 

روه ارسال تا تایید کتابخانه را پیگیری کند پس از دریافت تایید کتابخانه درخواست برای مدیر گ استدانشجو موظف می شود 

می شود پس از آن دانشجو موظف است از مدیر گروه پیگیری کند تا درخواست را در سامانه تایید کند پس از دریافت تایید مدیر 

دانشجو می تواند ) اطالع دهد. h.edalatyar@ut.ac.irاین تایید را به پست الکترونیکی  گروه دانشجو موظف است تا

 گردش های درخواست دفاع را مشاهده کند.(در کادر گردش کار آموزش کلیه 

 کند تا تایید پایان نامه را به آدرس الکترونیکی پیگیریاز استاد مشاور پایان نامه  پس از انجام فرایند باال دانشجو موظف است .4

h.edalatyar@ut.ac.irیبرا امکیپ ای لیمیا قیدانشجو از طر یرا براپایان نامه  دییتا مشاور)اگر استاد  ارسال کند 

 یرا برا دییتا امکیپ ریتصو ایکند  لیمیکارشناس ا یرا برا مشاوراستاد  دییتا لیمیتواند ا یدانشجو ارسال کرده باشد دانشجو م

 کارشناس ارسال کند(.

 تعیین اساتید داور در گروه قرار می گیرد.پایان نامه در فرایند  ،پس از دریافت تایید استاد مشاور  .5

پس از معرفی اساتید داور )یک استاد داور از داخل گروه و یک استاد داور خارج از گروه( از طرف گروه به کارشناس گروه ها،  .6

کارشناس گروه ها پایان نامه را برای اساتید معرفی شده ارسال کرده و اساتید داور در صورتی که داوری پایان نامه را قبول کنند 

روز فرصت دارند تا  10داور ارسال می شود از تاریخی که پایان نامه برای اساتید داور ارسال می شود پایان نامه برای اساتید 

روزه نتیجه داوری را اعالم نکنند پس از مدت زمان اعالم  10پایان نامه را مطالعه و داوری کنند اگر اساتید داور در بازه زمانی 

تید مذکور پیگیری می شود در صورت اعالم نتیجه توسط اساتید و اعالم اجازه شده نتیجه داوری توسط کارشناس گروه ها از اسا

 دفاع از پایان نامه، دانشجو نسبت به هماهنگی برای جلسه از پایان نامه اقدام می کند.

https://tik.irandoc.ac.ir/


 فرایند دفاع از پایان نامه 

دریافت مجوز دفاع از پایان نامه با موضوعیت نامه  یک و انجام داوری پایان نامه تعیین اساتید داوربه صورت موازی در مرحله  .1

از طریق اتوماسیون اداری ارسال می  برای واحد های آموزش، حسابداری و کتابخانه توسط کارشناس گروه ها)خانم عدالتیار(

ت مجوز از )برای دریافپیگیری کند  ی مذکورواحدها دریافت مجوز الزم برای دفاع از پایان نامه را ازدانشجو موظف است  شود.

یا شماره تماس واحد  fa.ghazinasab@ut.ac.irواحد آموزش می توانید از خانم قاضی نسب از طریق پست الکترونیکی 

پیگیری کنید، برای دریافت مجوز از واحد کتابخانه نسخه نهایی پایان نامه  2داخلی  88225018، 88225036آموزش به شماره 

ارسال و تاییدیه را از کتابخانه پیگیری کنید.)شماره تماس کتابخانه   entlibrary.ut@gmail.comرا به پست الکترونیکی

می باشد( برای دریافت مجوز از واحد حسابداری نیز نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی خود را در به شماره  61119237

)دانشجو می تواند .  اهید از پایان نامه دفاع کنید(ارسال کرده و اعالم کنید که می خوپیامک آقای فوالدلو  09196479744تلفن 

درخواست داده تا نتیجه آن   h.edalatyar@ut.ac.irبرای اطمینان از دریافت تاییدیه کلیه واحدها به پست الکترونیکی

 تماس بگیرد.( 4داخلی  88225036و  88225018پاسخ داده شود و یا با شماره تلفن آموزش 

 .اطالع داده خواهد شد دانشجوبه تلفنی  یا پست الکترونیکیاز طریق  اجازه دفاع از سوی داوران نامه ونتیجه داوری پایان  .2

جلسه برای برگزاری هماهنگی  دانشجو نسبت به و اجازه اساتید داور برای دفاع از پایان نامه، پس از دریافت تاییدیه کلیه واحدها .3

 کند. می اقدام  پایان نامه دفاع از

برگزاری را یک هفته قبل از تاریخ ساعت هماهنگ شده تاریخ و  ملزم استپس از هماهنگی جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو  .4

اعضای هیات  و متعاقب آن اعالم کند خانم امین پور ch_aminpour@ut.ac.irجلسه دفاع به پست الکترونیکی 

به پست الکترونیکی  با ذکر تاریخ و ساعتحضور در جلسه دفاع از پایان نامه را  )اساتید داور، راهنما و مشاور( تاییدیهداوران

ch_aminpour@ut.ac.ir های اعالم شده مطمئن شوید می  تاییدیه اینکه از دریافت برای .دنخانم امین پور ارسال کن

  .پیگیری کنید 3داخلی  88225018 -88225036آموزش شماره تلفن  توانید از طریق پست الکترونیک خانم امین پور و یا

 

در برگزاری جلسات دفاع به صورت الکترونیکی قبل از تعیین زمان جلسه با الزم به ذکر است مهم:  *

اساتید، امکان برگزاری جلسه الکترونیکی را با خانم زهرا صفاری از طریق پس الکترونیک 

saffari.zahra@gmail.com .هماهنگ کنید 


