روند دفاع غيرحضوري از پايان نامه كارشناسي ارشد
 (١دانشجو:
الف( ثبت درخواست دفاع در سامانه گلستان از طريق پيشخوان خدمت )با توجه به راهنماي موجود در سامانه(
ب( بارگذاري فايل هاي پايان نامه و گزارش همانندجويي تمام متن پايان نامه با فرمت pdf
پ( پيگيري درخواست تا مرحله صدور الكترونيكي دعوتنامه هاي دفاع

١
دفاع غيرحضوري بر بستر سامانه آموزش مجازي ) (VESدانشگاه

٢

 (٢استاد راهنما:
الف( بررسي و تاييد درخواست دفاع دانشجو در سامانه گلستان )بارگذاري فايلهاي پايان نامه و گزارش همانندجوي
تمام متن پايان نامه ،عنوان پايان نامه عينا مطابق پيشنهاده و به درستي ثبت شده باشد(
ب( ايجاد لينك جلسه مجازي دفاع بر بستر ) Adobe connectبدون تغيير تنظيمات پيش فرض موجود( با فرمت اعﻼم شده
 (٣مدير گروه:
الف( بررسي درخواست دفاع دانشجو در سامانه گلستان
ب( تعيين دو داور )به پيشنهاد استادراهنما و پس از طرح در جلسه گروه( )ثبت مشخصات داور جديد
براي داوران خارج از دانشگاه(
پ( تاييد فرايند و ارسال درخواست به داور اول

٣
٤

٥

٦
٧
٨
٩

١٠

 (٤داور اول:
الف(انجام داوري اوليه )در مورد قابل دفاع بودن پايان نامه(
ب( تاييد يا رد درخواست دفاع در سامانه
 (٥داور دوم:
الف( انجام داوري اوليه )در مورد قابل دفاع بودن پايان نامه(
ب( تاييد يا رد درخواست دفاع در سامانه
 (٦مدير گروه:
در صورتي كه يكي از داوران درخواست را تاييد نكرد ،درخواست به مدير گروه برگردانده مي شود تا
يك داور جديد تعيين )طبق صورتجلسه قبلي گروه( و ثبت نمايد .درصورت تاييد هر دو داور ،فرايند ادامه
مي يابد .درصورت عدم تاييد توسط دو داور ،درخواست با عدم تاييد نهايي به دانشجو برگردانده شده و
فرايند خاتمه مي يابد.
 (٧كارشناس آموزش:
الف( تعيين نماينده تحصيﻼت تكميلي براي جلسه دفاع
ب( تعيين و ثبت زمان و لينك جلسه دفاع بعد از هماهنگي با همه اعضا )دريافت لينك جلسه از استادراهنما(
پ( تاييد درخواست دفاع در سامانه
ت( درج اطﻼعيه برگزاري جلسه دفاع حاوي زمان و لينك جلسه در وبسايت دانشكده
 (٨دانشجو:
الف( تكميل فرمهاي ارزشيابي پايان نامه ،صورتجلسه دفاع و ارزيابي كيفي جلسه دفاع )فرمهاي شماره  ٨ ،٣٠٧و (٣١١
ب( ارسال الكترونيكي فرمهاي مزبور به نماينده تحصيﻼت تكميلي )به همراه اسكن مستندات دستاوردهاي
پايان نامه از قبيل مقاله ،ثبت اختراع(... ،
پ( اطمينان از درج اطﻼعيه دفاع در وبسايت دانشكده

 (٩نماينده تحصيﻼت تكميلي:
الف( دريافت الكترونيكي فرم هاي جلسه دفاع و مستندات دستاوردهاي پايان نامه از دانشجو
ب( تاييد درخواست دفاع در سامانه

 (١٠معاون آموزشي دانشكده :
الف( بررسي درخواست و تاييد نهايي در سامانه
ب( صدور دعوتنامه هاي شركت در دفاع )حاوي لينك جلسه دفاع( و ارسال به اعضا از طريق سامانه دبير

نكات قابل توجه :فايل راهنماي ثبت درخواست دفاع ،در سامانه گلستان )بخش درخواست دفاع( قرار دارد.
دانشجو بايد حداقل دو هفته قبل از تاريخ برگزاري جلسه دفاع ،درخواست خود را در سامانه ثبت كند.
از آنجا كه دانشجو ممكن است قبﻼ با اين سامانه ارائه اي نداشته باشد ،ﻻزم است كه طي يكي دو جلسه قبل از دفاع آموزش هاي ﻻزم را از
استادراهنما كسب كند .برگزاري حداقل يك جلسه پيش دفاع به استادان راهنما توصيه شده است.
در صورت عدم مشاهده اطﻼعات پايان نامه توسط دانشجو ،بايد با كارشناس آموزش دانشكده تماس گرفته شود.
آخرين ويرايش فرم هاي موردنياز براي جلسه دفاع ،از وبسايت دانشگاه )بخش مديريت تحصيﻼت تكميلي( قابل دسترسي است.
در هر مرحله از فرآيند ،تمام اعضاي فعال در روند مي توانند از طريق پيشخوان خدمت سامانه گلستان مراحل انجام فرايند را رصد كنند.

