قابل توجه دانشجویان تحصیالت تکمیلی که قصد دفاع از پایاننامه خود را دارند
جهت انجام سریعتر و به موقع مراحل دفاع انجام موارد زیر حداقل  30روز قبل از تاریخ دفاع الزامی است :
 مطمئن شوید کلیه واحدهای درسی خود را با موفقیت گذرانده و کلیه نمرات شما قفل شده و حداقل معدل  14را اخذ کردهاید.
 فایل نسخه نهایی پایان نامه خود را که مورد تایید اساتید راهنما و مشاور است آماده نمایید.
 وارد سامانه گلستان شده ،از منوی پیشخوان خدمت درخواست دفاع خود را ثبت کنید به این منظور زمان حدودی دفاع را وارد
و فایل نهایی پایان نامه با فرمت  wordو pdfاز قسمت ارسال اطالعات پایاننامه آپلود شود ،در قسمت مشاهده مدارک
گواهی همانندجویی پروپوزال خود که از سایت ایرانداک دریافت کردهاید را ارسال نمایند( .راهنمای استفاده از این سامانه
در وب سایت دانشکده موجود است ).سپس نسبت به تکمیل فرم نظرسنجی استاد راهنما در همان قسمت از سامانه گلستان
اقدام و در پایان درخواست خود را با کلیک بر روی فلش سبز رنگ ارسال نمایید.
 برای مشاهده گردش کار درخواست دفاع ،از آیکون

استفاده کنید.

 فرم اعالم آمادگی دفاع را از وب سایت پرینت گرفته و پس از تکمیل به کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده تحویل دهید.
 پس از تایید درخواست شما توسط کارشناس تحصیالت تکمیلی ،استاد راهنما (استاد راهنما بایستی در زمان تایید درخواست
دانشجو در قسمت توضیحات حداقل دو داور مرتبط با موضوع پایاننامه را معرفی نمایند ).و سرپرست تحصیالت تکمیلی(پس
از تعیین داوران جلسه دفاع توسط کمیته تحصیالت تکمیلی) ضمن پیگیری از کارشناس تحصیالت تکمیلی از لیست داوران
جلسه دفاع مطلع و هماهنگی الزم برای برگزاری جلسه دفاع از نظر زمان و مکان انجام شود.
 فرم تحویل پایان نامه و تعیین زمان دفاع (فرم )3که در قسمت فرمهای بخش تحصیالت تکمیلی وب سایت دانشکده موجود
است را تکمیل و حداقل  2هفته قبل از تاریخ دفاع به کارشناس تحصیالت تکمیلی تحویل دهید.
 به دفتر دانشکده مراجعه و اطالعیه دفاع خود را ممهور به مهر دانشکده نموده و در برد سالن سمینار نصب نمایید و برای روز
دفاع سالن سمینار را نیز رزرو نمایید.
 به کارشناس کامپیوتر دانشکده (خانم مهندس کیانی )kiani2005@of.iut.ac.ir :مراجعه نموده و فایل اطالعیه دفاع را
جهت قرارگرفتن در وب سایت دانشکده به ایشان تحویل دهید.
 توجه :در صورت عدم ثبت درخواست دفاع در سامانه گلستان ،و یا اطالعرسانی به موقع از زمان دفاع از دفاع شما جلوگیری
خواهد شد .لذا قبل از برگزاری دفاع از اتمام این مراحل اطمینان حاصل فرمایید.
 برای اطالع از چگونگی مراحل بعد از دفاع تا فارغالتحصیلی به وب سایت دانشکده مهندسی شیمی– تحصیالت تکمیلی –
اطالعیهها – راهنمای مراحل دانشآموختگی مراجعه فرمایید .

تحصیالت تکمیلی مهندسی شیمی

