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 هماهنگی اولیه دانشجو و اساتید برای برگزاری دفاع 

ثبت فرم دفاع پایان نامه کارشناسی توسط دانشجو )درج 

(مشخصات و ایمیل اساتید، آپلود فایل پایان نامه  

 ارسال خودکار  ایمیل به  استاد راهنما
  (نظر استاد راهنما توسط دانشجو لزوم پیگیری ثبتارسال خودکار ایمیل به دانشجو )

 موافقت یا عدم موافقت استاد راهنما با برگزاری دفاع

 ارسال خودکار پیام به کارشناس تحصیالت تکمیلی

 موافقت یا عدم موافقت کارشناس با برگزاری دفاع

 ارسال خودکار  ایمیل مجوز دفاع به استاد راهنمای دوم، مشاور، مدعو داخلی و خارجی
(لزوم پیگیری ثبت نظر اساتید مربوطه توسط دانشجوارسال خودکار ایمیل اطالع رسانی به دانشجو )  

استاد ممتحن با برگزاری دفاع موافقت یا عدم موافقت  

 صدور مجوز دفاع 

ارسال خودکار ایمیل به دانشجو پس از اعالم نظر هر یک از اساتید به 

 منظور اطالع رسانی و پیگیری تا زمان ثبت نظر تمامی اساتید
ارسال خودکار ایمیل به دانشجو به 

ظور اطالع رسانی و پیگیریمن  

ارسال خودکار ایمیل به دانشجو به 

 منظور اطالع رسانی و پیگیری

 ارسال صورتجلسه و فرم های ارزشیابی به اساتید توسط کارشناس )روز قبل از دفاع(
 ارسال ایمیل اطالع رسانی به دانشجو )روز قبل از دفاع( 

 برگزاری دفاع طبق برنامه

 مسکوت شدن درخواست دفاع

 مسکوت شدن درخواست دفاع

 مسکوت شدن درخواست دفاع

جمع بندی نمره و پر کردن فرم های ارزشیابی توسط اساتید 

 )بالفاصله بعد از دفاع(

اصالحات مد نظر اساتید توسط دانشجواعمال   

ارسال خودکار ایمیل به دانشجو به 

 منظور اطالع رسانی و پیگیری

https://formafzar.com/form/36abe


 هماهنگی ساعت و تاریخ دفاع 

 روز و ساعتی را برای برگزاری دفاع مشخص نمایید. تاد راهنما و ممتحن خود ژه الزم است تا با هماهنگی با اسآماده سازی گزارش پروپس از 

 ثبت فرم دفاع کارشناسی ارشد

 را به صورت آنالین پر کنید. )حداقل یک هفته قبل از دفاع( کارشناسیپس از مشخص شدن تاریخ دفاع خود می توانید فرم دفاع 

نظر به اینکه وارد کردن اطالعات به صورت نادرست سبب بروز تأخیر در صدور فرآیند دفاع خواهد شد که این امر ممکن است پیامدهایی برای 

همچنین اطالعات از زمان برگزاری دفاع پرکرده و روز زودتر  10حداقل یک هفته تا دانشجو داشته باشد، خواهشمند است فرم دفاع را 

 مربوطه را به طور دقیق و بدون اشتباه وارد فرمایید.

از آنجایی که کلیه ی مکاتبات و ... می بایست وارد گردد. دانشجو نظیر نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی در بخش اول فرم اطالعات کلی 

 م خواهد گرفت خواهشمند است در درج آن دقت داشته باشید. بعدی از طریق ایمیل با شما انجا

 .وارد نماییددر فیلد تاریخ  دفاع و ساعت دفاع می بایست زمان هماهنگ شده با اساتید برای برگزاری دفاع را 

 

 

در صورتی که فایل پایان نامه شما کمتر یید. در ادامه ی فرم می بایست اطالعات مربوطه به پایان نامه خود را وارد کرده و فایل آن را آپلود فرما

مستقیماً آپلود نمایید. در غیر اینصورت می بایست فایل خود را در سایت هایی که امکان  پروژهمگابایت باشد می توانید آن را در فیلد فایل  5از 

 در کادر دیگر وارد کنید.  بارگذاری فایل در آن ها وجود دارد )نظیر گوگل درایو( آپلود کرده و آدرس آن را



 

 

 یدرج نمایید . برای سهولت کار لیست های کشوی را در ادامه می بایست اطالعات مربوط به اساتید شامل نام و نام خانوادگی و ایمیل آن ها

یافته و  عتاستاد و ایمیل استاد در فرم قرار گرفته اند که با استفاده از آن ها می توانید اطالعات مورد نظر برای اساتید داخل دانشکده را به سر

 در کادر مورد نظر کپی کنید.

 اجتناب فرمایید. قبل از نام ...خواهشمند است نام اساتید را به فرم نام و نام خانوادگی نوشته و از درج صفاتی نظیر آقای، دکتر و 

 

ر یدر نهایت می بایست امضای خود را در فرم درج نمایید بدین منظور می توانید طرح امضای خود در کادر امضای دیجیتال رسم نمایید و یا تصو

 امضای خود را آپلود کنید 



 .که در فرم ها قابل استناد باشد در صورت استفاده از روش اول می بایست طرح امضا به طور مناسب کشیده شود

 

 

یر )نظ وجود داشتهتلفن های همراه  درهای اسکنر که  با استفاده از نرم افزاردر صورتی که از روش دوم استفاده می نمایید می بایست حتماً  

fast scanner) .تصویر امضای خود را اسکن کرده و از عکس برداری عادی خودداری نمایید 

 

  نظر اساتید پیگیری ثبت

و فایل  حاویبالفاصله با کلیک بر روی گزینه ی ثبت فرم اطالعات شما ثبت خواهد شد. ایمیل تأیید برای آدرس ایمیل دانشجو و یک ایمیل 

 به استاد راهنما ارسال خواهد شد. گزارش

 

 وضعیت بررسی در خواست خود را مشاهده فرمایید. ،خواستدر ایمیل دریافتی می توانید با کلیک بر روی گزینه ی مشاهده ی در 

رم بالفاصله پس از تکمیل ف اطالعات مربوط به تایید و یا عدم تایید درخواست دفاع شما توسط کارشناس آموزش و اساتید مربوطه این فرم در

 . خواهد شددرج  توسط ایشان 

  .هیدبالفاصله پس از ثبت فرم می بایست پیگیری الزم برای ثبت نظر توسط استاد راهنمای خود را انجام د

 



 

از به کارشناس بدون نیتوسط استاد راهنما درخواست شما به صورت خودکار به کارشناس تحصیالت تکمیلی رسیده و پس از تایید درخواست 

 را مورد بررسی و تایید قرار خواهد داد.در اسرع وقت درخواست  پیگیری شما

شده توسط شما اعم از فایل پایان نامه، روز و ساعت دفاع به سایر اساتید با تایید درخواست شما توسط کارشناس ایمیلی حاوی اطالعات وارد 

 انی نیز برای شما ارسال خواهد شد.ارسال می گردد. در این مرحله یک ایمیل اطالع رس

به منزله ی صدور مجوز دفاع می باشد و در این شرایط دفاع طبق برنامه استاد راهنما و ممتحن  کارشناس، درخواست دفاع شما توسطتایید 

 برگزار خواهد شد. 

 .یادآوری دفاع را دریافت خواهید کرد یلروز قبل از دفاع ایم

 

 مشاهده اصالحات خواسته شده توسط اساتید

ارسال شده  پیگیری ی که قبالً به شما برای از برگزاری دفاع و ثبت ارزشیابی توسط اساتید اصالحات مورد نظر توسط ایشان در همان لینکپس 

 قابل مشاهده خواهد بود.

 


