
راىنوای استفاده از سیستن گلستاى جيت انجام هراحل دفاع

بو نام خدا
دانشگاه تحصیالت

تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتو 



هقذهِ
راٌّوا، استاد) تَسط تاییذ هزاحل کلیِ ٍ داًطجَ تَسط دفاع درخَاست 

  هٌَی اس ٍ گلستاى سیستن طزیق اس ( آهَسش ٍ داًطکذُ گزٍُ، هذیز
 اسالیذّای در صفحات کلیِ تصاٍیز کِ ضَد هی اًجام خذهت پیطخَاى

.است ضذُ آٍردُ تعذی



داًطجَ



داًطجَ
داًطجَ در ایي صفحِ تایذ جْت دادى درخَاست دفاع تز  

رٍس   35حذاقل .)ًوایذرٍی لیٌک درخَاست جذیذ کلیک 
(قثل اس دفاع



داًطجَ

اًتخاب گشیٌِ ضوارُ فعالیت•
کلیک دکوِ جستجَ •
پز کزدى سایز فیلذّا •
کلیک دکوِ تزرسی تغییزات•
کلیک دکوِ ایجاد•

  در داًطجَ صَرتیکِ در تذکز
  تاضذ داضتِ ًَاقصی خَد پزًٍذُ

  تاضذ ًطذُ قفل آى ًوزات یا
  را داًطجَ درخَاست سیستن

  تایذ هاُ 6 حذاقل .کٌذ ًوی ثثت
  تا پزٍپَسال تصَیة تاریخ اس

.تاضذ گذضتِ درخَاست سهاى



داًطجَ
داًطجَ تعذ اس ایجاد دفاع تایذ اس گشیٌِ تاییذ در 

.قسوت عولیات استفادُ ًوایذ

  تا داًطجَ)کار گزدش هطاّذُ
  کلیِ تَاًذ هی گشیٌِ ایي اس استفادُ
(.ًوایذ پیگیزی را خَد دفاع هزاحل

تاییذ



بایگان آموزش



استاد راٌّوا

اساتیذ فعالیت ّای   -1
پژٍّطی -آهَسش 

یزایص -2

رٍس قثل اس تاریخ  25استاد هحتزم هَظف است حذاقل 
ًفز تِ عٌَاى داٍر ٍ تاریخ  4دفاع ، تعذ اس ٍارد کزدى 

اقذام تِ تاییذ درخَاست   2ٍ  1دفاع اس قسوت ّای 
.  ًوایذ 3دفاع دفاع داًطجَ اس قسوت 

تاییذ -3



آهَسش -رییس داًطکذُ–هذیز گزٍُ 
 درصَرت )دفاعهذیز گزٍُ تایذ هطاتِ استاد راٌّوا اقذام تِ اصالح تاریخ

رییس (. تا درًظزگزفتي ًظز گزٍُ)ًوایٌذداٍر  4داٍر اس تیي  2ٍ اًتخاب ( ًیاس
تاییذ . داًطکذُ ٍ آهَسش ًیش هی تَاًٌذ اقذام تِ اصالح هَارد ًوایٌذ
.درخَاست داًطجَ اس طزیق اًتخاب گشیٌِ تاییذ الشاهی است

 ٍُرٍس قثل اس تاریخ دفاع 16هذیز گز
 ُتعزیف ًوایٌذُ تحصیالت )رٍس قثل اس تاریخ دفاع 14رییس داًطکذ

.(تکویلی اس طزیق رییس داًطکذُ الشاهی است
 رٍس قثل اس تاریخ دفاع 12آهَسش



ًوایٌذُ تحصیالت تکویلی -تعزیف داٍر

اس ایي گشیٌِ جْت تعزیف داٍر  
.استفادُ هی ضَد

 انتخاب سیستن از حتوا بایذ داًر نام

 در قبال کو خارجی داًر هگر شٌد

.باشذ نشذه ًارد سیستن

.برای داًراى صفر تایپ شٌد



کارضٌاس داًطکذُ

چاج صَرت جلسِ

تاییذچاج دعَتٌاهِ

 دفاع انجام از بعذ بایذ کارشناس تاییذ است رکر بو الزم

 احتوالی تغییرات صٌرت در تا .گیریذ صٌرت دانشجٌ

 داشتو ًجٌد ىا فرم هجذد چاپ اهکاى دفاع هشخصات

.باشذ


