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 درخواست جلسه دفاع

 
 در زمان ثبت درخواست جلسه دفاع خود به نکات زیر توجه فرمائید.  دانشجویان گرامی لطفاً

 

شروع مراحل ثبت ابتدا فرم های زیر را با توجه به مقطع  تحصیلی خود دانلود و تکمیل نمایید. فرم های تکمیل قبل از  -1

 شده باید در زمان ثبت  درخواست در سیستم بارگذاری شوند.

 

 کارشناسی دوره به مربوط های فرم

دفاع جلسه برگزاری برای نامه پایان تأییدیه  

 

 ارشد کارشناسی دوره به مربوط های فرم

 دانشجویان نامه پایان پیشرفت گزارش

 دفاع جلسه برگزاری برای نامه پایان تاییدیه

 

 دکتری دوره به مربوط های فرم

 (Ph.D) تخصصی دکتری دانشجویان رساله ماهه 6 گزارش فرم

 (Ph.D) تخصصی دکتری دفاع جلسه برگزاری برای رساله تاییدیه

 

را  شناسه درخواستو  کد رهگیریمراحل ثبت درخواست جلسه دفاع شما زمانی به پایان می رسد که شما از سیستم  -2

 دریافت کنید.

 و رفرش کردن صفحه خودداری کنید. Ctrl+F5یا  F5مرورگر و فشردن کلیدهای  Backاستفاده از کلید از  -3

مراحل روند فرآیند های صورت گرفته بر روی درخواست شما از طریق پیامک  اطالع رسانی خواهد شد تا هرچه سریعتر  -4

روز فرصت دارید تا جلسه دفاع خود را رزرو نمایید. در غیر  3د زیرا شما حداکثر یدرخواست خود را پیگیری نمای

شده و برای سایرین آزاد می گردد و دانشجو حق هیچ گونه اینصورت تاریخ و مکان دفاع درخواست شده از سیستم حذف 

 اعتراضی ندارد.

پس از تکمیل فرم های مورد نیاز جهت شروع فرآیند الکترونیکی رزرو جلسه دفاع بر روی لینک مربوطه کلیک کنید تا به 

 صفحه زیر هدایت شوید.

 

 



 

 

و مراحلی که با موفقیت  آبیو همواره مرحله جاری با رنگ  استدر باالی این صفحه مراحل رزرو جلسه دفاع نمایش داده شده 

 نمایش داده می شود. سبزرنگ  با طی شده اند

 اطالعات درخواست شده  را به دقت تکمیل کرده و بر روی گزینه مرحله بعد کلیک کنید. 1مرحله در 

  لطفا توجه داشته باشید که از شماره همراه وارد شده در این قسمت جهت ارسال پیامک های مربوط به پیشرفت

 را ثبت کنید. فعالو  معتبرروند درخواست رزرو جلسه دفاع شما استفاده می شود پس حتما شماره همراه 

 

 



 

 کمیل این قسمت بر روی گزینه مرحله بعد کلیک کنید. اطالعات دانشجویی و تحصیلی خود را وارد کنید. پس از ت 2در مرحله 

 



 



و سایر اطالعات درخواست  ب پروپوزال، زمان و مکان جلسه دفاعتاریخ تصوی ،اطالعات مربوط به موضوع پایان نامه 3در مرحله 

 شده را به دقت تکمیل کنید.

 در غیر اینصورت نمی توانید به مرحله بعدی بروید.به تذکرات داده شده مربوط به نحوه انتخاب زمان دفاع توجه کنید  لطفاً

پس از تکمیل مراحل فوق مشخصات اساتید راهنما و اساتید داور را در کادر مشخص شده وارد کنید. در صورتی که برای 

شده است  که در شکل زیر نمایش داده ای هریک از موارد فوق نیاز به ثبت اطالعات تعداد اساتید بیشتری دارید بر روی گزینه

 کلیک کنید.

 
 پس از تکمیل تمامی اطالعات فوق بر روی گزینه مرحله بعد کلیک کنید.



 

بسته به رشته تحصیلی شما مدارکی که قبل از شروع از سامانه دریافت و تکمیل کرده اید، مشخص شده و باید  4 در مرحله

 در این قسمت بارگذاری شوند. مجازهای مدارک مورد نیاز در قالب فایل های تصویری و یا اسناد با پسوند

 پس از تکمیل و ارسال مدارک مورد نیاز بر روی گزینه مرحله بعد کلیک کنید.

 

 



 

باید وضعیت زبان خارجه خود را با انتخاب یکی از گزینه های موجود انتخاب کنید. این گزینه ها ممکن است برای  5 در مرحله

 مقاطع تحصیلی مختلف متفاوت باشند.

پس از تکمیل این مرحله بر روی گزینه ثبت درخواست ودریافت کد رهگیری کلیک کنید. سپس یک نسخه از تمامی اطالعات 

درخواست شما ثبت شده و به کارشناس مربوطه  ،تکمیل شده برای بازبینی به شما نمایش داده می شود و پس از تایید نهایی

به شما نمایش داده می شود که باید اطالعات مربوطه را تا روز  رهگیریکد و  شناسه درخواستسپس ارجاع داده می شود. 

جلسه دفاع نزد خود نگهدارید. پس از دریافت  کد رهگیری شما دیگر قادر به تغییر اطالعات ارسال شده نیستید مگر اینکه فرم 

 توسط کارشناسان برای ویرایش توسط شما باز شود. ،به دلیل کسری مدارک و یا ایرادات

 

 

 

 



 درخواست جلسه دفاعپیگیری 

 گزینه روی بر خود درخواست وضعیت پیگیری برای اید کرده ثبت را خود دفاع جلسه رزرو درخواست قبالً که صورتی در

 .کنید کلیکاز منوی سمت راست  دفاع جلسه درخواست پیگیری

 

که پس از در خواست جلسه دفاع به شما اختصاص داده شده  کد رهگیریو  شناسه درخواستدر صفحه نمایش داده شده 

 است را در فیلد های مورد نظر وارد کنید. 

در صورتی که شناسه درخواست و کد رهگیری را فراموش کرده اید در قسمت سمت چپ شماره دانشجویی خود را وارد کنید 

 به شماره همراه شما ارسال شود. تا اطالعات مجدداً

حیح سی درخواست شما گاهی اوقات به علت نقص مدارک ممکن است نیاز به تکمیل مدارک از سمت شما یا تصدر روند برر   

درخواست جلسه دفاع این موارد مشخص شده و پرونده برای ویرایش اطالعات توسط  پیگیریبرخی موارد باشد. که در زمان 

 اًبر روی ثبت اطالعات کلیک کرده تا درخواست شما مجدد ،شما باز می باشد. که در این صورت شما باید پس از رفع نقص

 شود.داده جهت بازبینی به کارشناس مربوطه ارجاع 

 


