
 کارشناسی ارشد بخش شهرسازی دانشگاه شیراز پایانامه دفاع و ارزیابینامه شیوه

 

 دفاع و ارزیابی پایانامه کارشناسی ارشدمراحل و روند 

تایید نسخه نهایی پایانامه توسط استاد راهنما و استاد مشاور و تایید همانندجویی متن نهایی پس از  -1

تاریخ دفاع مد نظر خود )پیشنهادی روز کاری قبل از تاریخ  10پایانامه توسط استاد راهنما، دانشجو حداقل 

-پایانامه به همراه گواهی همانندشود( متن کامل با هماهنگی استاد راهنما و مشاور تعیین میدفاع پیشنهادی 

  کند.ثبت می SESSهای مورد نیاز را در سامانه آموزشی پژوهشی دانشگاه شیراز جویی و سایر فایل

داوری داور پیشنهادی خود برای  3اسامی  ،در سامانه به هنگام تایید مجوز دفاع دانشجواستاد راهنما  -2

 کند.یپایانامه را در توضیحات پایانامه اعالم م

 و تخصص رعایت عدالت مبنای داوری شده یا در دست داوری و بر هایرییس بخش بر اساس تعداد پایانامه -3

ثبت  SESSو در سامانه تعیین  پایانامه نفر را به عنوان داور 1ها، از بین داوران پیشنهادی در توزیع داوری

  کند.می

نهایی دفاع با داور منتخب و اساتید راهنما و مشاور و و ساعت دانشجو موظف است ضمن هماهنگی تاریخ  -4

اعالم آن به معاونت آموزشی دانشکده جهت تعیین نماینده تحصیالت تکمیلی، نسخه نهایی پایانامه خود را 

در این مرحله دفتر قبل از برگزاری جلسه دفاع در اختیار داور منتخب و نماینده تحصیالت تکمیلی قرار دهد. 

پیشنهادی استاد راهنما،  انکامل پایانامه شامل عنوان، استاد راهنما، استاد مشاور، اساتید داوربخش مشخصات 

استاد داور انتخابی و تاریخ، ساعت و محل دفاع را در گروه مجازی بخش در معرض دید تمام همکاران عضو 

 دهد.هیات علمی قرار می

تکمیلی و تایید آموزش دانشگاه، در تاریخ مشخص نماینده تحصیالت  داور متخصص داخلی، پس از تعیین -5

در جلسه دفاع و پس از شود. های مصوب دانشگاه شیراز برگزار میشده دفاع دانشجو بر اساس دستورالعمل

تعیین نمره دانشجو، صفحه اول پایانامه حاوی امضاء اعضا کمیته دفاع تکمیل و تا تایید انجام شدن اصالحات 

 گیرد.قرار می رییس بخشدر اختیار 

گیرد، پس از برگزاری دفاع و تعیین نمره دانشجو که بر اساس قوانین دانشگاه و عرف رایج بخش صورت می -6

 شود.به دانشجو ابالغ می استاد راهنماو از طریق  با تاییداصالحات مد نظر کمیته دفاع 

 کمیته دفاع تایید انجام اصالحات مد نظردانشجو پس از انجام اصالحات ابالغ شده از سوی استاد راهنما و  -7

کند و نسخه نهایی پایانامه خود را می دریافت بخش دفترخود را از  صفحه اول پایانامهاز سوی استاد راهنما، 

 نماید.ثبت میطی مراحل بعدی جهت و سایت ایرانداک  SESSسامانه آموزشی پژوهشی دانشگاه شیراز  در

و سایت  SESSکه در سامانه  نسخه نهایی پایانامه درهای نگارشی دانشگاه شیراز دستورالعمل رعایت تمامی



ها در وبسایت معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه این دستورالعمل .الزم است شود،ایرانداک ثبت می

 ها(نامه تنظیم پایانامه)قسمت شیوه موجود است.و دانشکده 

مسئولین ه و فارغ التحصیلی، پیشرفت امور را از راحل فرآیند دفاع از پایانامدانشجو موظف است در تمامی م -8

  .مایدنقابل رویت است پیگیری  SESSکارشناسان و کاربران مرتبط که اسامی آنها در سامانه دانشکده، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کارشناسی ارشد بخش شهرسازی دانشگاه شیراز پایانامه دفاع و ارزیابینامه شیوهچارت 

 

 

داورو  مشاورو اساتید راهنما هماهنگی تاریخ و ساعت نهایی دفاع با   

به تمامی  امهنانیشخصات کامل پاارائه م
 اعضای هیئت علمی توسط دفتر بخش

)امضاء اعضا  نامهانیارائه صفحه اول پا
بخش سییدفاع( به ر تهیکم  

نامه و تایید همانندجویی تایید نسخه نهایی پایان

 تویط اساتید راهنما و مشاور

 خیقبل از تار یروز کار 10حداقل 
دفاع یشنهادیپ  

 گام اول

 مالحظات

 گام دوم

نامه و گواهی همانندجویی در سامانه توسط دانشجوثبت متن پایان  

 گام سوم

نامه قبل از دفاع به داور و ارائه نسخه نهایی پایان

 نماینده تحصیالت تکمیلی توسط دانشجو

 گام چهارم

 هایدفاع دانشجو بر اساس دستورالعملبرگزاری 

در تاریخ معین رازیمصوب دانشگاه ش  

 گام پنجم

استاد  دییدفاع با تا تهیمد نظر کمابالغ اصالحات 

  راهنما و توسط وی به دانشجو

 گام ششم

رعایت تمامی لزوم توجه به 

دانشگاه  های نگارشیدستورالعمل
نامهپایان نسخه نهایی شیراز در  

با تاییدیه کمیته دفاع و ثبت متن  انجام اصالحات

نامه در سامانه و سایت ایرانداک توسط نهایی پایان

 دانشجو

از  التحصیلیدفاع و فارغ مراحل شرفتیپ یریگیپ

 کارشناسان مربوطه توسط دانشجو


