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مرحله اول 

 

 

  

م است، به انامه الزریزی کرده و در زمان معین تمامی مواردی که برای انجام پایانهبرای روند دفاع برنام

 .پایان برسانید

 مرحله دوم 

اید وضعیت دفاع  با استفاده از کد پیگیری که در هنگام ثبت درخواست مجوز دفاع در سامانه دریافت نموده

 خود را در همه مراحل بررسی نمایید.
 

 مرحله سوم 

از طریق ایمیل برای اساتید داور یک ه فته قبل از تاریخ دفاع )ایمیل ارسال فایل نهایی و مدارک دفاع 

پایان از دریافت فایل  قابل دسترسی است(  اطمینان حاصل اساتید در سایت دانشگاه  نامه توسط داوران 

 . نمایید

تذکر: در صورت عدم ارسال به موقع برای اساتید داور، جلسه دفاع دانشجو لغو خواهد شد و دانشگاه 

 . عدم برگزاری جلسه دفاع نخواهد داشتهیچ مسئولیتی در قبال تبعات ناشی از 

1.  

2.  

 
 چهارم مرحله  

بودندر   مجازی  می  صورت  پیشنهاد  دفاع  مورد جلسه  جای سرویس  به  دیگری  اینترنتی  شود سرویس 

نشوید.   مشکل  دچار  اتصال  برای  که  بگیرید  نظر  در  نیز  همیشگی  برای استفاده  اتصال  راهنمای  )فایل 

 گردد( دانشجویان ارسال می

 

 مرحله پنجم 
تاپ خود را لپ  میکروفون و اسپیکر و وبکم باشد، حتما    نداشته  مشکلی  تا   کرده  بررسی  را  خود  تاپلپ

 نامه و ارائه خود را مرتب و آماده در یک فولدر داشته باشید. های مربوط به پایانتست نمایید و فایل

 

 مرحله ششم 

 دوستان   و   خانواده  حضور  در   یا   تنهایی   به   و   باشید   داشته  برنامه  خود  ارائه  برای  نهایی   دفاع  جلسهپیش از  

را در زمان معین ارائه دهید تا در روز دفاع به اندازه کافی بر    خود  نامهپایان  و   کرده  برگزار  مشابهی  جلسه

 باشید مسلط ارائه وهنح

های احتمالی به آنها را دهید داوران از شما بپرسند، یادداشت کرده و پاسخهایی را که احتمال میسوال

 .پیدا کرده و آنها را به ذهن بسپارید
. 

 نامه و ارائه خود را مرتب و آماده در یک فولدر داشته باشید. های مربوط به پایانفایل 

 

مرحله 

 هفتم 
 با آرزوی سالمتی و موفقیت 

 واحد آموزش و تحصیالت تکمیلی


