
 مراحل درخواست مجوز دفاع و برگزاري دفاعيه در سامانه پارسا الكترونيكي

درخواست مجوز دفاع  -1

اداست توسط دفاع جلسه هماهنگي فرم ارسال 
.دفاع مجوز صدور از بعد راهنما، محترم

به خارجي داور اساتيد مشخصات ارسال 
.دفاع هماهنگي فرم همراه

رساله و نامه پايان از دفاع مجوز درخواست 
 سامانه خوان پيش منوي در دانشجو توسط

.)نامه پايان فايل بارگزاري( گلستان
و راهنما محترم استاد توسط بررسي 

.همانندجويي گواهي بارگزاري
بارگزاري و آموزشي گروه توسط بررسي 

.802 گزارش و موضوع تصويب صورتجلسه
شكدهدان تكميلي تحصيالت تاييد و بررسي
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مراحل قبل از برگزاري جلسه دفاع در سامانه پارسا -2
3

سامانه در دانشجو توسط دفاع جلسه برگزاري درخواست ثبت SRM و برگزاري زمان تعيين و 
.)هماهنگي فرم بندي زمان طبق( راهنما استاد هماهنگي با مقاالت بارگزاري
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برگزاري جلسه دفاع -3

ثبت بندي زمان طبق دفاع جلسه در حضور 
.سامانه در شده

سامانه طريق از دانشجو SRM از اساتيد و 
 مي مجازي جلسه وارد Staff سامانه طريق
.شوند

اياجر حسن بر تكميلي تحصيالت نماينده 
 و حضور جلسه، پايان از پس و نظارت جلسه
.كند مي ثبت را جلسه كيفيت
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بتث دفاعيه، آميز موفقيت برگزاري صورت در 
Staff سامانه در داوران هيات توسط نمره

سامانه در نمره ثبت از بعد Staff هيات توسط 
 نماينده توسط دانشجو نمره داوران، محترم

 يم اعالم جلسه در حاضر تكميلي تحصيالت
.شود

استاد توسط نهايي هاي فايل دفاع، از بعد 
 دانشكده تكميلي تحصيالت براي راهنما
.شود مي ارسال
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ثبت نمره

واستدرخ تاييد، صورت در و دانشكده تكميلي تحصيالت كارشناس توسط درخواست بررسي 
.شد خواهد ارسال مشاور و راهنما استادان براي

سامانه در مشاور استاد و راهنما استاد تاييد از بعد Staff، كارشناس براي مجددا درخواست 
شود مي ارسال داور تعيين جهت دانشكده تكميلي تحصيالت

سامانه در داور استادان تاييد از بعد Staff، تكميلي تحصيالت نماينده تعيين براي درخواست 
شود مي ارسال دانشكده تكميلي تحصيالت و آموزشي معاون به دانشكده،
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