مراحل انجام دفاع
-1اصالت سنجی تمام فصول پایان نامه از طریق سامانه اصالت سنجی نجف آباد به آدرس  pc.iaun.ac.irو یا سامانه همانند جویی وزارت علوم به آدرس
زیر و پرینت درصد تشابهات جهت ارائه به پژوهش(درصد مورد قبول  35می باشد .چنانچه بعد از بارگذاری کل فصول درصد تشابه بیش از  % 35بود ،دانشجو
موظف است مجددا دو فصل چهار و پنج را جداگانه در یکی از سامانه ها همانند جویی کند)

آدرس سامانه همانندجویی  www.irandoc.ac.ir :مراجعه به منوی سامانه ها و انتخاب گزینه سامانه همانندجو
در صورت درخواست شناسه استاد ،با راهنمای خود تماس بگیرید.
 -2دانلود فرم گزارش سه ماهه و فرم اعالم آمادگی دفاع توسط دانشجو از کارتابل خود در سامانه پژوهشیار
توجه  :1فرم گزارش سه ماهه باید پس از اخذ امضا از راهنما و مشاور(در صورت وجود ) تحویل پژوهش شود.
توجه  :2فرم اعالم آمادگی دفاع باید توسط پژوهش ،آموزش ،شهریه و صندوق رفاه امضا شده و تحویل پژوهش شود.
--3دانلود فرمهای آمادگی دفاع از آدرس زیر :
سایت واحد ارسنجان  >-------منوی آموزشی و پژوهشی  >---------منوی مدیریت پژوهشی  >--------فرمهای آمادگی دفاع
در صورتی که دانشجو ورودی بعد از  95باشد فایلهای بعد از  95و در صورتی که دانشجوی ورودی ماقبل  95باشد  ،فایلهای قبل از  95را باید دانلود کند.
-4تایید و امضا فرمهای گزارش سه ماهه ،فرم شماره  20و  25توسط استاد راهنما و مشاور(در صورت وجود)
 -5به همراه داشتن فرمهای  ، 27 ،26 ،25 ،20 ،19گزارش سه ماهه و اعالم آمادگی دفاع و تحویل به حوزه پژوهش
توجه :در فرم شماره  ،25راهنما ملزم به درج تاریخ دفاع است.

 -5تحویل فایل پایان نامه با فرمت  wordو  pdfبه حوزه پژوهش جهت ارسال به اساتید راهنما  ،مشاور و داور و تعیین تاریخ دفاع
 -6برای آن دسته از دانشجویانی که دفاع آنها مجازی است ،دانشجو موظف است در روز دفاع ،فایل پاورپوینت ارائه پایان نامه خود را بر روی فلش یا  CDهمراه
داشته باشد .ضمنا از آوردن لپ تاپ خودداری فرمایید.
توجه مهم  :کلیه جلسات دفاع حضوری است .در صورتی که استاد راهنما عضو هیات علمی تمام وقت واحد ارسنجان نباشد و تمایل به حضور در واحد به دلیل شیوع
بیماری کرونا نداشته باشد ،دفاع دانشجو مجازی خواهد بود .بنابراین در تاریخ مشخص شده دانشجو ملزم به حضور در واحد به تنهایی و بدون همراه جهت برگزاری
مجازی دفاع خواهد بود.

حوزه پژوهش واحد

