
  به صورت غيرحضوري دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري فارغ التحصيلي فرايند

  الف) مدت زمان انجام اصالحات پايان نامه/رساله و تسويه حساب با دانشگاه

تا  98 وريجلسه دفاع شهر يبرگزار خيمدت شش ماهه پس از دفاع (تارزمان اتمام 
از رابطه حساب با دانشگاه  هينامه و تسو اني) جهت انجام اصالحات پا98اسفند 

زمان  مثال بدست مي آيد. 99در سال  "دو يكه دفاع انجام شده منها يماه شماره"
انجام شده تا روز  98 ماهوريشهر 20كه در  يدفاعمربوط به مدت شش ماهه اتمام 
فرصت  نيالزم به ذكر است امي باشد.  99ماه  ريت 20 يعني 99ماه چهارم سال  بيستم

گردد به طور معمول  يبه بعد برگزار م 99 رماهيكه از ت يجلسات دفاع يشش ماه برا
  گردد.  يمحاسبه م

  

 يحضور رينامه/رساله به صورت غ انيانجام اصالحات پا روند - )ب(

نامه و اصالحات مورد نظر داوران را  انياصالح شده پا ليفا ليميا قيدانشجو از طر -1
   ارسال دييو تا يبه داوران، استاد راهنما و استاد مشاور جهت بررس ليميا كيدر 
 . دينما يم

دانشجو اعالم  ليميپاسخ به ا قيخود را از طر دييعدم تا اي ديياز داوران تا كيهر -2
 .ندينما يم

 "داوران و صفحه امضا شده  هيدييتا ليميداوران، دانشجو ا يتمام دييدرصورت تا -3
  .دينما ياول  ارسال م يرا به استاد راهنما "نامه انياصالت پا

ايران ه   ساماندانشجو بعد از تاييد پايان نامه مي بايست نسبت به ثبت آن در  – )ج(
  داك اقدام نمايد.



دانشجو مي بايست نسبت به ثبت فايل پايان نامه با هماهنگي استاد راهنما در  –(ج )
  تاييديه را از استاد راهنما اخذ نمايد. سامانه همانندجو اقدام نمايد و پرينت

  مدارك مورد نياز جهت انجام امور فارغ التحصيلي دانشجويان - (د)   

  
 ) عدد) حاوي پوشه پايان نامه / رساله با فرمت ( دولوح فشردهpdf و چكيده (

فارسي) توسط دانشجو  Latexيا  Wordبه زبان فارسي و انگليسي (با فرمت 
ارائه مي شود.(توجه: لوح فشرده پس از اصالح نهايي پايان نامه تهيه و ارائه 

 گردد.)

 

 كارت دانشجويي 

  
 (از طريق تماس با اداره رفاه پيگيري گردد) فرم تسويه حساب صندوق رفاه 

 

 (.از سايت دانشكده تهيه نماييد) فرم فارغ التحصيلي 

 

  همانندجوفرم تاييد سامانه 

 

  دانشجويان دكتري مي بايست صفحه اول هر مقاله مستخرج از رساله دكتري و
 نامه پذيرش آن را تحويل دهند.

 

  
  تمامي اين مدارك از طريق پست به دانشكده مهندسي عمران و

 محيط زيست ارسال گردد.

  

  آموزش دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست


