
 پایان نامه/رساله دفاع حضوري و انجام درخواست راهنما و مراحل
 صدور گواهی اعالم کفایت  – الف
از سایت دانشكده )دکتري(  فرم اعالم کفایت نهایی)ارشد(/  فرم گواهی اعالم کفایتو تكميل  دریافت  -1

  https://civeng.ut.ac.ir لينک فرم هاي آموزشی راهنما و << مهندسی عمران 

 .براي تایيد و امضاءاستاد راهنما  تكميل شده بهاعالم کفایت  تحویل فرم -2

 .براي تایيد و تعيين اساتيد داور مدیر گرایش، تحویل فرم تایيد شده به -3

 تكميلی دانشكده.تحصيالت  تحویل فرم تكميل شده به -4

 درصورت عدم نياز به پيش دفاع/ )براي دانشجویان دکتري(بسيار مهم نكته
<< فرم هاي آموزشی <<از سایت دانشكده مهندسی عمران یرساله دکتر هیاول دییفرم تأ و تكميل دریافت -1

  https://civeng.ut.ac.irدانشجویان دکتري     لينک  

 عدم نياز به پيش دفاع،پيگيري دانشجو براي صدور و تایيد گواهی تحویل فرم به اساتيد داور و  -2

 الزامی است.توسط دانشجو ISI ضميمه نمودن صفحه اول و نامه پذیرش مقالهنكته مهم: 

به مدیر تحصيالت تكميلی دانشكده مهندسی  )بصورت محرمانه(ارسال فرم تایيد شده توسط استاد داور  -3

 .(ababazadeh@ut.ac.ir ایميلعمران. )

 اعالم وصول  – ب
 دفاع براي( دکتري رساله یا ارشد کارشناسی  فرم اعالم وصول )تحویل پایان نامهو تكميل فرم  دریافت -1

  https://civeng.ut.ac.irلينک راهنما و فرم هاي آموزشی << از سایت دانشكده مهندسی عمران  نهایی

 .تحویل یک نسخه از پایان نامه/رساله به اساتيد داور و امضاء فرم توسط استاد داور -2

به تحصيالت تكميلی دانشكده مهندسی باید فرم امضاء شده توسط اساتيد را دانشجو براي اخذ مجوز دفاع  -3

 عمران تحویل دهد.

 .تحصيالت تكميلی دانشكده مهندسی عمرانو کسب اطالع از صدور مجوز دفاع از  پيگيري -4

 پس از صدور مجوز، هماهنگی با اساتيد براي تعيين روز و ساعت برگزاري جلسه دفاع. -5

 آوري بسيار مهمیاد -6
اطالع رسانی زمان قطعی جلسه دفاع به کارشناسان تحصيالت تكميلی دانشكده، جهت رزرو اتاق دفاع و 

 اساتيد. دریافت دعوت نامه

 dorooei@ut.ac.irارویی             arezapoor@ut.ac.irرضاپور 

 اقدام بسيار ضروري -7
از سایت دانشكده مهندسی عمران و تكميل و ارسال آن جهت اطالع رسانی در  اطالعيه جلسه دفاعریافت د

  azkazemi@ut.ac.ir سایت، به ایميل 

 اتيد محترم )راهنما و داوران(.تحویل دعوت نامه ها به اس -8
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 درخواست دفاعثبت  -ج 

 ورود به سامان گلستان / پيشخوان خدمت درخواست دفاع  -1

 و سپس زدن کليد بازگشت  وارد کردن اطالعات الزم و زدن کليد ایجاد/ 1شكلمطابق 
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 دفاعبارگذاري رساله/پایان نامه براي همانندجویی در فرایند تصویب و  -2

اقدام به  http://tik.irandoc.ac.ir در سایت  جهت دریافت درصد مشابهت )همانندجویی( الزم است

 . همانندجویی فایل پایان نامه / رساله خود نماید

 : نكات مهم

 ریافت آن از استاد د و امكان دنداریاستاد راهنماي اول را در اختيار   براي همانندجویی اگر ایميل و شناسه

براي  similarity@ut.ac.ir ایميل و )همه با حروف بزرگ ABIWF9 (شناسه ، ازراهنما ميسر نيست

 نمایيد.همانندجویی استفاده 

  در صورتی در سامانه جامع آموزش می باشد  همانندجویی، ایميل شخصی مندرجاولویت ایميل دانشجو جهت ،

 . استفاده نمایيد  که ایميل شخصی خالی بود از ایميل دانشگاهی

براي دانشجویان عبارتست از :اطالعات شخصی و    مشاهده ایميل درج شده در سامانه آموزش  مسير

 پردازش پست الكترونيكی و شماره دانشجو<<مشاهده اطالعات ثبت شده در سامانه<<کلی

 و گواهی مربوطه را   الزم است که بعد از دریافت درصد همانندجویی و گواهی آن از روش فوق ، مقدار درصد

در فرایند هاي درخواست تصویب موضوع و درخواست دفاع ثبت نمایيد تا استادان راهنما و مشاور و .... آنرا 

 .بررسی و تایيد نمایند

 بارگذاري رساله/پایان نامه براي همانندجویی  ت مهمنكا

 .باشد docx فرمت فایل -1

 .باکس نوشته نشده باشد تكست نامه / رساله( داخلمتن اصلی )طرح پيشنهادي / پایان -2

 "وجود ندارد همانندجویی به دليل عدم رعایت استانداردهاي نگارش، امكان صدور گواهی"در صورتيكه پيغام  -3

 :را مشاهده کردید به این معنی است که 1۹۹یا عدد 

 نامشخص و نامفهوم وجود دارد کاراکترهاي در متن بارگذاري شده 

 (ض به ص است )مثاًل تبدیلتبدیل حروف به یكدیگر انجام شده 

 هاي تكراريِ بيش از حد در متنوجود جمالت و پاراگراف 

 چسباندن و یا جداسازي نامتعارف کلمات 

 معنا در متناستفاده از حروف بی 

 جایی غيرمتعارف کلمات در جمله )مثاًل عبارت بيش از حد به حد از بيش در جمله تبدیل شود( جابه 

 (…جا از عالئم نگارشی )مثالً استفاده زیاد از ویرگول، نقطه، فاصله، نيم فاصله و استفاده نادرست و بی 

 تبدیل کلمات 

 امالئی و نظایر آن خطاهاي 

http://tik.irandoc.ac.ir/
mailto:similarity@ut.ac.ir


 در کارتابل قابل مشاهده  ساعت 48دقيقه و حداکثر  2۰حداقل  روزهاي کاري، بين در همانندجویی نتيجه

 .باشدمی

 چنانچه دانشجو مایل است قبل از بارگذاري پایان نامه / رساله خود در سامانه آموزش دانشگاه تهران، از 

بایست می)خارج از سامانه آموزش( مطلع گردد،  همانندجویی خود از طریق سایت همانندجویی درصد

ثبت  پست الكترونيكی و شماره همراه دانشجو در سامانه آموزش که در پردازش شخصی آدرس ایميل با

تواند با ایميل شده است اقدام نماید. در صورتيكه ایميل شخصی وي در پردازش مذکور خالی بود، می

 .نمایداقدام  همانندجویی از طریق سایت همانندجویی دانشگاهی خود به دریافت درصد

 :مسير پردازش فوق عبارتست از

 پست الكترونيكی و شماره همراه دانشجو - مشاهده اطالعات ثبت شده در سامانه -اطالعات شخصی و کلی 

در فرایند تصویب و دفاع در سامانه آموزش دانشگاه تهران الزامی و مورد  همانندجویی دریافت درصد :نكته بسيار مهم

 .باشدقبول دانشگاه می

 .باشد، ودر صورت لزوم باید فایل پروپوزال اصالح گردد( %3۰)نتيجه همانند جویی باید کمتر از 

  (4و سپس بازگشت و زدن کليد تایيد و ارسال/ مرحله) 3و  2مدارک الزم مطابق شكل ورود به مرحله ارسال -3

 

 

است دانشجویان کارشناسی ارشد و  الزمتذکر مهم: 

 را بارگذاري نمایند. (5و  1) ک شمارهدکتري مدار
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مراحل تایيد درخواست دفاع را در سامانه گلستان از طریق گردش کار آموزش درخواستتان از کارشناس دانشكده و  -4

کنيد و پس از ارسال دوباره درخواست به پيشخوان شما جهت هماهنگی جلسه دفاع، کليد  استادان پيگيري

 تایيد و ارسال را براي برگزاري جلسه دفاع بزنيد.

 تلفن توسط دانشجو  یا یميل واز طریق ا با اساتيد هماهنگی زمان جلسه دفاع

 یاد آوري بسيار مهم
ه کارشناس تحصيالت تكميلی ، جهت رزرو اتاق دفاع ببراي دفاعبا اساتيد زمان قطعی هماهنگ شده ارسال ایميل 

 ۰21 - 61112181تلفن      dorooei@ut.ac.ir ارویی             arezapoor@ut.ac.ir/ رضاپور  دانشكده

 از سایت دانشكده مهندسی عمران و تكميل و ارسال آن جهت اطالع رسانی در سایت، اطالعيه جلسه دفاعدریافت 

  azkazemi@ut.ac.ir به ایميل  

درخواست را براي تایيد پس از برگزاري جلسه دفاع و تایيد صورتجلسه توسط استادان و کارشناس دانشكده  -5

اطالعات و فایلها جهت ثبت در ایرانداک به استاد راهنما ارسال کنيد، و بعد از تایيد استاد راهنما براي ارسال به 

 را بزنيد.تایيد و ارسال ایرانداک کليد 

 
 را بزنيد،  گردش کار آموزشادامه کار، کليد  و پيگيري احتمالی درخواستمشاهده روند انجام براي  -

4 

mailto:arezapoor@ut.ac.ir
mailto:dorooei@ut.ac.ir
https://civeng.ut.ac.ir/images/Files/Forms/MSc/00186.pdf
mailto:azkazemi@ut.ac.ir


 
 تنظيم کننده: عبدالرحيم رضاپور

 رابط و راهبر اتاق مجازي دانشكده مهندسی عمران /کارشناس تحصيالت تكميلی

             arezapoor@ut.ac.irایميل  
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