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 اطالعیه شماره دو

 پایان نامه های کارشناسی ارشدمتمرکز از  کنفرانس دفاعدومین دوره 

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

 

 کامپیوتردانشکده مهندسی برق و دانشجویان عزیز 

 با سالم و احترام،

کنفرانس دفاع از پایان نامه های  دوره دومیندر قالب  1397ی که قصد دفاع در شهریور ماه نلطفا کلیه دانشجویا

را به  مراحل پیش از دفاعرا دارند  1397شهریور  26تا  20در بازه ( کنفرانس پایان نامه)کارشناسی ارشد 

 شرح زیر انجام دهند:

 .پیشخوان خدمتبخش در و ثبت درخواست دفاع  ems.ut.ac.irسامانه جامع آموزش مراجعه به  -1

( در enrolmentو ثبت نام ) cecm.ut.ac.irمدیریت دروس دانشکده  سامانهمراجعه به  -2

Thesisconf 97 :از مسیر زیر 

Course Category: Thesisconf  

Course Name: Thesisconf 97 

Enrolment Key: Thesisconf 

 

نامه  انیپا دییو تا تیاعالم کفا یگواهفرم شوید و  Thesisconf 97پس از ثبت نام وارد  -3

با هماهنگی و تایید استاد باید این فرم  پر کنید. add entryرا در قسمت  ارشد یکارشناس

پیشنهادی صنعت مدعو  سهو  مدعوپنج داور داخلی، پنج داور  نام و مشخصاتخصوصا پر شود.  راهنما

 97لطفا این مرحله را تا شنبه سوم شهریور  انتخاب و تایید استاد راهنما در فرم وارد شود.به 

هماهنگی با استاد راهنما می تواند از طریق ایمیل، تلفن، یا هر روش سریع دیگر انجام  .انجام دهید

 این مرحله است. اتمامسایر مراحل وابسته به شود. 



 .دیریاز آن را بگ نتیپر کی view listدر قسمت  ،نهایی شدن آنو اعالم کفایت پس از تکمیل فرم  -4

این نسخه امضاء شده اصل  به امضاء استادان راهنما و مشاور و خود دانشجو برسد. نسخه پرینت شده

 تحویل دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده خواهد شد. نهایتا

و دریافت برگ تطبیق شده از تحصیالت  واحد اولیهطبیق تمراجعه به دفتر تحصیالت تکمیلی جهت  -5

 .گروه جهت تایید نهایی مدیرتکمیلی و مراجعه به 

توسط  فرم اعالم کفایت امضاء شده»و  «و تایید شده توسط مدیر گروه شدهطبیق کارنامه ت» اسکن -6

 که در مراحل بعد مورد نیاز خواهد بود. «استاد راهنما

نمایندگان گروه ها با هماهنگی تحصیالت تکمیلی دانشکده انجام توسط مدیران و استادان داور انتخاب  -7

به اطالع دانشجویان ( ece.ut.ac.ir/thesisconf)در سایت کنفرانس  عالمخواهد شد و از طریق ا

 .خواهد رسید

 1397شهریور  26تا  20هماهنگی جهت روز و ساعت دفاع با داوران مدعو خارجی و داخلی در در بازه  -8

 .به اطالع دانشجویان خواهد رسیدشود و نتیجه آن توسط مدیران و نمایندگان گروه ها انجام می 

دانشجویان عزیز توجه داشته باشند که دفاع می تواند هر ساعتی و روزی در بازه فوق باشد و در این 

 انتخابی برای دانشجو وجود ندارد. -همانند تمام کنفرانس ها-مورد 

فرم دعوت نامه ها و جهت اخذ  ،ت داوراناهی ادانتاسپس از انتخاب  ،تحصیالت تکمیلیمراجعه به دفتر  -9

 .اعالم وصول

جهت تحویل  (راهنما و مشاور داخلی، داور مدعو،داور  )استادان تمامی اعضاء هیات داورانمراجعه به  -10

. هیات داوران ءعضابه آنها و امضای فرم اعالم وصول توسط اهمراه با دعوت نامه یک نسخه پایان نامه 

فرم اعالم وصول باید به هنگام مراجعه به استاد داور مدعو لطفا مرتبه علمی استاد پرسیده و درج شود. 

 امضاء تمامی اعضاء هیات داوران برسد.

در سایت  «امضاء شدهاعالم کفایت فرم »و  «فرم اعالم وصول تکمیل شده»آپلود کردن و  اسکن -11

its3.ut.ac.ir  مجوز دفاع از پردیس فنیدرخواست و  

معموال به فاصله یک روز  ، در صورتی که مشکلی برای صدور مجوز وجود نداشته باشد،11مرحله پس از  -12

به دفتر تحصیالت اداری اتوماسیون صادر شده و از طریق سیستم توسط پردیس فنی کاری مجوز دفاع 

  می رسد. دانشکدهتکمیلی 

 ،«اصل فرم اعالم وصول»و  مراجعه نمودهدانشکده دانشجو به دفتر تحصیالت تکمیلی در این مرحله  -13

 تحویل می دهد.را  «(4 )بند فرم اعالم کفایت امضا شدهاصل »و  «شدهطبیق کارنامه تاصل »



ایت فاصله زمانی حداقل یک هفته بین مجوز دفاع صادر شده از پردیس فنی و تاریخ دفاع الزامی عر -14

 است. 13/6/1397 سه شنبه. یعنی عمال آخرین مهلت درخواست مجوز دفاع است

 پایان نامه حداقل یک هفته قبل از دفاع باید به دست تمامی اعضاء هیات داوران رسیده باشد. -15

 ینامه کارشناس انیپا دییو تا تیاعالم کفا یگواهبرای پر کردن فرم  97شهریور  3لطفا به موعد انجام  -16

 ( توجه فرمایید.3)مرحله  ارشد

 

 

 با تشکر و احترام  

 بیابابک نجار اعر

 معاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

 


