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) در شرایط فعلی و تا از بین رفتن شرایط خاص به خاطر بیماری کرونا، امضای . (باید اساتید داور هم امضا نمایندکفایت 

در کنار  در سامانهو شجو متن تایید ایمیل اساتید را پرینت نیا ارسال ایمیل باشد. دااسانید می توانند به صورت الکترونیکی 

 نماید(بارگذاری  فرم کفایت 
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 ems.ut.ac.irدر سامانه جامع آموزش به آدرس  رساله   pdfو   wordبارگذاری همه مدارک فوق به همراه فایل  -4

 .الزامی است قسمت پیشخوان خدمت 
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درصد  30نباید بیشتر از همانندجویی نتیجه  ).ساعت طول خواهد کشید  48دقیقه تا  20نتیجه آن در روزهای کاری بین 

 را اصالح نموده و دوباره ارسال نمایید.  پایان نامه بود درصد ذکر شده  در صورتی که بیشتر ازباشد. 
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آموزش، اموردانشجویی و حسابداری( شروع و پایان یابد. این فرایند برای دانشجو قابل مشاهده نیست و به صورت داخلی 

  .(شود.انجام می
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 دفاع 
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