چرخه کاهل هراحل درخواست دفاع از پاياى ناهه کارشناسي ارشذ از طريق سیستن جاهع آهوزشي دانشگاه
تذکز :کلیِ هزاحل فَق اس طزیك هٌَی پیشخَاى خذهت در سیستن گلستاى اًجام هی شَد.
شرح

هرحله

حذاقل زهاى
تا تاريخ دفاع

هجری

داًشجَ پس اس دریافت تائیذ اجاسُ دفاع تِ صَرت هکتَب اس استاد راٌّوا ،درخَاست خَد را (اس پٌجزُ پیشخَاى خذهت در سیستن ثثت هی ًوایذ)ّ .وچٌیي چکیذُ فارسی ٍ التیي ٍارد گزدد.
1

توجه :در صَرتی داًشجَ هی تَاًذ درخَاست دفاع ًوایذ کِ توام ًوزات درسی داًشجَ تَسط آهَسش لفل شذُ تاشٌذ ٍ پزًٍذُ داًشجَ در تایگاًی آهَسش ّیچ گًَِ ًمصی ًذاشتِ تاشذدر غیز
ایٌصَرت درخَاست لاتل تاییذ ًوی تاشذ .اًتخاب ٍاحذ پایاى ًاهِ در ًیوسالی کِ داًشجَ لصذ دفاع دارد الشاهی است( .دانشجو بايذدو نسخه چاپ شذه از پاياى ناهه را به استاد راهنوا
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دانشجو

تحويل دهذ)
2

3

تؼذ اس تاییذ داًشجَ ،تایگاى آهَسش در صَرت ػذم ًمص در پزًٍذُ داًشجَ ،تایذ اس طزیك پیشخَاى خذهت الذام تِ تاییذ درخَاست داًشجَ ًوایذ.
تزرسی درخَاست داًشجَ تَسط استاد راٌّوای اٍل پایاى ًاهِ (ًظز اساتیذ راٌّوای دٍم تِ تؼذ ٍ هشاٍریي تَسط استاد راٌّوای اٍل جلة شَد) در صَرت هَافمت تا درخَاست داًشجٍَ ٍ ،ارد
کزدى داٍراى پیشٌْادی( 4داٍر تزای کارشٌاسی ارشذ) گشیٌِ تائیذ را کلیک ٍ سپس دٍ ًسخِ اس پایاى ًاهِ تِ گزٍُ هزتَطِ تحَیل گزدد.

---
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بايگاى آهوزش

استاد راهنوای
اول پاياى ناهه

الف) تزرسی هَارد فَق  ،تائیذ ایٌکِ پایاى ًاهِ اس ًظز کلی لاتلیت دفاع دارد ٍ ،تؼییي داٍراى پایاى ًاهِ در جلسِ شَرای گزٍُ(تا ّواٌّگی داًشکذُ یا پژٍّشکذُ) ب) ارسال پایاى ًاهِ تِ داًشکذُ
4

ج)ٍارد کزدى اساهی داوراى ،تاريخ ،ساعت تزگشاری جلسِ دفاع در سیستن جاهغ آهَسشی داًشگاُ ٍ تائیذ فزم درخَاست(رػایت حذاقل 16روز اس تائیذ گزٍُ تا زهاى برگساری جلسه

16

هذير گروه

دفاع الساهي است) توجه :تزای پایاى ًاهِ کارشٌاسی ارشذ حذالل  2داور
5

تزرسی هَارد فَق ،تؼییي «ًوایٌذُ داًشکذُ یا پژٍّشکذُ» تائیذ فزم درخَاست (رػایت حذاقل  14روز اس تائیذ داًشکذُ یا پژٍّشکذُ تا زهاى برگساری جلسه دفاع الساهي است)

14

6

تزرسی هَارد فَق تَسط آهَسش داًشگاُ

12

چاج دػَتٌاهِ ّای داٍراى ٍ «ًوایٌذُ تحصیالت تکویلی» ٍ فزم تائیذ دریافت پایاى ًاهِ تَسط داٍر تَسط دفتز داًشکذُ یا پژٍّشکذُ ٍ اهضای آًْا
7

10

فزم تائیذ دریافت پایاى ًاهِ (تائیذ شذه تَسط داٍراى) به آهوزش کل

8

(رػایت کلیِ ضَاتط اػالم شذُ تِ ػٌَاى ٍظایف ًوایٌذُ داًشکذُ/پژٍّشکذُ در جلسِ دفاع)

هذير اهور
آهوزشي دانشگاه

پژوهشكذه
(دفتر دانشكذه/
پژوهشكذه)

توجه :پاياى ناهه بايذ حذاقل  10روز قبل از دفاع به دست داوراى رسیذه و فرم دريافت پاياى ناهه را تائیذ کرده باشنذ.
ًظارت تز حسي تزگشاری جلسِ دفاع ،تحَیل صَرتجلسِ دفاع تِ گزٍُ هزتَطِ ٍ تحَیل فزم «گشارش ًوایٌذُ » تِ داًشکذُ یا پژٍّشکذُ

پژوهشكذه

رئیس دانشكذه /

ارسال پایاى ًاهِ تِ داٍراى
ارسال دػَتٌاهِ ٍ فزم تائیذ دریافت پایاى ًاهِ تِ داٍراى ،ارسال «دػَتٌاهِ ًوایٌذُ داًشکذُ/پژٍّشکذُ» تِ ّوزاُ فزم «گشارش ًوایٌذُ داًشکذُ یا پژٍّشکذُ» ٍ صَرتجلسِ دفاع ،ارسال رونوشت

رئیس دانشكذه /

نواينذه تحصیالت
-

تكویلي دانشكذه/
پژوهشكذه

