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ارائه طرحنامه اوليه پيشنهادي پس از اعالم قبولي در آزمون جامع حداکثر تا پايان نيمسال اول تحصيلي جهت بررسي اوليه  ،تاييد
و تعيين گروه آموزشي مرتبط و تصويب طرحنامه در شوراي گروه و ارائه به معاون تحصيالت تکميلي دانشکده جهت تاييد نهايي
و ارسال به دبيرخانه پايان نامه ها و رساالت دانشگاه جهت طرح در شوراي بررسي پايان نامه ها و رساالت دانشگاه.
تصويب موضوع طرحنامه در شوراي بررسي پايان نامه ها و رساالت دانشگاه  ،ابالغ مصوبه و صدور احکام اساتيد راهنما و مشاور
ارائه منظم گزارشات سه ماهه پيشرفت رساله تا زمان برگزاري دفاع (حداکثر شش گزارش)
برگزاري منظم سمينارهاي ششماهه با هماهنگي اساتيد راهنما و مشاور( سه سمينار)
برگزاري سمينارهاي ششماهه پيش از موعد بايد با هماهنگي اساتيد راهنما و مشاور و با تاييد معاون تحصيالت تکميلي دانشکده
باشد.
ارائه چاپ دومقاله مستخرج از رساله يا ارائه مجوز پذيرش چاپ مقاله قبل از سمينار ششماهه سوم به دانشکده توسط نشريات
معتبر و مورد قبول دانشکده
تعيين اعضاي هيأت داوران جهت برگزاري جلسه پيش دفاع
حداکثر زمان مهلت دفاع يکسال و نيم و حداقل يکسال از تصويب موضوع در شوراي بررسي پايان نامه ها و رساالت دانشگاه
حتي المقدور در محدوده ساعات اداري و غير از ايام تعطيالت دانشگاه ميباشد.

 دفاع پيش از موعد (حداقل يکسال)  ،منوط به موافقت هيأت داوران و تاييد دانشکده و هماهنگي با اداره کل آموزش ميباشد. -اختصاص دو نمره گروه منوط به ارائه منظم گزارشات سه ماهه ،برگزاري منظم سمينارهاي شش ماهه و همچنين ارائه مقاله ميباشد.

ب -مدارک الزم جهت دفاع از رساله

-

چاپ دومقاله مستخرج از رساله يا ارائه مجوز پذيرش چاپ مقاله قبل از سمينار ششماهه سوم به دانشکده توسط يکي
نشريات معتبر و مورد قبول دانشکده
کاربرگ درخواست صدور مجوز دفاع با تاييد و امضاي اساتيد راهنما  ،مشاور و معاون تحصيالت تکميلي دانشکده
فرم تاييد زمان نهايي برگزاري دفاع توسط اساتيد راهنما ،مشاور و داور
کاربرگ مجوز برگزاري دفاع
تعيين محل برگزاري دفاع با هماهنگي دفتر دانشکده و نصب اطالعيه دفاع در تابلوهاي اعالنات موجود در دانشکده
دريافت کليه کاربرگ هاي (:صورتجلسه دفاعيه -تاييديه هيأت داوران -ارزيابي داوران -اعالم نمره دفاع -حق الزحمه اساتيد-
اعالم فراغت از تحصيل(کاربرگ شماره  )51از سايت دانشکده و درج مشخصات جهت اعالم نمره ،تاييد و امضاي محترم هيأت
داوران و تحويل به دانشکده براي ارزيابي گروه و در نهايت اعالم نمره نهايي به اداره کل آموزش

