گردش کار مراحل دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
دانشجویان محترم جهت انجام امور مربوط به دفاع باید مراحل زیر را به دقت انجام دهند:
-1فرمهای شماره  11تا  28را از سایت دانشگاه به آدرس زیر دانلود کنید:
مدیریت آموزشی و پژوهشی

مدیریت پژوهشی

پایان نامه

فرمهای پایان نامه

فرمهای مورد نیازدفاع

-2فرم شماره  22را به رویت استاد محترم راهنما رسانده و در صورت تایید پایان نامه امضا و تاریخ پیشنهادی دفاع گرفته شود .درصورتی که دانشجو استاد مشاور
دارد استاد محترم مشاور نیز باید فرم  22را امضا کند .سپس فرم مذکور به رویت مدیر محترم پژوهش واحد رسیده و پس از امضا به تایید مدیر محترم گروه نیز
رسانده شود.
توجه مهم :1اگر به هر دلیل موجهی استاد محترم مشاور قادر به شرکت در جلسه نباشد باید وکالت نامه ای تنظیم و تحویل استاد راهنما شود .در
غیر اینصورت جلسه دفاع برگزار نخواهد شد.
 -3فرم های شماره(11گزارش پیشرفت سه ماهه) و فرم شماره  22پس از تکمیل توسط دانشجو باید به تایید استاد محترم راهنما و در صورت وجود مشاور ،به
تایید مشاور رسانده شود .توجه کنید نیمسال اخذ واحد در فرم شماره  11را به درستی بنویسید.
 -4فرم شماره  11توسط دانشجو باید تکمیل و امضا گردد.
 -2فرم شماره  23مربوط به امور شهریه ،صندوق رفاه و کارشناس آموزش باید تکمیل و ممهور به مهر هر بخش باشد.

توجه مهم  :2آن دسته از دانشجویانی که مدت زمان تحصیل آنها بیش از  6نیمسال به طول انجامیده ،باید به کارشناس آموزش(سرکار خانم
زهرا یزدانی) مراجعه نمایند .مستحضر باشد تا  9نیمسال ،واحد می تواند نسبت به صدور مجوز قانونی دفاع اقدام نماید و خارج از  9نیمسال با
مجوز منطقه و سازمان مرکزی دفاع صورت می گیرد .بنابراین به مدت سنوات تحصیلی خود توجه کنید.
توجه مهم  :3دانشجویان محترمی که در مقطع کارشناسی درس وصیت نامه امام(ره) را نگذرانده اند ،قبل از رسیدن به مرحله دفاع و زمان
گذراندن دروس مقطع ارشد با مراجعه به کارشناس محترم آموزش ،نسبت به اخذ درس مذکور اقدام نمایند.
-6فرمهای  21 ،26و  28مربوط به جلسه دفاع از پایان نامه است که توسط هیات برگزار کننده جلسه دفاع تکمیل می شود .الزم است اطالعات مربوط به دانشجو
در محلهای مشخص شده در فرمهای  26،21و  28به دقت تکمیل شود.
توجه مهم :4دانشجویان توجه داشته باشند صورت جلسه دفاع(فرم شماره 22برای ورودیهای  99به بعد تغییر کرده است .بنابراین به نام فایلهای
دانلود شده دقت کنید.
توجه مهم  :9از ورودی  1399به بعد ،نمره پایان نامه درمعدل دانشجو محاسبه نمی شود .بنابراین ارزیابی پایان نامه به صورت کیفی خواهد
بود .دانشجویان تا پیش دریافت گواهی موقت می توانند با چاپ مقاله ،نسبت به ارتقا کیفی پایان نامه خود اقدام نمایند.
 -1پس از تکمیل کلیه فرمها ،به دفتر امور پایان نامه واقع در ساختمان شماره  ،3جنب دبیرخانه واحد مراجعه و فرمهای مذکور را به آقای محمد اسکندری تحویل
فرمایید.
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