
 روند پيگيري امور مربوط به  دفاع از  پايان نامه
ابتدا الزم است رييس گـروه پـس از تصـويب پروپوزالهـاي دانشـجويان يـك نسـخه از آنهـا را بـه           

 كارشناس آموزش تحويل نمايد.
يان نامه مراحل پيگيري امـور مربـوط بـه    اپجو در نوشتن و اصالحات الزم در پس از اتمام كار دانش 

 ت زير انجام مي پذيرد:دفاع به صور
 

دفاع به آموزش دانشكده مراجعه و فرمهاي مربوطه  تاريخجهت تعيين موظف است دانشجو  -1
 .و به استاد راهنما تحويل دهد تهيه را(مجوز دفاع / تعيين استاد داور) 

 
 از طريـق  ود بـه مـدير گـروه تحويـل داده     ي تكميل شده را جهـت تاييـ  استاد راهنما فرمها-2

در ، ، جهـت تصـويب   بايد حداكثر يكماه قبـل از تـاريخ دفـاع    تحصيالت تكميلي گروه نماينده 
 .مطرح نمايدشوراي تحصيالت تكميلي دانشكده 

 
اطـالع   بـه  اطالعات مربوط به انجام امور دفاع را، كارشناس آموزش ،ب در شورايپس از تصو -3

 .دانشجو مي رساند
 

 (احتمـالي)  هاي چاپ شده مقاله و ز پايان نامهنسخه ا 3دانشجو موظف است دراين مرحله  -4
 (يك ماه قبل از دفاع) را به آموزش دانشكده تحويل نمايد.خود 

   
داور و نماينـده تحصـيالت   ا به همراه دعوت نامـه بـه اسـاتيد    ارشناس آموزش پايان نامه رك -5

نيـز   اسـاتيد راهنمـا و مشـاور    بـه دعـوت نامـه    ارسالتهيه و  يرنمايد. پيگيمي ارسال تمكيلي 
 برعهده كارشناس آموزش مي باشد.

 
روز قبـل از دفـاع    10بايست  اطالعيه مربوط به اعالم دفاع از پايان نامه توسط دانشجو مي -6

نشـجو فايـل   دانشگاه) نصـب گـردد.( دا   يدر تابلو اعالنات (دانشكده/ بخش/ معاونت آموزش
 .دريافت نمايد)تواند  ميزآموزش دانشكده مربوط به اطالعيه را ا

 
بـا كمـك   تهيه و تنظيم فرم هاي جلسه دفاع از پايـان نامـه توسـط كارشـناس آمـوزش و       -7

بايـد قبـل از روز    فرم هـا جهت بررسي اشتباهات تايپي احتمالي،  دانشجو صورت مي گيرد.
 .برسدبه تأييد استاد راهنما و مدير گروه مربوطه  نهايتاً دفاع

 
جلسه فـرم هـاي تكميـل    حاضر در يه، نماينده تحصيالت تكميلي پس از اتمام جلسه دفاع -8

 شده را به صورت محرمانه به كارشناس آموزش دانشكده عودت مي نمايد.
 

زمـان   به مدت يك مـاه  حداكثر پايان نامه وجود اشكال در دانشجو بعد از دفاعيه درصورت -9
بوطه از آمـوزش دانشـكده و   و بعد از دريافت فرم مر انجام داده دارد تا اصالحات مربوطه را

تكميل و تأييد آن توسط اساتيد داور و راهنما و نماينده تحصـيالت تكميلـي دانشـكده بـا     
 دريافت اطالعات توسط آموزش دانشكده نسبت به صحافي پايان نامه اقدام نمايد.

 


