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ضرب العجل تحویل فرم اعالم آمادگی
دفاع به گروه

دریافت برگه های تعیین داور (اعالم آمادگی دفاع از
گروه)

ضرب العجل ارائه پایان نامه و مدارک به داوران و
تایید مدیر گروه جهت دریافت مجوز دفاع

ضرب العجل ارائه
مدارک به پژوهشی

زمان برگزاری دفاع ها

دوشنبه 89/01/8 -

چهارشنبه 89/01/00

چهارشنبه 89/01/09

شنبه 89/01/60

توضیحات

کلیه دانشجویانی که قصد دفاع در
نیمسال اول را دارند موظف می باشند
فقط فرم اعالم آمادگی دفاع خود را
جهت تعیین داورها تا روز  8دی ماه
تحویل خانم مقدم دهند.
شایان ذکر می باشند دانشجویانی که تا
این تاریخ به هر دلیل از ارائه فرم اعالم
آمادگی خودداری فرمایند امکان دفاع از
پایان نامه را نخواهند داشت.

دانشجویان جهت دریافت فرم اعالم آمادگی دفاع
که در آنها داوران مشخص گردیده به سرکار خانم
مقدم در ساختمان شکوه مراجعه فرمایند

دانشجو موظف است جهت دریافت مجوز دفاع به
اساتید داور تعیین شده مراجعه نماید
داوران تحت هیچ شرایطی قابل تغییر نیستند.
در صورتی که داوری دفاع دانشجو را غیر قابل
انجام تشخیص داد برای انجام دفاع دانشجو باید
از همان داور مجددا مجوز دفاع کسب نماید.
به همراه داشتن یک نسخه از رساله جهت روئیت
مدیر گروه جهت امضا الزامی می باشد

ارائه مدارگ و برگه
های اداری دفاع به
پژوهش دانشکده
شایان ذکر می باشد
تاریخ اعالمی از طرف
پژوهشی – تاریخ
تحویل مدارک به
پژوهشی می باشد نه
گروه

روزهای  68 ،69دی ماه و
روزهای  2 ،5 ،0و  9بهمن ماه

مدارک
الزم

فرم اعالم آمادگی دفاع تکمیل شده
توسط دانشجو ،استاد راهنما (و مشاور در
صورت وجود)
انتخاب زمان برگزاری دفاع از جدول
زمانبدی موجود در گروه
شایان ذکر می باشد زمان انتخاب شده از
جدول تحت هیچ شرایطی قابل تغییر
نبوده و دفاع دانشجو در صورت انصراف از
زمان انتخابی لغو خواهد شد.

دانشجویان ورودی  85به بعد که دارای گواهی سابمیت مقاله
در مجالت علمی پژوهشی وزارتین و یا  ISI-wosهستند می
بایست یک نسخه از مقاله خود بدون هیچگونه نام و به همراه
مدارک سابمیت را در این تاریخ به دفتر گروه خانم مقدم
تحویل نمایند .اینگونه مقاالت از طرف گروه در فرآیند داوری
کور قرار داده خواهند شد دانشجو در صورت تایید محتوی
توسط گروه باید مدارک مفاله را جهت تایید به پژوهش
دانشکده و ایرانشهر ارایه نمایند تا در صورت تایید امتیازات
مربوطه به پایان نامه دانشجو تعلق خواهد گیرد.
شایان ذکر می باشد گواهی سابمیت مقاله فقط در زمان دفاع
دارای ارزش بوده و پس از آن فاقد هرگونه ارزش خواهد بود

یک نسخه کامل رساله به همراه مدارک طراحی
در انتهای آن (فصل )5

برگه اعالم آمادگی
دفاع تکمیل شده
فرم چکیده

اساتید راهنما و دانشجویان دقت
فرمایند زمان انتخاب شده برای
دفاع به هیچ عنوان با زمانی که
استاد راهنما به عنوان داور در
اختیار گروه قرار داده یکسان
نباشد

کلیه مدارک اعالم شده برای دفاع
متناسب با رشته دانشجو

در این مرحله برای دریافت مدارک دفاع کار
پژوهشی (رساله) و کار طراحی دانشجو باید
خاتمه یافته باشد
مدارک ارائه (شیت ،ماکت و پاورپوینت در این
مرحله مورد نیاز نیست).

تبصره:
در صورتیکه دانشجو به دلیل داشتن مشکل آموزشی ،فاقد مجوز دفاع از طرف آموزش باشد ،موظف است پس از پاراف معاون محترم آموزش در خصوص مشکل دانشجو ،رساله کامل خود را تا روز  09دی ماه به گروه آموزشی تحویل داده و در صورتی
که تا روز  60دی موفق به دریافت مجوز دفاع از طرف آموزش گردید ،در فرآیند داوری قرار گیرد .کلیه دانشجویان با شرایط فوق که در ضرب العجل مشخص شده از ارائه رساله و مدارک طراحی خود به گروه خودداری فرمایند نمی توانند در ترم
جاری از پایان نامه خود دفاع نمایند.

