
 ی کارشناسی ارشدنامهی دفاع از پایاننامهآیین

نامه به استاد راهنما ی نهایی پایانی نسخه نامه با ارائهنامه، رسماً توسط دانشجو طبق فرم تقاضای دفاع از پایاندفاع پایان .1

 گردد.اعالم می

 نماید.استاد راهنما با تایید کتبی فرم آن را به گروه ارسال می .2

ی ، داور داخلی و خارجی و نمایندهمطرح و در صورت موافقت گروه را در "نامهایانتقاضای دفاع از پ"درخواست مدیر گروه  .3

 نماید.گروه را مشخص و به معاون آموزشی مؤسسه ارسال می تکمیلیتحصیالت 

 گردد.آموزش ارسال می جهت اقدامات بعدی به "نامهتقاضای دفاع از پایان" پس از تأیید معاون آموزشی مؤسسه، درخواست .4

و نسبت به قابل دفاع بودن یا نبودن آن )با ذکر دالیل( اعالم نظر نامه را مطالعه ی کاری وقت دارند تا پایانداوران دو هفته .5

 نمایند.

با بایستی  ی میهفته 3ی و حداکثر هفته 1 ظرف لی دفاع، این جلسه حداقدر صورت اعالم موافقت داوران به برگزاری جلسه .6

 تکمیلی برگزار برگزار گردد. تحصیالتی و اساتید دفاع و نماینده ، مشاورراهنما اساتید/حضور استاد

با  استاد راهنما، پایان نامه رد شده تلقی خواهد گردید. ولی اگر استاد راهنما د پایان نامه توسط داوران ودر صورت عدم تایی .7

 مخالف باشد، موضوع به شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارجاع داده خواهد شد.  رای داوران

دانشجو مجاز می باشد در صورت داشتن سنوات حداکثر ، دانشجو غیر قابل قبول اعالم گردد نامهپایان یکه ارزشیابیدر صورت .8

  یه شرکت و مجددا از آن دفاع نماید.ی دفاعجلسهدر مدت یک نیمسال در 

 

 دیل نمایتحو و کتابخانه استاد راهنما بایستی به می ان نامهیاز پا که دانشجو بعد از دفاع یموارد

که به تایید استاد راهنما  یکی به استاد راهنما ودیگری به کتابخانه نسخه صحافی شده نهایی از پایان نامه دوتحویل  .1

 . (طبق فرمت اعالم شده ) رسیده باشد

 .به همراه فایل لوحه فشرده آن به کتابخانه امضا شدهچکیده فارسی و التین تحویل  .2

به همراه کلیه  رش مقاله راینامه پذ ی اصل یاستیبا یکسب نموده باشد, م دانشجو زیکه نمره مقاله را ن یدر صورت .3

 د.یل نمایتحوبه کتابخانه به  آن صفحات

توسط  مربوطه میبایستی یدوم از خارج از دانشگاه باشند, هماهنگ ید داور, مشاور و راهنمایکه اسات یدر صورتتذکر: 

 .صورت پذیرد دانشجو

 


