دستور العمل تقاضاي دفاع توسط دانشجويان تحصيالت تکميلي
ارائه مدارک زير براي تقاضاي دفاع از پايان نامه به شوراي گروه ضروري است.
 -1طي مراحل اداري کسب مجوز آموزشي به طور کامل و ارائه فرم مجوز آموزشي تکميل شده
بدون نقص و امضا شده
 -2ارائه گواهي حضور در دوره هاي پروپوزال نويسي و پايان نامه نويسي و ساير دوره هاي الزامي
تعيين شده از سوي گروه يا دانشگاه
 -3ارائه تز فنري شده و کامل به طوريکه کامل بودن آن بايستي به تاييد و امضاي کليه اساتيد
راهنما و کليه اساتيد مشاور و ترجيحا يکي از دانشجويان تحصيالت تکميلي گروه رسيده باشد.
اين امضا ها به معني آنست که افراد فوق پايان نامه مذکور را با دقت مطالعه کرده و تاييد مي
نمايند که اصول نگارش پايان نامه در آن رعايت شده است و پايان نامه اهداف و فرضيات
پروپوزال  ،و نظرات استاد راهنما را پوشش داده است.
 -4نامه استاد راهنما خطاب به مدير گروه (يک هفته قبل از تشکيل جلسه گروه ،بايستي اين نامه
به دست مدير گروه رسيده باشد) مبني بر اعالم آمادگي دانشجو براي دفاع و اماده بودن تز
دانشجو و پيشنهاد سه داور متناسب با تخصص مورد نياز پايان نامه .الزم به ذکر است اسامي
داوران در شوراي گروه نهايي خواهد شد .لذا قبل از نهايي شدن داوران ،از اساتيد راهنما يا
دانشجويان خواسته مي شود با داوران در اين مورد هماهنگي ننمايند.
 -5تنظيم صورتجلسه گروه در مورد دفاع دانشجو با مشخص شدن عنوان تز -اسامي داوران -و
تاريخ قطعي که به امضاي کليه اعضا گروه از جمله اساتيد راهنما و مدير گروه رسيده باشد و
ارسال ان به معاون تحصيالت تکميلي دانشکده.
 -6الزم به ذکر است در موارديکه برنامه زمانبندي دفاع از تزها (به دليل تعداد دانشجويان و رو به
اتمام بودن زمان سنوات مجاز دانشجويان يا هر دليل ديگري) فشرده برگزار ميشود ،زمانبندي
دفاع ها بايستي به گونه اي باشد که يک استاد گروه ،در طول يک هفته ،در بيش از يک جلسه
دفاع به عنوان داور يا راهنما حضور نداشته باشد.
 -7تاريخ دفاع پيشنهادي توسط شوراي گروه  ،حداقل دو هفته بعد از تاريخ صورتجلسه گروه در
مورد دفاع دانشجو خواهد بود و بايستي به تاييد معاون تحصيالت تکميلي دانشکده برسد .لذا
تعيين نوبت دفاع پس از تاييد معاون تحصيالت تکميلي دانشکده قطعي خواهد شد.

