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   یبسمه تعال                                                            

 نامه تا مرحله دفاع از آن انیاخذ واحد پا وهیش                            
                                                                                                                    

  

آئیه وامٍ آمًزضی مًظف َستىذ تا قثل از ضريع ویمسال سًم مًضًع پایان  21داوطجًیان کارضىاسی ارضذ طثق مادٌ  -1

 وامٍ خًد را تا وظر استاد راَىما ي تأییذ گريٌ آمًزضی اوتخاب ومایذ.

 فی می ومایذ.ايلًیت اوتخاب استاد راَىما تًسط داوطجً از میان اساتیذی است کٍ داوطگاٌ مؼر -2

داوطجًیان می تًاوىذ در صًرت تمایل اػضاء َیأت ػلمی خارج از داوطگاٌ تا مرتثٍ استاد یاری را تا ارائٍ رزيمٍ يی  :1تبصره

 مؼرفی ي تأییذ یٍ گريٌ آمًزضی را دریافت ومایىذ.

 تکمیل فرم اوتخاب استاد راَىما تًسط داوطجً السامی است. : 2تبصره 

م ي مطخص ضذن میاوگیه ومرات تطکیل ي تاریخ ي داوطجًیان پس از پایان ویمسال سً رح پطىُادیجلسٍ دفاع از ط -3

 ساػت آن تٍ اطالع داوطجًیان ریىفغ خًاَذ رسیذ.

 السامی است. ٍضرکت َریک از داوطجًیان ديرٌ کارضىاسی ارضذ حذاقل در یک جلسٍ دفاع از پایان وامٍ گريٌ مرتًط -4

 پیطىُادی آوان تًسط ضًرای تحصیالت تکمیلی مؤسسٍ تٍ تصًیة رسیذٌ است . پس از طی داوطجًیاوی کٍ طرح  -5

خًد در جلسٍ ضًرای تحصیالت می تًاوىذ از پایان وامٍ خًیص در حضًر دايران دفاع  حذاقل ضص ماٌ از تصًیة پایان وامٍ

 .ومایىذ

ایست اتتذا فرم درخًاست جلسٍ دفاػیٍ را تکمیل ي داوطجًئی کٍ پایان وامٍ خًد را تٍ اوجام رساویذٌ است می ت:1تبصره 

 پس از تأییذ استاد راَىما تٍ گريٌ آمًزضی مرتًطٍ ارائٍ ومایذ.

ريز جلسٍ پیص دفاع از پایان وامٍ را ترگسار ي در صًرت کسة  10ضًرای گريٌ آمًزضی ظرف مذت حذاکثر  :2تبصره 

ريز اقذام تٍ ترگساری جلسٍ دفاع می  20ًرای تحصیالت تکمیلی حذاکثر ظرف مذت مًافقت ترای ترگساری جلسٍ دفاع ض

  ومایذ.

 در جلسٍ دفاع افراد زیر حضًرمی یاتىذ. -6

 داوطجًئی کٍ تىاست از پایان وامٍ خًددفاع کىذ. 1-6

 استاد راَىمای پایان وامٍ  2-6
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 استاد مطاير پایان وامٍ  3-6

 داير یادآيران 4-6

 ذٌ تحصیالت تکمیلی ومایى 5-6

 داوطجًیان مذػً 6-6

 آییه وامٍ آمًزضی کارضىاسی ارضذتصًرت کیفی زیر تؼییه می گردد. 23ومرٌ پایان وامٍ طثق مادٌ  -7

 (14-99/15(                                    متًسط )19-20ػالی )

 (14(                         مرديد )کمتراز18-99/18)خیلی خًب 

 (16-99/17ًب)خ

مًظف است اصالحات مًرد وظر دايران را در مذت حذاکثر یکماٌ اػمال ومًدٌ ي تأییذیٍ اصالح را از  ٍمرتًط یداوطجً -8

 .استاد راَىما ي َیأت دايران دریافت ومایذ

د را صحافی ي        می تایست پس از اوجام اصالحات تراتر ضیًٌ وامٍ وگارش پایان وامٍ، پایان وامٍ خً ٍمرتًط یداوطجً -9

   .وسخٍ َای زیر را تحًیل ومًدٌ يطثق فرم مرتًطٍ رسیذ دریافت ومایذ.

 )یک وسخٍ(                         : استاد راَىما1-9

 )یک وسخٍ(                          : استادمطاير2-9

 )یک وسخٍ(                              : کتاتخاو3-9ٍ

 )یک وسخٍ(         میلی داوطگاٌ:تحصیالت تک4-9

 

 


