نمودار گزدش امور اخذ پایان نامه ،بزگشاری جلسه دفاع و فزاغت اس تحصیل
 -1دریبفت جشٍُ راٌّوبی تْیِ عزح تحقیق ٍ ارائِ پبیبى ًبهِ اس دفتز گزٍُ آهَسضی در اثتذای ًیوسبل دٍم تحصیلی.
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 -2تکویل فزم ضوبرُ  2هزثَط ثِ پیطٌْبد هَضَع پبیبى ًبهِ ٍ اًتخبة استبد راٌّوب ٍ ارائِ آى ثِ دفتز گزٍُ آهَسضی حذاکثز تب ّفتِ پٌجن ًیوسبل
دٍم تحصیلی .

 -3تکویل فزم ضوبرُ  ( 3اعالعبت پژٍّطی پبیبى ًبهِ )  +تکویل فزم پژٍّطی ًَع ضطن ارائِ آى ثِ دفتز گزٍُ آهَسضی حذاکثز تب پبیبى ّفتِ دّن
ًیوسبل دٍم تحصیلی.

 -4تصَیت قغعی پبیبى ًبهِ در ضَرای تحصیالت تکویلی داًطکذُ ٍ صذٍر احکبم اسبتیذ راٌّوب ٍ هطبٍر  +دریبفت فزم ضوبرُ  4هزثَط ثِ گشارش
پیطزفت پبیبى ًبهِ.
 -5ثجت ًبم ٍاحذ پبیبى ًبهِ ثزای ًیوسبل چْبرم تحصیلی.
داًطجَ هَظف است تب سهبى دفبع اس پبیبى ًبهِ در ًیوسبل (ّبی) ثعذ ثجت ًبم ًوبیذ.

 -6تکویل فزم ضوبرُ  , 5پس اس اتوبم پبیبى ًبهِ ٍ تبییذ آى تَسظ استبد راٌّوب ٍ ارائِ آى ثِ ّوزاُ یک ًسخِ پبیبى ًبهِ صحبفی ًطذُ ثِ دفتز گزٍُ آهَسضی
جْت ثزرسی اٍلیِ پبیبى ًبهِ اس جْت ضزایظ هزثَعِ  ،تعییي داٍراى ٍ تبریخ ثزگشاری جلسِ دفبعیِ ،حذاقل یک هبُ پیص اس پبیبى ًیوسبل چْبرم تحصیلی.
●توضیح ! در صو رت آهاده نبودى پایاى ناهه برای دفاع در پایاى نیوسال چهارم الزم است تقاضای توذیذ ههلت در نیوسال پنجن توسظ استاد راهنوا و از عریق تکویل فرم شواره  6به گروه ارایه هی شود تا
پس از تأییذ شورای تحصیالت تکویلی گروه جهت توذیذ اقذام شود .بررسی تقاضای توذیذ هنوط به تکویل فرم شواره  4هربوط به گسارش پیشرفت پایاى ناهه و ارایه آى به هوراه تقاضای توذیذ است .تقاضای
دانشجو برای توذیذ نیوسال ششن در شرایظ خاص فقظ در کویسیوى هوارد خاص دانشگاه قابل بررسی است.

 -7اخذ دعَتٌبهِ ّبی داٍراى اس دفتز هعبًٍت تحصیالت تکویلی ٍ پژٍّطی داًطکذُ ٍ ارائِ آًْب ثِ ّوزاُ چْبر ًسخِ پبیبى ًبهِ صحبفی ًطذُ ثِ
استبد راٌّوب  ,هطبٍر ٍ دٍ ًفز داٍر  .حذاقل ّ 2فتِ پجص اس تبریخ دفبع .

 -8اًجبم ّوبٌّگی ثب هسئَل سبلي قضبٍت جْت ًصت کبرّبی عولی ٍ ثزگشاری جلسِ دفبع.

 -9پس اس ثزگشاری جلسِ دفبع ،اًجبم اصالحبت هَرد ًظز داٍراى (در صَرت ٍجَد هَارد اصالحی).

 -11هزاجعِ ثِ دفتز گزٍُ جْت دریبفت گَاّی دفبع ٍ درج آى در صفحِ قجل اس عٌَاى پبیبى ًبهِ.

 -11ارائِ ً 5سخِ پبیبى ًبهِ ّبی صحبفی ضذُ ٍ ّ CDبی هزثَعِ  +یک ًسخِ هقبلِ ٍ  CDهزثَط ثِ دفتز گزٍُ (دٍ ًسخِ کتبثخبًِ ،دٍ ًسخِ استبد
راٌّوب ٍ هطبٍر  ،یک ًسخِ گزٍُ) .کیفیت تصبٍیز ثخص عولی حذاقل  dpi 311ثبضذ.
● دانشجویاى هوظفنذ یک نسخه پوستر شاهل اعالعات پایاى ناهه و تصاویر کار عولی خود را به انضوام دو نسخه  CDهربوعه جهت انتشار کتاب فارغ التحصیالى به دفتر گروه تحویل دهنذ.

 -12هزاجعِ ثِ ادارُ آهَسش پزدیس جْت اًجبم اهَر هزثَط ثِ تسَیِ حسبة ٍ فبرغ التحصیلی.

