مراحل اجرايي دفاع از پاياننامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالممي ااحالد سالااه بصالرر
مرحله به مرحله به شرح زير ميباشد:
در قدم اول دانشجویان محترم پس از سپري شدن حداقل زمان الزم (شش مشا ) پشس از تصشوی
)1
پروپوزال در شوراي پژوهشي و اتمام مرحله تدوین پایاننامه ،با در دست داششتن مشدارز زیشر بشه دانشش ا
مراجعه نمایند:
الف -فرم اعالم آمادگي دفاع (فرم شماره  )7که آن را از سایت دانش ا دانلود وتكميل نمشود و اماشاهاي
مورد نياز را اخذ مي نمایند.
ب -یک نسخه سیای از پریرن نرمه(دانشجویرنی که مشروه نداهند الزم است دو نسمخه سمیای شمد از
پریرن نرمه ها هارا داشته برشند) که به تائيد استاد راهنما ،مشاور و مدیر گرو رسيد است.
دانشجویان پس از مراجعه به دانش ا :
)2
الف -به کارشناس آموزش مراجعه مينماینشد .کارششناس آمشوزش دانششكد در وشورن نداششتن مششكالن
آموزشي ،فرم امااء شد استعالم وضعيت تحصيلي را به دانشجو تحویل مينماید.
ب -به کارشناس امور مالي مراجعه مينمایند .کارشناس امور مالي دانششكد در وشورن نداششتن مششكالن
مالي ،فرم امااء شد استعالم امور مالي را به دانشجو تحویل مينماید.
پس از تكميل و ارائه مدارز مندرج در بند 1و 2توسط دانشجو به دفتر پژوهشي دانشكد نسبت به
)3
تعيين استاد داور اقدام خواهد شد.
پس از انجام هماهن ي با اساتيد مربوطه و دفتر پژوه براي تعيين زمشان برگشراري جلسشه دفشاع،
)4
دانشجویان اطالعیه دفرع را تكميل و در سه نسخه به دفتر پژوه تحویل مي نمایند.
دانشجویان براي حاور در جلسه دفاع باید فرمهاي زیر را از روي سایت دانش ا دانلود و کامل کرد
)5
و روز دفاع همرا خود داشته باشند:
الف -صوهت جلسه دفرع (به وورن تایپ شد و پيرینت گرفته شد در دو نسخه)
ب -فرم شاره ( 2به وورن تایپ شد و پيرینت گرفته شد در سه نسخه)
پ -فرم شاره ( 1به وورن تایپ شد و پيرینت گرفته شد در یک نسخه)
ن -فرم پرداخت حق الزحاه (مدارز مورد نياز به طور کامل ،در دو نسخه)
ث -فرم ب (رایت شد بر روي سي دي)
مهم -ارائه پرسشنامه شناسایي و نامنویسي متمرکر (اطالعان کامل) کپي کارن ملي ،شناسنامه و وفحه
اول دفترچه بيمه ،شمار حساب سيباي بانک ملي اساتيدي که بار اول در واحد ساو دفاع دارند.
(کليه مدارز فوق به تایيد پژوه رساند شود)
نکته :کليه دانشجویان محترم باید در روز دفاع ،دفاعيه خود را با استفاد از فایل پاورپينت در مدن زمان
 02دقیقه ارائه نمایند.
لطفا يک ساعت قبل از دفاع به امرر پايان نامه های دانشکده خرد مراجعه كنید.

