چگونگی ارائه دفاع پایان نامه
دانشجویان عزیز جهت ارائه دفاع پایان نامه به نکات زیر توجه فرمایید.














حداقـــل یک ماه قبل از تاریخ دفاع ( مورد نظر دانشجو) یک نسخـــه از پایان نامه (شیرازه بندی شده) که همان نسخه
قبلا توسط اساتید راهنما و مشاورمطالعه گردیده است ،به همراه فرم شماره یک و چک لیست پایان نامه به دفتر پژوهشي
دانشكده تحویل نماید .
پس از رفع اشکال احتمالی و کسب اجازه دفاع از کمیته پایان نامه  3نسخه از پایان نامه شیرازه بندی شده به دفتر
پژوهشی تحویل نمایید.
ا
برای تعیین مکان و زمان دقیق برگزاری جلسه دفاع حتما با دفتر پژوهشی هماهنگی الزم را انجام دهید.
دانشجو موظف است پس از هماهنگی الزم با اساتید راهنما و مشاور و اطمینان از تاریخ و ساعت جلسه دفاع اطلعیه
جلسه دفاع را تنظیم و دو هفته قبل از تاریخ دفاع به دفتر پژوهشی تحویل دهد .
حضور اساتید راهنما و استاد مشاور و حداقل دو نفر از سایراعضاي هیات داوران در جلسه دفاع الزامي است و در غیر
این صورت جلسه برگزار نمي گردد.
در صورتی که به هر دلیل اساتید راهنما و مشاور یا دانشجو پس از اعلم تاریخ دفاع و ارسال اطلعیه دفاع به هیات
داوران خواهان تغییر تاریخ و ساعت دفاع باشند کمیته پایان نامه مسئولیتی به عهده نداشته و جلسه دفاع حداقل به دو هفته
بعد موکول می شود.
هماهنگی الزم جهت شرکت کلیه اساتید راهنما و مشاور به عهده دانشجو می باشد.
دعوت سایراعضای هیات داوران به عهده دفتر پژوهشی دانشکده می باشد.
جهت ارائه پایان نامه از برنامه  Power Pointاستفاده نمایید.
نکات الزم جهت ارائه یک  Power Pointمناسب را رعایت فرمایید( .در صورت نیاز در دوره های آموزشی ارائه
شده در دانشکده شرکت نمایید).
دانشجو موظف است قبل از دفاع  Power Pointتهیه شده را به تایید استاد راهنما برساند.
زمان ارائه مطلب جلسه دفاع حداکثر 20-30دقیقه می باشد  .دانشجو موظف است به سواالت مطرح شده توسط هیات
داوران پس از اتمام ارائه مطلب پاسخ دهد.
کل زمان دفاع  30-40دقیقه میباشد.

جدول زمانبندي :
عناوین
عنوان – هدف مطالعه – مقدمه(بیان مسئله) (به اختصار)
توضیح روش کار( به تفصیل)
ارائه نتایج به صورت جدول و نمودار
بحث و نتیجه گیری





زمان
 5دقیقه
 5دقیقه
 5-10دقیقه
 5-10دقیقه

نمره پایان نامه دانشجو با نظر کلیه اعضای هیات داوران و پس از احتساب نمره گزارش پیشرفت کار محاسبه می شود.
کمیته پایان نامه قبل از محاسبه نمره نهایی از اعلم نمره به دانشجو معذور می باشد.
فرم شماره دو (نظریه هیات داوران) فقط با امضا دبیر کمیته پایان نامه اعتبار دارد .و قبل از آن کمیته پایان نامه از ارائه
فرم به دانشجو معذور می باشد .
ارائه گواهی و ارسال نمره به آموزش پس از تحویل تعداد نسخه های الزم و  CDاز پایان نامه به دفتر پژوهشی امکان
پذیر است.
برای دانشجویانی که پایان نامه خود را با همکاری مراکزتحقیقاتی انجام می دهند ارائه یک نسخه پایان نامه جهت
نگهداری در آن مرکز الزامی است.

