هزاحل کبر دفبع اس پبیبى ًبهِ ارشذ
گبم )1

پس اس تکویل کبر تحقیقبتی ٍ تأییذ استبد راٌّوب ،یک ًسخِ اس

پبیبى ًبهِ داًشجَ بِ ّوزاُ هقبالت هعتبز هستخزج اس آى بِ اًضوبم کبربزگ شوبرُ ی ( 6خالصِ

فعبلیت ّبی پژٍّشی هزتبظ بب پبیبى ًبهِ ) بِ هذیز گزٍُ ارائِ هی شَد.
تَضیح  : 1-1ارائِ هستٌذات ًشبىدٌّذُ ًوبیِ هقبالت الشاهی است .
گبم )2

هقبالت ٍ هستٌذات هزبَط بِ آى بِ ّوزاُ

کبربزگ شوبرُ ی  6پس اس تأییذ تَسظ هذیز گزٍُ بِ ّوزاُ سبیز هذارک هجَس دفبع (گبم )5تحَیل حَسُی پژٍّشی

داًشکذُ هیشَد تب پس اس ارسیببی ٍ تعییي ًوزُ ی تشَیقی در پزًٍذُ داًشجَ ببیگبًی ٍ هجَس دفبع ،صبدر شَد.
گبم  )3هَضَع آهبدگی دفبع داًشجَ در جلسِ ی گزٍُ آهَسشی هغزح هی شَد ٍ داٍراى جلسِی دفبع ٍ ًوبیٌذُ تحصیالت تکویلی تعییي هیشًَذ.
گبم )4

کبربزگ هزبَط بِ داٍراى (اعالم ًظز اٍلیِ داٍر )پس اس تأییذ حَسُی پژٍّشی داًشکذُ بِ ّوزاُ یک ًسخِ اس پبیبى ًبهِ بزای داٍراى ارسبل ٍ تکویل هی گزدد.
تَضیح ً :1-4ظزات اصالحی احتوبلی هغزح شذُ تَسظ داٍراى ،السم است تَسظ داًشجَ قبل اس جلسِ دفبع اعوبل شَد ٍ ایزادات بزعزف شَد .

گبم  )5هذارک السم جْت دفبع ًْبیی ً -1:سخِ ریشًوزات تبییذ شذُ تَسظ هعبٍى آهَسشی داًشکذُ  -2دٍ کبربزگ تکویل شذُ اعالم ًظز اٍلیِ داٍراى -3کبربزگ شوبرُ 6
(خالصِ فعبلیت ّبی پژٍّشی هزتبظ بب پبیبى ًبهِ )( گبم -4) 2فزم توذیذ سٌَات اس تزم پٌجن بِ بعذ (قبال اس شزٍع تزم تحصیلی پٌجن بِ بعذ ببیذ تَسظ داًشجَ
 -6گشارش ّوبًٌذجَیی -7

تکویل ٍ ًْبیتب بِ کبرشٌبس پژٍّشی داًشکذُ تحَیل دادُ شَد  -5).صفحبت اٍل هقبالت هَرد تبییذ هسئَل اهَر پژٍّشی داًشکذُ
کبربزگ شوبرُ  7تکویل شذُ( هجَس دفبع اس پبیبى ًبهِ )

تَضیح :1-5السم است هذارک فَق حذاقل دٍ ّفتِ قبل اس تبریخ پیشٌْبدی جلسِ ی دفبع بِ هذیز گزٍُ هزبَعِ تحَیل شَد تب بزای اخذ هجَس ًْبیی دفبع بِ حَسُ
پژٍّشی ٍتحصیالت داًشکذُ ارسبل گزدد.
تَضیح  :2-5تبریخ پیشيّبدی بزای بزگشاری جلسِ ی دفبع ًْبیی ببیذ بب ّوبٌّگی کبهل استبد راٌّوب ٍ هشبٍر ٍ ًیش داٍراى داخلی

ٍ ًوبیٌذُ تحصیالت تکویلی

داًشکذُ تعییي شَد .ایي تبریخ ببیذ حذاقل دٍ ّفتِ پس اس تبریخ جلسِی گزٍُ آهَسشی (گبم  )3ببشذ.
تَضیح ً :3-5سخِی ًْبیی پبیبى ًبهِ حذاقل دٍ ّفتِ قبل اس تبریخ بزگشاری جلسِ ی دفبع ببیذ بِ دست داٍراى رسیذُ ببشذ.
گبم )6

هذارک السم جْت اخذ هجَس دفبع (گبم  )5ببیذ حذاقل یک ّفتِ قبل اس تبریخ جلسِ دفبع تحَیل کبرشٌبس اهَر پژٍّشی داًشکذُ شَد .

گبم  )7بزگشاری جلسِی دفبع در تبریخ هٌذرج در هجَس ًْبیی دفبع

