مراحل دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشکده علوم رياضی
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ابتدا دانشجويی که تمامی واحدھای آموزشی اعم از دروس پيشنياز ،درس سمينار و دروس الزامی و
اختياری خود را گذرانيده است فرم مجوز آموزشی دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد را از آموزش
دانشکده دريافت و پس از تکميل آن را به آموزش دانشکده تحويل می نمايد.
آموزش دانشکده پس از بررسی در صورتيکه دانشجو با توجه کليه مقررات مجاز به دفاع باشد آن را تاييد و
به استاد راھنما ارسال می نمايد.
تذکر :در صورتيکه دانشجو به ھر دليلی مجاز به دفاع نباشد موضوع به اطالع استاد راھنمای دانشجو
رسانيده خواھد شد و بديھی است پس از رفع نقايص مربوط دانشجو مجاز خواھد بود مجدداً فرم را تکميل
نمايد.
استاد راھنما پس از اطالع از مجاز بودن دفاع دانشجو به لحاظ مقررات ،فرم تقاضای دفاع از پايان نامه
کارشناسی ارشد را تکميل و به ھمراه فرم تاييد شده مجوز آموزشی توسط آموزش دانشکده و به ھمراه
دونسخه از پايان نامه دانشجو به گروه مربوطه تحويل می نمايد.
کارشناس گروه پس از درج شماره و تاريخ در قسمت مربوطه ،موارد مذکور در بند  ٣را به دبير محترم
کميته تحصيالت تکميلی گروه تحويل می نمايد و دبير محترم پس از بررسی الزم و اعالم نظر فرم را به
ھمراه ساير ضمائم مربوط به مدير گروه جھت طرح در شورای تحصيالت تکميلی ارائه می نمايد.
مدير گروه تقاضای مربوطه را به ھمراه ضمائم در جلسه کميته تحصيالت تکميلی گروه مطرح می نمايد و
در صورتيکه تقاضا مورد موافقت قرار گرفت پس از تکميل فرم ،آن را به معاون محترم دانشکده ارسال
نمايد .شايان ذکر است کارشناس گروه در صورتيکه تقاضا در کميته تحصيالت تکميلی گروه مورد موافقت
قرار گرفته باشد و در صورتيکه داوران داخلی باشند نسخه ای از پايان نامه را به آنھا تحويل خواھد داد و
در چنانچه داور خارجی دعوت شده باشد ،يک نسخه پايان نامه را نيز به معاون محترم دانشکده ارسال
خواھد نمود.
تبصره :چنانچه تقاضا در کميته تحصيالت تکميلی مورد موافقت قرار نگيرد ،ضمن عودت پايان نامه ھا،
علت عدم موافقت نيز به اطالع استاد راھنما توسط کارشناس گروه رسانيده خواھد شد.
معاون محترم دانشکده دستور الزم جھت ھماھنگی ھای الزم را به کارشناسان محترم پژوھشی و آموزشی
صادر خواھد نمود.
يادآوری  :دانشجويان کارشناسی ارشد در بند مقاله يا سمينار الزم است مدارک مثبته را ضميمه نمايند.
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