«اطالعيه مربوط به شرایط و آخرین مهلت دفاع در نيمسال اول »97-98
بدينوسيله شرايط و آخرين مهلت تحويل مدارك دفاع و برگزاري جلسه دفاع آن دسته از دانشجويان دوره كارشناسي ارشد و دكتري كه مايلند تا پايان نيمسال اول
 )97/11/10( 97-98از پاياننامه يا رساله خود دفاع نمايند بشرح زير اعالم ميشود:
*ضروري است تمامي مراحل بارگذاري ،تصويب و تائيد نهايي پروپوزال دانشجويان در هر دو مقطع فقط از طريق سامانه ثبت پروپوزال صورت پذيرد.
دانشجوياني كه به هر دليل تاكنون موفق به ثبت پروپوزال خود در سامانه نشدهاند در خصوص اين امر سريعاً اقدام نمايند.
 )1دانشجويان دوره كارشناسي ارشد كه پروپوزال آنها به صورت غير سيستمي قبل از راهاندازي سامانه ثبت پروپوزال تصويب شده است ،موظفند يك نسخه از پاياننامه تاييد
شده كه مندرجات و محتواي علمي آن كامل و بصورت تايپ شده باشد ،به همراه فرم اعالم آمادگي دفاع ،برگه وضعيت تحصيلي و نامه اعالم تاريخ دفاع خود را (با رعايت فاصله زماني
حداقل  10روز از زمان تحويل تا تاريخ دفاع) حداكثر تا تاريخ  97/10/10تحويل دفتر امور پژوهشي دانشكده نمايند.
 )2دانشجويان دوره دكتري كه پروپوزال آنها به صورت غير سيستمي قبل از راهاندازي سامانه ثبت پروپوزال تصويب شده است موظفند:
 )2-1يك نسخه از رساله تائيد شده كه مندرجات و محتواي علمي آن كامل و بصورت تايپ شده باشد ،بهمراه برگه وضعيت تحصيلي ،فرم اعالم آمادگي دفاع خود را حداكثر
تا تاريخ  97/10/1به دفتر امور پژوهشي دانشكده تحويل نمايند .با توجه به زمان مورد نياز براي بررسي رسالههاي دوره دكتري توسط داوران محترم و همچنين امكان ارائه
پاسخ تا مهلت مقرر ،صدور احكام براي اساتيد داور داخلي و خارجي توسط دفاتر امور پژوهشي دانشكدهها ،حداكثر تا پايان وقت اداري  97/10/1انجام خواهد شد.
 )2-2دانشجويان دكتري ميتوانند صرفاً در صورت رعايت بند الف ،پاسخ كتبي اساتيد داور داخلي و خارجي را به همراه نامه اعالم تاريخ دفاع (با رعايت فاصله زماني
حداقل  10روز از زمان تحويل تا تاريخ دفاع) حداكثر تا تاريخ  97/10/10تحويل دهند.
 )3امضاء استاد يا استادان راهنما در صفحه اول نسخه پايان نامه يا رساله تحويلي بعنوان تأييدي بر محتواي علمي و تكميل و انطباق آن با فرمت استاندارد تدوين پاياننامهها،
الزامي است.
 )4در صورت ارائه مدارك الزم مطابق بندهاي  1و  ،2جلسه دفاع ميبايست حداكثر تا تاريخ  97/11/10برگزار شود.
 )5با توجه به بخشنامه سازمان مركزي و استعالمهاي صورت گرفته ،آخرين مهلت زمان برگزاري دفاع ( )97/11/10به هيچ عنوان قابل تمديد نميباشد.
 )6دانشجوياني كه مشكل نظام وظيفه دارند حتماً بايد تا تاريخ  97/10/30از پاياننامه و رساله خود دفاع نمايند ولي دانشجوياني كه مشكل نظام وظيفه ندارند و تاريخ دفاع
خود را مشخص نمودهاند در صورتيكه كه قصوري متوجه دانشجو نبوده و جلسه دفاع برگزار نگرديده ،برگزاري دفاع ايشان حداكثر تا مورخ ( 97/11/10قبل از شروع نيمسال جديد
تحصيلي) از نظر اين معاونت بالمانع است.

تذكرات مهم:
الف) دانشجويان جهت دريافت مدارك اوليه دفاع ميبايست با رعايت فاصله زماني مورد نياز از زمان تصويب موضوع (سپري شدن حداقل  6ماه براي دانشجويان كارشناسي
ارشد و يكسال براي دانشجويان دكتري) ،به دفتر پژوهشي دانشكده مراجعه و مدارك دفاع را دريافت نمايند.
ب) برگزاري دفاع دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي مهرماه  1395و بعد از آن ،بر اساس شيوهنامه جديد دفاع امكانپذير خواهد بود.
ج) الزم است گروه تخصصي و دانشكده پس از كنترل و بررسي اعتبار مجالت ،مقاالت و ضوابط صحيح آدرسدهي نويسندگان مقاله بر اساس بخشنامههاي موجود ،اقدام به
تاييد مدارك مربوطه نمايند.
د) بديهي است چنانچه پذيرش يا چاپ مقاله ،فرم تكميل شده تاييد مقاله و ضمائم آن به دفتر امور پژوهشي دانشكده تحويل نگردد (بر اساس مندرجات بخشنامههاي
مربوطه) ،فرم اعالم آمادگي دفاع به دانشجو ارائه نخواهد شد.
هـ) به دانشجويان مقطع دكتري كه تاريخ تصويب پروپوزال آنها در شوراي پژوهشي دانشكده ،بعد از تاريخ  96/11/10و دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد كه تاريخ تصويب
پروپوزال آنها در شوراي پژوهشي دانشكده بعد از تاريخ  97/5/10ميباشد – بدليل سپري نشدن مدت زمان الزم از تاريخ تصويب موضوع تا زمان دفاع – مدارك مربوط به مجوز دفاع
ارائه نخواهد شد و اينگونه دانشجويان نميتوانند در نيمسال اول سال تحصيلي  97-98دفاع نمايند.
و) دانشجوياني كه مدارك اوليه دفاع را دريافت نمودهاند ،صرفاً در صورت تكميل و ارائه به موقع كليه مدارك مورد نياز ميتوانند در اين نيمسال از پاياننامه يا رساله خود
دفاع نمايند و در اختيار داشتن مدارك اوليه دفاع (در صورت عدم تحويل به موقع كليه مدارك) هيچگونه حقي براي آنان ايجاد نخواهد كرد.
ز) الزم است از ارسال درخواست دفاع پيش از موعد توسط دانشكدهها خودداري گردد.
ح) رعايت فاصله زماني حداقل  10روز از زمان تكميل و ارائه مدارك مورد نياز كه در فوق اعالم گرديد ،جهت برگزاري جلسات دفاع دانشجويان (كارشناسي ارشد و دكتري) به
منظور درج آگهي و همچنين اطالعرساني در وبسايت دانشكده مربوطه ضروري است.
ط) دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد ،دكتري حرفهاي و دكتري تخصصي كه پروپوزال آنها از طريق سامانه ثبت پروپوزال به تصويب رسيده است بايد بر اساس تاريخهاي
فوقالذكر روند برگزاري دفاع خود را از طريق اين سامانه انجام دهند/.و
بديهي است در صورت عدم رعايت موارد فوق و زمانهاي اعالم شده ،مسئوليت امر متوجه دانشجو خواهد بود.

با آرزوي توفيق الهي
سرپرست معاونت پژوهشي واحد علوم و تحقيقات

