
 آن از یاینه دفاع و رساله/  نامهپایانب موضوع یعنوان: مراحل تصو
 

 اتیدانشكده اله یارشد و دكتر  یان مقاطع كارشناسیقابل توجه دانشجو

 یلیالت تكمیو تحص یآموزش ایشور ۰۶/۰۸/۱۳۹۹مورخ  ۱۰۴ل مصوبه صورتجلسه شماره یاحترامًا به شرح ذ
 :گرددیدانشكده حضورتان اعالم م

 

 :ب قرار گرفتیل مورد تصوی/ رساله به شرح ذ نامهپایانب موضوع یمراحل تصو
  ه به بخش یب اولیشجو جهت تصو/ رساله به همراه فرم عدم تكرار توسط دان نامهپایاناصل موضوع

 .ل گرددیارسال / تحو
 به دو داور ارجاع گردد.  یابیها جهت ارزشایر گریر بخش و در گروه فلسفه توسط مدیپروپوزال توسط مد

 .ردیش مورد بحث قرار گایا گریبخش  ایها در حضور اعضیابین ارزای
  ر بخش(، در یافت پروپوزال توسط مدیمان در/ رساله )از ز نامهپایانموضوع  یحداكثر ظرف دو هفته كار

 .ل گرددیر مدارك دانشجو به شورا ارسال / تحوایب و صورتجلسه به همراه سیبخش تصو
 افت كامل مدارك دانشجو(، موضوع ی)از زمان در یز موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته كار یشورا ن

 .دایو به دانشجو اعالم نم یدگی/ رساله را رس نامهپایان
 باشدیها مها با بخشپروپوزال یایو محتو یه امور ساختار یكل. 
 باشد ی( میایا محتوی ی)از لحاظ شكل ینقص ایند داراین فرایدر  یشورا محرز گردد كه طرح ایچنانچه بر

 .اتخاذ خواهد نمود یم مقتضیبه حسب مورد تصم
 یستاینستن اشكال به پروپوزال، بك پروپوزال، در صورت وارد دای این شده توسط شورا برییاب تعیارز 

 .داید نمیا عدم تائید یو تائ ینیبعد از اصالح توسط دانشجو، طرح را بازب

 

 .ب قرار گرفتی/ رساله مورد تصو نامهپایاناز  یایل در خصوص دفاع نهیموارد ذ
 ای)سامانه ییوه سامانه همانند جیدیت، برگه تائاین پس همراه با برگه اعالم كفاید دانشجو از یمقرر گرد 

ده باشد را به ید استاد راهنما رسید( كه به تائاینمی/ رساله را مشخص م نامهپایان یبردار  یكه درصد كپ
 .دایآموزش ارائه نم

 رساله بود  نامهپایان ایر بخش خود استاد راهنمیباشدچنانچه مد یها مر بخشین داوران با مدییتع /
 .باشدیشكده مدان ین داوران با معاون آموزشییتع



 محرمانه نبوده و  یرساله در مقطع دكتر  یمقطع ارشد و داوران داخل نامهپایاندر  یداوران داخل یاسام
ل برگه یا رساله را حداكثر ظرف مدت سه روز بعد از تحوی نامهپایاند، یدانشجو موظف است در قبال رس

 .دایارائه نمد مربوطه را به آموزش یل و رسیت، به داوران تحوایاعالم كف
 ل یشان تحوای/ رساله را به  نامهپایانمحرمانه بوده و آموزش  یدر مقطع دكتر  یدو نفر داور خارج

 .داینمیم
  دفاع با  یروال سابق )محرمانه نبودن داوران و هماهنگ یدر خصوص دفاع از پروپوزال در مقطع دكتر

 .ردیپذیدانشجو( صورت م
  داندینم یرساله را الزام یایپروپوزال در دفاع نهشورا ضرورت حضور داوران دفاع از. 
 چنانچه  ینمره اعالم گردد ول یاید در مرحله اول بصورت شوریه مقرر گردیدفاع یایدرخصوص اعالم نمره نه

دند، نمرات بصورت ینرس یجه واحدیاتفاق نظر نداشته و با شور گرفتن به نت یأت داوران به نمره واحدیه
 .لحاظ گردد یر یگمحرمانه و با معدل 

 ر داوران هر كدام ایك نمره و سیو مشاور  یایم راهنمی، تیر یدر اعالم نمره به صورت محرمانه و با معدل گ
 .ك نمره دارندی

 ان یدانشجو ایان مقطع ارشد و در ترم هشتم بریدانشجو ایبابت دفاع در ترم چهارم بر یقیم نمره تشوین
 .دیحذف گرد یمقطع دكتر 

 در مقطع  یك مورد قانونیرساله( اضافه بر /نامهپایانر خصوص مقاالت )مستخرج از د یقینمره تشو
 یپژوهش یات علمیمقاله در نشر یرش قطعیچاپ/پذ ایبر) و داشتن مقاله معتبر در مقطع ارشد یدكتر 

دفاع  نیت به آموزش مقدور بوده و در حای، در صورت ارائه همراه با برگه اعالم كف(نمره  0.5معتبر،  «ISI»و
 .گرددینم یقیا بعد از آن مشمول تشوی

 شخوان یستم جامع گلستان قسمت پیفوق الذكر در س ایهمزمان با كاره یستایدر هر دو مورد دانشجو ب
 .داینم ارسال و لیتكم را دفاع درخواست و رساله/  نامهپایانب موضوع یخدمت مراحل تصو

 

 .دییمکاتبه نما Majid_Lotfian@ut.ac.ir لیمیبا ا یو هماهنگ ییجهت هر گونه راهنما
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