
 مزاحل اخذ و دفاع اس پزوژه کارشناسی

 .اس ظزفیت خالی اساتیذ تزای پزيصٌ تا مزاجعٍ تٍ مذیز گزيٌاطالع  -1

 مذاکزٌ ي تًافك تا استاد راَىما ی پزيصٌ در مًرد اوتخاب پزيصٌ. -2

ان تٍ مذیز اخذ تائیذ ي امضا استاد راَىمای پزيصٌ ي تحًیل ي  ي تعییه مًضًع پزيصٌ تعییه استاد راَىما تکمیل فزم -3

 گزيٌ.

درخًاست داوشجً ي تحًیل آن تٍ مذیز گزيٌ تزای تزرسی ي تکمیل فزم تصًیة طزح تحمیك حذاکثز یک ماٌ تعذ اس  -4

 تاییذ وُایی.

 اخذ تاییذیٍ مًضًع پزيصٌ پس اس طزح در جلسٍ گزيٌ ي امضا مذیز گزيٌ تٍ عىًان تاییذ. -5

 اصالح ي یا تغییز السم تًسط داوشجً تٍ استاد راَىما در صًرت عذم تاییذ پزيصٌ در گزيٌ، فزم مزتًطٍ جُت -6

 شًد.تاسگزداوذٌ می

 اوتخاب کىذ. تا استاد مزتًطٍ  در تاسٌ اوتخاب ياحذ، پزيصٌ را تًاوذپس اس تاییذ فزم اوتخاب پزيصٌ، داوشجً می -7

 در صًرت عذم ثثت وام در مًعذ ممزر، ياحذ ایه درس در تزم مًرد وظز ثثت وخًاَذ شذ. -8

 .کار تُیٍ ومایذگشارش پیشزفت َز ماٌ  ،ایذ تا َذایت ي وظز استاد راَىمااس ثثت ي شزيع پزيصٌ، داوشجً تپس  -9

 پس اس اتمام پزيصٌ، داوشجً تایذ گشارش پایاوی را مطاتك تا فزمت داوشکذٌ ي سیز وظز استاد راَىما تُیٍ ومایذ.  - 11

لثل اس ريس دفاع،  یک هفتهلل پیشزفت کار حذا اتی گشارشَمزاٌ کپ گشارش تاییذ شذٌ وُایی تًسط استاد راَىما تٍ -11

 جُت تعییه استاد داير تٍ مذیز گزيٌ تحًیل دادٌ شًد.

 شًد.ي سمان جلسٍ ارائٍ تعییه می گزيٌ ومایىذٌپس اس تزرسی گشارش وُایی تًسط مذیز گزيٌ،  -12

تاتستان در ايلیه چُارشىثٍ پس اس  در تزمَای سيج ي فزد در آخزیه ريس امتحاوات ي در تزم حذاکثز سمان ارائٍ پزيصٌ -13

 شزيع تزم مُز خًاَذ تًد. چىاوچٍ تٍ َز دلیلی داوشجً وتًاوذ در مًعذ ممزر دفاع کىذ، ومزٌ پزيصٌ صفز مىظًر خًاَذ شذ.

تزق وصة  یگزيٌ مُىذس یخًد را در تزد کارشىاس ارائٍ جلسٍ یالسم است سٍ ريس لثل اس دفاع پزيصٌ، آگُ انیداوشجً -14

پزيصٌ  یاتیصًرت جلسٍ ي  ارس)فزم  3فزم شمارٌ دَىذ.  لیتزق تحً یتٍ دفتز گزيٌ مُىذس شیوسخٍ و کیي  ىذیماو

 ( تعذ اس ارائٍ آگُی تٍ مذیز گزيٌ آمادٌ خًاَذ شذ.یکارشىاس

گزيٌ تحًیل مذیز ي تٍ استاد راَىما ي یا  ريس اوجام 11در صًرت ویاس تٍ اصالح پایان وامٍ، ایه تغییزات حذاکثز طی  -15

 گزدد.

در صًرت عذم تحًیل پزيصٌ ی اصالح شذٌ در مًعذ ممزر، مذیز گزيٌ ومزٌ وُایی را اصالح ي تزای ثثت تٍ آمًسش  -16

  ومایذ.ارسال می


