مراحل دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

 -1داًطجَیاى کارضٌاسی ارضذ حتوا در ترم  3گسیذُ پایاى ًاهِ  1تا کذ  39305را اًتخاب هیکٌٌذ ٍ در ترم 4
گسیذُ پایاى ًاهِ  2تا کذ  39306را اًتخاب هی کٌٌذ  (.تؼذ از دفاع ٍ ثثت ًورُ در  rmsتَسط کارضٌاس آهَزش کذ پایاى
ًاهِ اصلی تخصیص دادُ هی ضَد).
 -2در ترم  ،2داًطجَ تایذ ترگِ اًتخاب هَضَع را از (سایت داًطگاُ چوراى اَّاز -قسوت ساهاًِ ّا– هذیریت اطالػات
پژٍّطی -در قسوت ًام کارتری :ضوارُ داًطجَیی،رهس ػثَر :کذ هلی ٍارد ًواییذ ) دریافت کردُ ٍ سپس هَضَع خَد
را ًَضتِ ٍ تِ هذیر گرٍُ تحَیل دٌّذ تا در جلسِ ضَرای داًطکذُ هطرح ضذُ ٍ تصَیة گردد.
 -3در ترم  ،3داًطجَ  6سری پروپوزال اولیه خَد را تِ دفترگرٍُ دادُ تا در جلسِ تررسی هی ضَد ٍ در ًاهِ صَرتجلسِ
ًَضتِ هی ضَد کِ پرٍپَزال داًطجَ  ......تا ػٌَاى  ٍ .......استاد راٌّوای  ............هَرد تصَیة قرار گرفت  .تؼذ از اًجام
اصالحیات پرٍپَزال تَسط داًطجَ ٍ تصَیة ،داًطجًَ 1سخِ از پرٍپَزال ًْایی را تِ استاد راٌّوا دادُ تا اهضا کٌذ
ً.سخِ اهضا ضذُ را داًطجَ ،تحَیل کارضٌاس گرٍُ هی دّذ.
 -4تؼذ از تصَیة پرٍپَزال داًطجَ هجذدا از طریق سایت تِ قسوت هذیریت اطالػات پژٍّطی هی رٍدٍ ،ارد پرٍفایل خَد
ضذُ ،قسوت پرٍپَزال را اًتخاب کردُ ،اطالػات خَاستِ ضذُ را پر هی ًوایذ (اطالػات را اتتذا در  wordتایپ کردُ سپس
در قسوت ّای خَاستِ ضذُ ً pasteواییذ) ،ترای اًتخاب ًام استاد راٌّوا چٌذ کاراکتر از اتتذای فاهیل استاد را زدُ ٍ در
لیست ًطاى دادُ ضذُ اسن کاهل استاد را اًتخاب ًواییذ .پس از تکویل اطالػات ثثت اطالػات را زدُ ٍ تِ هرحلِ ی تؼذ
ترٍیذ.
 -5در هرحلِ آخر تواهی اطالػات ٍارد ضذُ تَسط داًطجَ ًطاى دادُ هی ضَد در صَرت صحیح تَدى ارسال ٍ تاییذ ًْایی
را تسًیذ  ( .پیغام سثس کن رًگ هثٌی تر ارسال اطالػات تا هَفیقت اًجام ضذ ًوایص دادُ هی ضَد ،).داًطجَ هَظف است
تِ استاد راٌّوا اطالع دّذ کِ پرٍپَزال را ثثت کردُ تا استاد راٌّوا ٍارد  rmsخَد ضذُ ٍ پس از تررسی هجذد،
پرٍپَزال را تاییذ کٌذ( .تَضیح کاهل در ترگِ )2
 -6از ایي پس ًتایج را از طریق پرٍفایل خَد پیگیری کٌیذ .
 -7تؼذ از اًجام کارّای پرٍپَزال ٌّ ،گاهی کِ پرٍپَزال در جلسِ تحصیالت تکویلی داًطگاُ ًیس تِ تصَیة رسیذ در قسوت
پرٍفایل ًَضتِ هی ضَد هَضَع  ....در تاریخ  .....هَرد تصَیة قرار گرفت .در ایي ٌّگام داًطجَ زهاى دفاع خَد را تِ
گرٍُ اػالم هی کٌذ ( .تواهی ایي کارّا در ترم  3تایذ اًجام ضَد).
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 -8پس از دفاع (ترم  )... ، 4داًطجَ هَظف است ترگِ صَرت جلسِ دفاع خَد را اسکي کردُ ٍ پی دی اف پایاى ًاهِ خَد را
ًیس آهادُ کردُ( فایل را فطردُ  zipکٌیذ)  ،سپس ٍارد ساهاًِ هذیریت اطالػات پژٍّطی ضذُ ٍ گسیٌِ فارؽ التحصیلی را
اًتخاب ًوایذ ٍ فایل ّای آهادُ ضذُ را آپلَد ًوایذ ٍ تِ ثثت ترساًذ.
 -9در صَرتی کِ داًطجَ در ترم  4هَفق تِ دفاع ًطذ  .ػذم دفاع را اطالع دادُ تا طی ًاهِ رسوی تِ تحصیالت
تکویلی توذیذ دفاع اػالم ضَد.
 -10تؼذ از تکویل ضذى توام هراحل  ،ظرفیت داًطجَ ترای استاد راٌّوا فؼال هی ضَد ،استاد تایذ ًام داًطجَ را
تراساس اٍلَیت دفاع هطخص کٌذّ ( .راستاد فقط یک ظرفیت دارد ٍ تا داًطجَی اٍل دفاع ًکٌذ  ،ظرفیت ترای
داًطجَی تؼذی استاد فؼال ًوی ضَد تِ ّویي دلیل داًطجَیاى تایذ تِ ترتیة ٍ سر هَقغ دفاع کٌٌذ).

توضیح کامل مورد 5
استاد راٌّوا  ،پس از چک کردى پرٍپَزال از طریق  rmsخَد  ،تایذ استاد هطاٍر را هؼرفی کٌذ ٍ تؼذ تِ هذیر گرٍُ
ارجاع د ّذ ( .داًطجَ فقط حق اًتخاب استاد راٌّوا را دارد).
( ارجاع دادى تِ هذیر گرٍُ تِ هٌظَر تاییذ است  ).پرٍپَزال ترای تاییذ کاهل تایذ ایي هراحل را طی ًوایذ:
استاد راٌّوا

هذیرگرٍُ

هؼاًٍت پژٍّطی داًطکذُ

هؼاًٍت پژٍّطی داًطگاُ

تحصیالت تکویلی

داًطگاُ
پس از ایٌکِ پرٍپَزال تِ تحصیالت تکویلی داًطگاُ ارجاع دادُ ضذ  ،جلسِ ترگسار هی ضَد ٍ پرٍپَزال تررسی ضذُ ٍ تِ
تاییذ ًْایی هیرسذ .در ایي صَرت تحصیالت تکویلی در ( RMSهذیریت اطالػات پژٍّطی ) تِ اطالع هی رساًذ کِ
طی جلسِ تا هَضَع  ٍ ........استاد راٌّوا  ..........تصَیة ٍ تاییذ گردیذ.

  -داًطجَ حتوا تایذ ضوارُ حساب تاًکی فؼال خَد را ثثت ً rmsوایذ. -در صَرت داضتي سَال تا ضوارُ تلفي  06136272072تواس تگیریذ.

گرٍُ ٌّر 94/9/29
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