روند دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
دانشکده فنی فومن

 -1تحویل فرم شماره ( 1گواهی اعالم کفایت) به استاد راهنمای مربوطه به صورت تایپ شده ( دقیقا با همان عنوان ثبت
شده برای پایان نامه در سامانه جامع آموزش) و حداقل دوهفته قبل از آخرین مهلت دفاع جهت طرح در شورای
تحصیالت تکمیلی دانشکده و تعیین داوران.
 -2پیگیری دانشجو از واحد تحصیالت تکمیلی دانشکده.
 -3تکمیل فرم شماره ( 2فرم تحویل پایان نامه کارشناسی ارشد) به صورت تایپ شده با امضای اساتید مربوطه و ایمیل
یک نسخه از فرم به آموزش دانشکده و بارگزاری فرم در سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطالعات به آدرس ذیل
جهت صدور مجوز دفاع:
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*پس از بارگزاری فرم ،نام و نام خانوادگی ،رشته ،شماره دانشجویی و شماره تماس نیز در سامانه ذکر شود.
 -4انتظار جهت صدور مجوز دفاع
 -5ارسال مدارک زیر 10 ،روز قبل از تاریخ دفاع به مسئول تحصیالت تکمیلی دانشکده:
الف) اطالعیه تکمیل شده دفاع
ب) تکمیل سایر فرمهای مربوط به دفاع (فرم های شماره  4،6،7،8،9،10و فرم درصد مشارکت استاد
راهنما(درصورتی که دانشجو دو استاد راهنما دارد))به صورت کامل و تایپ شده( مطابق با عنوان پروپوزال ثبت شده در
سامانه) و ایمیل فایل تکمیل شده به آموزش*.کلیه اطالعات مربوط به دانشجو ،اساتید راهنما و داوران باید کامل باشد.
در صورتجلسه دفاع و گواهی دفاع ،حتما تاریخ و محل دفاع ذکر شود*.
ج) ارسال شماره تماس و ایمیل اساتید راهنما ،مشاور و داوران
د) ارسال فایل چکیده فارسی و انگلیسی پروپوزال و آخرین نسخه پایان نامه به آموزش.
 -6مراجعه به آموزش دانشکده در روز دفاع جهت هماهنگی های مربوطه.
**تاکید می شود کلیه فرمها باید به صورت تایپ شده و با مشخصات کامل دانشجو ،داوران و اساتید راهنما باشد.
ضمناً در کلیه فرمها و نیز نسخه نهایی پایان نامه ،عنوان پایان نامه دقیقا باید همان چیزی باشد که قبال در سامانه جامع
آموزش برای دانشجو ثبت شده است.
ضمناً با توجه به مکاتبات اداری الزم جهت انجام دفاع ،الزم است تاریخ دفاع دانشجو حداکثر از یک هفته قبل به
آموزش اعالم و فایل مدارک مورد نیاز نیز ایمیل شود**.
تحصیالت تکمیلی دانشکده فنی فومن

