
 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

یصنایع غذای دانشکده علوم تغذیه و  
 

 

 قوانین و مقررات مربوط به دفاع از پایان نامه های دانشجویان  کارشناسی ارشد

  

ا دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی عنوان پایان نامه خود ر -1

 0موزشی مربوطه و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده برساندآبا نظر استاد راهنما مشخص و به تصویب گروه 

)صوورت للسوه شوورای گوروه   را درسوه  1پس از تصویب عنوان پایان نامه دانشجو می بایست فرم شماره   -2

 0تحویل نماید  نسخه تهیه و پس  از تکمیل امضا به آموزش دانشکده، مدیریت پژوهشی وگروه

لهت برگزاری مراسم پیش دفاع و یا دفاع از پایان نامه، دانشجویان موظوف هسوتند نسوبت بوه رزرو سوا    -3 

 درخواست کتبی به مدیر امور عمومی دانشکده اقدام نمایند. ئهکنفرانس از طریق ارا

ت قبل از شروع للسه دفواع ، کلیه دانشجویان که وقت پیش دفاع و یا دفاع دارند موظف هستند که نیم ساع-4

 0سا   را هماهنگ و فایل پاورپوینت خود را آماده نمایند

نمره دیگر نیز به پذیرش یوا اوام ملا وه ت لوق دارد کوه  2می باشد،  18ه پایان نامه ئحداکثر نمره برای ارا -5 

ا تحویول کارشونا  دانشجو موظف است همانروز قبل از شروع للسه دفاع مستندات مربوط به سابمیت ملا وه ر

 ماه فرصت ارائه مستندات پذیرش یا اام ملا ه را دارند. 4تحصیالت تکمیلی نماید و پس از دفاع حداکثر مدت 

 .للسه دفاع دانشجویان شرکت نمایند  5حداقل درمکلفند ی دانشجویان تحصیالت تکمیلی  همه -6 

مربوط به اخذ  2ز دانشجو موظف است که فرم شماره از انجام پیش دفاع از پایان نامه بالفاصله در همانرو پس -7

سایت دریافت و با هماهنگی استاد راهنما تکمیل و به تایید مدیر گوروه رسوانیده سوتس توسو   مجوز دفاع را از

  0در نهایت فرم را به کارشنا  تحصیالت تکمیلی تحویل دهد. نمایدگروه مربوطه ثبت شماره 

پس از تائید تاریخ دفاع از پایان نامه ، دانشجو موظف است دعوتنامه مربوط به داوران را تکمیل نماید ، ستس  -8

  0تحویل داوران ، استاد راهنما و استاد مشاور نماید را یک نسخه از پایان نامه و پروپوزال 

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

صنایع غذایی غذیه ودانشکده علوم ت  

 

 

کلیه دانشجویان موظف هستند پس از تائید نهایی تاریخ دفاع از پایان نامه، صفحه اول گزارش نهایی که شامل -9

روز قبل از  اندلهت اطالع رسانی عنوان ، نام استاد راهنما، نام دانشجو، تاریخ، ساعت و مکان دفاع می باشد را 

ممان وت بوه  ر ای  صورت از برگزاری للسه دفواعدرغی 0دننمایلی گروه نصب در برد تحصیالت تکمیتاریخ دفاع 

 0عمل خواهد آمد

  برنامه زمانبندی هور کلیه دانشجویان موظف به حضور ف ال در للسات ژورنال کالب های گروه که براسا-10 

در غیورای   0لد نماینودملا ه ای که از قبل ت یی  شده را مطا  ه و نمی بایست و  هستندگردد  هفته برگزار می

 0صورت گواهی حضور تمام وقت آن ها در گروه صادر نخواهد شد 

دانشجویان موظف هستند درکلیه کارگاه هایی که برای آنها از طرف مرکز رشد، م اونت تحلیلات و فناوری  -11

یالت تکمیلی بدیهی است تصویب پروپوزال در شورای تحص و تحصیالت تکمیلی ا زامی شده است، شرکت کنند.

 دانشکده منوط به ارائه گواهی شرکت در ای  کارگاه ها می باشد.

 *تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی مکلف به رعایت بندی های فوق 

 0دنمی باش

    
 

 

 

 

 

 

 


