
 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  وهود  ا  ه -1

 0موزشی مر وط  و شو ای تحصیالت تکمیلی دانشکده  رساندآنظر استاد  اهنما مشخص و    تصویب گروه 

)صو ت جلس  شو ای گهروه    ا د سه  نسهخ   1پس از تصویب عنوان پایان نام  دانشجو می  ایست فرم شما ه   -2

 0ویل نماید تهی  و پس  از تکمیل امضا    آموزش دانشکده، مدیریت پژوهشی وگروه تح

جهت  رگزا ی مراسم پیش دفاع و یا دفاع از پایان نام ، دانشجویان موظف هستند نسبت     ز و سالن کنفرانس  -3 

 د وواست کتبی    مدیر امو  عمومی دانشکده اقدام نمایند. ئ از طریق ا ا

بل از شروع جلس  دفاع ، سالن کلی  دانشجویان ک  وقت پیش دفاع و یا دفاع دا ند موظف هستند ک  نیم ساعت ق-4

 0 ا هماهنگ و فایل پاو پوینت وود  ا آماده نمایند

نمره دیگر نیز    پذیرش یا چاپ مقال  تعلق دا د ک  دانشهجو  2می  اشد،  18  پایان نام  ئحداکثر نمره  رای ا ا -5 

تحویهل کا شهنات تحصهیالت موظف است همانروز قبل از شروع جلس  دفاع مستندات مر وط    سها میت مقاله   ا 

 ماه فرصت ا ائ  مستندات پذیرش یا چاپ مقال   ا دا ند. 3 تکمیلی نماید و پس از دفاع حداکثر مدت

د  صو تی ک  مقال  دا ای شرایط ذیل  اشد، معادل یه  نمهره  ه  مقال  غیر منتج از پایان نام :  د  صو ت داشتن**

  :دانشجو تعلق میگیرد

  اشد،  دانشجو ع پایان نام مقال  مرتبط  ا موضو -

 صحیح دانشگاه علوم پزشکی affiliationد ج  -

 یید استاد  اهنما أت -

ی ک  دانشجو مقال  مستخرج از پایان نام  وود  ا د  کنگره  ین المللی    صهو ت سهخنرانی مجهازی یها د  صو ت**

 .حضو ی ا ائ  دهد، نیم نمره    پایان نام  تعلق میگیرد



 

 

 .جلس  دفاع دانشجویان شرکت نمایند 3 حداقل د مکلفند ویان تحصیالت تکمیلی ی دانشج هم  -6

مر هوط  ه  اوهذ  2از انجام پیش دفاع از پایان نام   الفاصل  د  همانروز دانشجو موظف است ک  فرم شهما ه  پس -7

سایت د یافت و  ا هماهنگی استاد  اهنما تکمیل و    تایید مدیر گروه  سانیده سهسس توسهط گهروه  مجوز دفاع  ا از

  0د  نهایت فرم  ا    کا شنات تحصیالت تکمیلی تحویل دهد. مر وط  ثبت شما ه نماید

نماید ، سسس ی   ید تا یخ دفاع از پایان نام  ، دانشجو موظف است دعوتنام  مر وط    داو ان  ا تکمیلپس از تأی -8

 اد  اهنما و استاد مشاو  نماید.تحویل داو ان ، است ا نسخ  از پایان نام  و پروپوزال 

کلی  دانشجویان موظف هستند پس از تائید نهایی تا یخ دفاع از پایان نام ، صفح  اول گهزا ش نههایی که  شهامل -9

 وز قبل از تا یخ  چندجهت اطالع  سانی دفاع می  اشد  ا عنوان ، نام استاد  اهنما، نام دانشجو، تا یخ، ساعت و مکان 

ممانعت    عمل وواههد  ر این صو ت از  رگزا ی جلس  دفاعد غی 0دننماید   رد تحصیالت تکمیلی گروه نصب دفاع 

 0آمد

ت  ت  رنام  زمانبندی هر هفکلی  دانشجویان موظف    حضو  فعال د  جلسات ژو نال کالب های گروه ک   راسا-10 

د  غیهراین صهو ت  0مقال  ای ک  از قبل تعیین شده  ا مطالعه  و نقهد نماینهدمی  ایست و  هستندگردد   رگزا  می

 0گواهی حضو  تمام وقت آن ها د  گروه صاد  نخواهد شد 

 شروط دفاع:

یلهی کا گاه    شهر  ذیهل  ه  تحصهیالت تکم 5جهت صدو  مجوز دفاع از پایان نام  ضرو ی است ک  گواهی  سمی 

 دانشکده ا ائ  گردد:

 Reference Managerیا End Noteکا گاه  فرنس نویسی  ا -3اوالق د  پژوهش،-2  وش تحقیق مقدماتی،-1

 پروپوزال نویسی -5ست و جو د  منا ع الکترونی ، ج-4

 ق *تمامی دانشجویان کا شناسی ا شد دانشکده علوم تغذی  و صنایع غذایی مکلف     عایت  ندی های فو   

 0می  اشند

 


