
 بسمه تعالی 

 موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس

 قوانین جلسه دفاع )کارشناسی ارشد(

 نظر به مصوبات مطرح شده در شورای تحصیالت تکمیلی موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس، مقرر گردید:

سال سوم دوران تحصیل خود  سال دوم و پیش از شروع نیم کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تا قبل از اتمام نیم .1

بر اساس نامه خود را که به تأیید استاد )یا استادان( راهنما رسیده باشد،  فرصت دارند طرح پیشنهادی )پروپوزال( پایان

  ارائه کنند. تحصیالت تکمیلی واحد هبگردد،  تاریخی که از سوی دانشگاه اعالم می

 اقدام داوراستادان  به نامه پایان تحویل به نسبت دفاع تاریخ از قبل هفته دو حداقل دانشجویان کلیه است ضروری .2

 .نمایند

 دانشجویانی به. نمایند اقدام خود پرونده نواقص رفع به نسبت دفاع مراحل انجام از پیش تا دانشجویان ضروری است .3

 عواقب قبال در دانشگاه و شد نخواهد داده دفاع جلسه برگزاری اجازه عنوان هیچ به ،هستند پرونده در نقص دارای که

 .داشت نخواهد مسئولیتی گونه هیچ آتی مالی مسائل و سنوات تمدید

 با مالی حساب تسویه به نسبتارسال درخواست مجوز دفاع  از قبل ارشد کارشناسی دانشجویان کلیهالزم است  .4

 .نمایند اقدام دانشگاه

ضروری  دارد تفاوت ها آن ارشد کارشناسی مقطع گرایش/رشته با ها آن کارشناسی مقطع گرایش/رشته که دانشجویانی .5

 .باشند گذرانده را مربوط جبرانی دروس نامه پایان درس اخذ از پیشاست 

نشده است. لذا ضروری است دانشجو تا پیش از از ها دروس پیش نیاز تعریف  الزم به ذکر است برای تمامی رشتهتذکر: 

 نسبت به ضرورت گذراندن دروس جبرانی از طریق واحد آموزش اطمینان حاصل نماید. نامه پایان درس اخذ

 الزم و شده تحصیلی سنوات مشمول نشوند خود نامه پایان از دفاع به موفق چهارم سال نیم پایان تا که دانشجویانی .6

 نامه خود را داشته باشند. تا امکان دفاع از پایان کنند نام ثبت پنجم سال نیم برای باید است

 گزارش بار یک ماه سه هر ، بایدخود تحصیلی نامه پایاندورۀ تدوین  شروع از پس تکمیلی تحصیالت دانشجویان کلیه .7

انده و به واحد رسخویش  تحصیلی راهنمای استاداستحضار  بهپس از دریافت تأیید مالی،   را خود نامه پایان پیشرفت

 .نمایند تحویلتحصیالت تکمیلی 
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