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 )مجازی( کاردرمانی  ارشدکارشناسی پایان نامه دانشجو از دفاع  ندیفرا

 

به اطالع مسئول نماینده تکمیلی گروه    pvاتید راهنما و مشاور قرار گیرد و از طریق  اس  د یی مورد تاپایان نامه  نسخه نهایی    - 1

 رسانده شود. 

 ارشد به نماینده تحصیالت تکمیلی گروه ارسال شود. تصویر ساب میت/ پذیرش/چاپ یک مقاله مستخرج از پایان نامه  -2

ارشد  کارشناسی  روز کاری برای    7)از زمان تحویل پایان نامه به اساتید داور حداقل  پایان نامه  زمان تشکیل جلسه دفاع    -3

 . ما، مشاور و داوران توسط دانشجو/ تیم تحقیق مشخص شودن اشد( بین اساتید راهبمی

( توسط دانشجو/ تیم تحقیق بطور کامل تکمیل شود و از طریق  word)  ارشد فاع نهایی پایان نامه دبرگزاری جلسه   فرم - 4

 استاد راهنما به نماینده تحصیالت تکمیلی گروه ارسال شود. 

از طریق نماینده تحصیالت  به همراه فرم برگزاری جلسه دفاع نهایی    پس از تعیین ناظر جلسه، تقاضای تشکیل جلسه دفاع   -5

 های رسمی تهیه شود. امهنود تادعوت شتکمیلی گروه به مدیر گروه ارسال و نهایتا به آموزش ارسال می 

 آپ متشکل از تمامی اساتید راهنما، مشاور، داور و ناظر جلسه توسط دانشجو تشکیل می شود. - یک گروه واتس   -6

 اعالن شود. آپ  - واتس  اطالعات الزم شامل: نام اساتید راهنما، مشاور، داوران و ناظر جلسه توسط دانشجو در داخل گروه  -7

 ثبت شود.  آپ  -واتس  روز، ساعت و تاریخ دقیق به همراه لینک جلسه دفاع داخل گروه  -8

 نامهپایان له مرتبط با  ت / پذیرش/ چاپ مقاو نیز تصویر ساب می  اصالحات   wordنامه به همراه فایل  پایان   wordفایل    -9

 توسط دانشجو قرار داده می شود.  آپ - واتسدر داخل گروه ارشد  

 ز برای اساتید با میل هم ارسال شود. ا در صورت نی  نکته:

 قرار گیرد. آپ - واتس ای اساتید داور توسط استاد راهنمای اول در داخل گروههامهندعوت  - 10
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 دقیقه می باشد.   30پایان نامه ارشد  دانشجو از  زمان جلسه دفاع نهایی  مدت  - 11

 دقیقه می باشد.  15میانگین مدت زمان داوری هر داور در پایان نامه ارشد -12

 ****************************** 

در  کامنتهای داوران را  تمامی  فرصت دارد که  کاری    روز   7دانشجو حداکثر در طی    نهایی  پس از تشکیل جلسه دفاع   - 13

 پاسخ داده و در گروه مربوطه قرار دهد.  امه به صورت هایالیت شده  نداخل پایان 

- واتسه ودر داخل گرهی دانشجو به کامنتها دنظر نهایی خود در مورد پاسخ کاری روز  5در طی حداکثر داوران محترم  - 14

 د. ناعالن می نمایپ آ

 روز اداری(.   5اگر دانشجو به هر دلیل نتواند داوران را متقاعد کند فرصت مجدد برای اصالح داده می شود )  نکته:

 اعالن می نمایند. ناظر جلسه  pvاساتید نمره نهایی خود را در   - 15

  Functional & Disabilityو نیز مجله    چاپ شده در حداقل اسکوپوسپذیرش/  برای مقاالت    20سقف نمره    نکته:

سقف  برای مقاالت پذیرش/ چاپ شده در مجالت علمی پژوهشی؛  19)دانشکده علوم توانبخشی د ع پ ایران( ؛ سقف نمره 

 می باشد. برای مقاالت ساب میت شده  18نمره 

نین   می رساند. هم چآپ به اطالع کلیه اساتید و دانشجو  - معدل نمره نهایی کسب شده را در گروه واتس  ناظر جلسه   - 16

 گزارش جلسه را به همراه نمرات هر استاد و معدل کل ان را برای نماینده تحصیالت تکمیلی گروه ارسال می نمایند 

 نماینده تحصیالت تکمیلی گزارش جلسه به همراه نمره پایان نامه را برای مدیر گروه ارسال می نمایند.  - 17

 موزش می فرستند.  آرا به  ان نامه دفاع نهایی پایگزارش جلسه مدیر گروه نامه نهایی   - 18

 موزش برای استاد راهنما ارسال خواهد شد. توسط آتصویر صورت جلسه دفاع نهایی رسمی )مهر/ امضا/ تاریخ(  - 19

  توسط   شود،  می  صادر  آموزشی  معاونت  سوی   از  که  دانشکده  خارج  مشاور  اساتید  و  خارجی  داور  اساتید  همکاری  گواهی  -19

 .   شود  می قرار داده  آپ - واتس گروه در   اول راهنمای استاد


