باسمهتعالی
دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مدیریت و اقتصاد

قواعد مرتبط با دفاع پيشنهاد پژوهشی و پایاننامه
به عنوان مصوبه گروه اقتصاد اين قواعد براي وروديهاي دورههاي کارشناسی ارشد  11به بعد در برگزاري جلساا

دااا از

پیشنهاد پژوهشی و داا از پايان نامه رعايت خواهد شد:
-

نسخه نهايی پیشنهاد پژوهشی که به تايید استاد راهنما رسیده باشد بايد تا پايان مهرماه تحويل آموزش شود و به ازاي هر
دو هفته تاخیر در تحويل  52.0نمره تا سقف  120نمره از نمره پاياننامه کسر خواهدشد.

-

ااصله زمانی بین تحويل نسخه نهايی پیشنهاد پژوهشی (مورد تايید استاد راهنما) و برگزاري جلسه داا از آن حداقل يك
هفته است.

-

در جلسه داا از پیشنهاد پژوهشی تنها ممتحنین و دانشجو حضور خواهند داشت.

-

زمان ارائه دانشجو در جلسه داا از پیشنهاد پژوهشی  .0دقیقه است.

-

ااصله زمانی بین داا از پیشنهاد پژوهشی و داا نهايی حداقل  .هفته است.

-

ااصله زمانی بین تحويل نسخه نهايی پايان نامه (مورد تايید استاد راهنما) و برگزاري جلسه داا

از آن حداقل يك هفته

است .ارسال مجوز داا منوط به تحويل نسخه نهايی پايان نامه است.
-

زمان ارائه دانشجو در جلسه داا از پايان نامه  05دقیقه است.

-

دانشجو مسئول داا از محتواي پايان نامه خود است و استاد راهنما تا پايان جلسه اظهارنظر نخواهد کرد .تنهاا در پاياان
جلسه است که استاد راهنما نظرا

-

خود را بیان خواهد نمود.

از آنجا که جلسه داا يكی از مراسم رسمی دانشكده است ،آوردن گل و هديه به اين جلسه ممنو است و ایلم بارداري
از جلسه توصیه نمی شود .پذيرايی در جلسه داا از پاياننامه حداکثر محدود به يك نو نوشیدنی و شیرينی است و بايد
به نحوي صور

-

گیرد که نظم جلسه داا بر هم نخورد.

اعضاي خانواده و نزديكان دانشجو پس از پايان ارائه و پیش از پرسش و پاسخ جلسه را ترك خواهند کرد.
ارزشیابی پاياننامه بر اساس ارم طراحیشده و مصوب گروه اقتصاد صور

میگیرد.

-

مسئولیت رعايت قواعد و حسن اجراي ترتیبا

-

چنانچه جلسه داا به هر دلیل در روز تعیین شده برگزار نشود ،مجوز اولیه باطل می شود و بايد نسابت باه اخاذ مجاوز
مجدد از تحصیال

داا از پاياننامه با استاد ممتحن داخلی است.

تكمیلی دانشگاه اقدام شود.
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