قابل توجه دانشجویان کارشتاسی ارشد مدیریت بازرگانی (کلیه گرایشها)  -فرایند برنامهریزی برای جلسۀ دفاع
 -1تهیۀ فرم شمارۀ  : 8دقت بفرمایید که فرم شمارۀ  8بیش از یکسال است که تغییر کرده است .بعضأ مشاهده میشود که دانشجویان همچنان
از فرم قدیمی استفاده میکنند .اخذ امضاها در فرم قدیمی وجهۀ قانونی ندارد.
 -2تکمیل مشخصات دانشجو و امضإ (توسط دانشجو).
 -3تکمیل مشخصات استاد راهنما و مشاور و امضإ (توسط استاد راهنما و مشاور).
(لطف کنید مشخصات را کامل درج کنید .همانگونه که در فرم کامأل مشهود! است ،مشخصات شامل؛ نام و نام خانوادگی دانشجو و
اساتید راهنما و مشاور – امضإ دانشجو و استاد راهنما و مشاور – شمارۀ تماس دانشجو و اساتید راهنما و مشاور -ایمیل دانشجو و
اساتید راهنما و مشاور است .با توجه به مشکالت پیش آمده ،که در اثر عدم دقت و بیتوجهی دانشجویان به کرات ایجاد شده است ،اگر
یکی از موارد فوق در فرم مشخصات وجود نداشته باشد ،آن فرم در لیست برنامهریزی قرار نخواهد گرفت).
 -4اخد کلیۀ امضاها از آیتم  1الی  6توسط دانشجو.
 -5کپی از فرم شمارۀ ( 8فرمی که امضاهای آیتم  1تا  6آن توسط دانشجو تکمیل شده باشد).
 -6بررسی نمودن و اطمینان از واضح بودن و خوانابودن مندرجات موجود در کپی فرم شمارۀ .8
 -7نوشتن تاریخ پیشنهادی استاد راهنما و مشاور برای حضور در جلسۀ دفاع ،در کپی فرم  8و نگه داشتن فرم اصلی نزد خود.
(دقت بفرمایید که جلسات دفاع فقط در روزهای دوشنبه  -سهشنبه – چهارشنبه برگزار خواهد شد .لطفأ به هیچعنوان برای برگزاری
دفاع در روز پنجشنبه و جمعه اصرار نفرمایید -به اساتید راهنما و مشاور خود نیز حتمأ اعالم کنید).
 -8تحویل کپی فرم شمارۀ  8به مدیر گروه و امضإ دفترچۀ مخصوص.
 -9در کانال تلگرام دانشگاه و یا سایت دانشگاه ،روز مراجعه مجدد شما به گروه اعالم میشود .هنگام مراجعه به گروه ،به منظور تعیین
داوران گرامی و درج نام ایشان در فرم  8توسط مدیر گروه ،حتمأ فرم اصلی شمارۀ  8را به همراه داشته باشید .در غیراینصورت مجبور
خواهید بود که از ابتدا فرم  8را تکمیل کنید.
 -10تکمیل آیتم شمارۀ  7توسط مدیر گروه در فرم شمارۀ  8اصلی.
 -11سپس تکمیل فرم و اخذ امضاها در آیتمهای  8الی ( 11توسط دانشجو).
 -12مراجعه مجدد به گروه و اعالم شماره موجود در آیتم  11به مدیر گروه .در این زمان نام شما در لیست دفاع قرار خواهد گرفت.
 -13پس از  48ساعت برای مدیرگروه ،ایمیلی شامل مشخصات خود (نام – گرایش – شماره تماس – ایمیل – روز و تاریخ دفاع) و
مشخصات اساتید راهنما و مشاور (نام – شماره تماس) ،ارسال میفرمایید .در قسمت عنوان ( ،)Subjectذکر شود؛ درخواست جهت
ارسال برنامه دفاع در تاریخ . ...
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 -14اگر پس از  48ساعت ،برنامه دفاع به دست شما نرسید؛ مجددا ایمیل ارسال بفرمایید.
 -15دقت بفرمایید عدم دریافت برنامۀ دفاع ،به منزلۀ انصراف شما از دفاع محسوب میشود و با توجه به حجم بسیار دانشجویان منتظر ،دفاع
شما به ترم بعد موکول خواهد شد.
 -16تمام موارد موجود در برنامه ارسالی را به دقت مطالعه بفرمایید.
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