بسمه تعالی

روند کلی تصویب پروپوزال تا برگساری دفاعیه و تسویه از دانشگاه
دانشجویان کارشناسی طراحی صنعتی
الف :فاز ارائه و تصویة پروپوزال
داوشجًیاوی کٍ اقذام بٍ اخذ ياحذ پایان وامٍ ومًدٌ اوذ می بایست مًضًعات مًرد وظز خًد را جُت کار در
رسالٍ خًد ارائٍ ي بٍ تصًیب گزيٌ بزساوىذ .مزاحل کار بٍ شزح سیز بیان شذٌ است:
 .1آهبدُ کشدى پشٍپَصال(تعییي هَضَع ،استبد ساٌّوب ٍ تذٍیي پشٍپَصال طجق فشهت تعییي ضذُ)
*** نکته :حذاکثش صهبى آهبدُ کشدى ٍ تحَیل پشٍپَصال ّب ثِ اسبتیذ ساٌّوب جْت ثشسسی دس جلسِ گشٍُ
یک ماه پس اص اًتخبة ٍاحذ هی ثبضذ .دس صَست عذم اسائِ ثوَقع ثشسسی آى ثِ تشم ثعذی هَکَل خَاّذ ضذ.
ًْ .2بیی کشدى دٍ هَضَع ٍ تحَیل یک ًسخِ پشٍپَصال تکویل ضذُ اص ّش کذام ثِ اسبتیذ ساٌّوب
 .3تطکیل جلسِ گشٍُ جْت ثشسسی پشٍپَصال ّب
*دس صَست عذم تصَیت هَضَعبت ،پشٍپَصال ّب ثِ داًطجَ عَدت دادُ هی ضَد تب جْت اًتخبة ٍ ًَضتي
پشٍپَصال دیگشی اقذام ٍ هجذدا هَسد ثشسسی قشاس گیشد.
*دس صَست تصَیت هَضَع پس اص اًجبم اصالحبت هَسد ًیبص دس پشٍپَصالً ،سخ ًْبیی ثِ گشٍُ تحَیل دادُ هی
ضَد.
 .4تحَیل دو نسخه اص پشٍپَصال تبییذ ضذُ ثِ گشٍُ
 .5اسائِ گضاسش تشهی اص سًٍذ پیطشفت پبیبى ًبهِ دس تبسیخ تعییي ضذُ ثِ استبد ساٌّوب ٍ اسائِ آى دس جلسِ گشٍُ

ب :فاز آماده سازی جهت دفاع و ترگساری جلسه دفاعیه
داوشجًیاوی کٍ قصذ داروذ در یکی اس تاریخُای تعییه شذٌ گزيٌ اس پایان وامٍ خًد دفاع کىىذ می بایستی
جُت اوجام مًارد سیز اقذام ومایىذ:
 .1تحَیل ًسخِ پشیٌت ضذُ ٍ تبییذ ضذُ پبیبى ًبهِ ٍ فبیل کبهل آى ثِ صَست  ٍPDFیکپبسچِ ثِ ّوشاُ فشهْبی
دسخَاست ثشگضاسی جلسِ دفبعیِ(ً 4سخِ) ٍ تسَیِ داًطکذُ(ً 2سخِ) دس تبسیخ تعییي ضذُ ثِ گشٍُ
***نکته :ثذٍى اسائِ فشم دسخَاست تطکیل جلسِ دفبعیِ کِ ثِ اهضبی آهَصش سسیذُ ثبضذ ،به هیچ وجه
اهکبى تخصیص صهبى ٍ ثشگضاسی جلسِ دفبعیِ ًخَاّذ ثَد.
 .2ثشسسی پبیبى ًبهِ ّب ٍ صذٍس اجبصُ دفبع
***نکته :هَاسدی کِ دس ثشسسی ٍ صذٍس اجبصُ دفبع هَسد ثشسسی قشاس هی گیشد:
الف) پبیبى ًبهِ ّب هی ثبیست توبهی اصَل ًگبسضی هصَة داًطگبُ ٍ گشٍُ طشاحی صٌعتی سا دس تذٍیي پبیبى ًبهِ
سعبیت کشدُ ثبضٌذ .هَاسد ضبهل :کبهل ثَدى توبهی فشهْب ٍ صفحبت هَسد ًیبص دس پبیبى ًبهِ ّوچَى صفحِ عٌَاى،
صفحِ ثسن اهلل ،فشهت تعْذ اصبلت طشح ،فشم چکیذُ ،فْشست ٍ . ...
فشهت توبهی صفحبت رکش ضذُ ٍ ّوچٌیي تشتیت صفحبت ٍ سبیش اصَل ًگبسضی ّوچَى رکش هٌبثع داخل هتي،
هٌبثع اًتْبی هتي ٍ صیشًَیس ّب هی ثبیست ثِ طَس کبهل ٍ دقیق طجق آییي ًبهِ ًگبسش پبیبى ًبهِ کبسضٌبسی
طشاحی صٌعتی تذٍیي ضذُ ثبضذ.
*آییي ًبهِ هزکَس دس آدسس  http://tabriziau.ac.ir/tart/forms-sp-10255.htmlقبثل دستشسی
است ٍ داًطجَیبى هَظفٌذ پیص اص تذٍیي پبیبى ًبهِ خَد ثِ طَس کبهل ثِ هطبلعِ آى ثپشداصًذ.
ة) کبهل ثَدى هجبحث تئَسی ٍ ثخص تحقیقبتی پبیبى ًبهِ ثطَسیکِ توبهی هطبلت هَسد ًیبص پبیبى ًبهِ سا پَضص
دادُ ٍ دس عیي پشّیض اص صیبدُ گَیی اص ًَآٍسی کبفی ًیض ثشخَسداس ثبضذ.
ج) کبهل ثَدى ثخص عولی ضبهل اتَدّبی کلی ٍ جضئی ،اتَدّبی تشکیجی ٍ ،...اًتخبة طشحْبی ثشتش ٍ هعشفی آًْب،
اسصضیبثی طشحْبی ثشتش ،استقب ٍ هعشفی طشح ثشتش ثِ صَست کبهل ٍ ضبهل توبهی جضئیبت.
در صورت نقص و کاستی در هر کذام از موارد رکر شذه اجازه دفاع صادر نشذه و به ترمهای بعذی
موکول می گردد.
 .3تحَیل ضیت ٍ هبکت دس هَعذ تعییي ضذُ ثشای داًطجَیبًی کِ اجبصُ دفبع ثشای آًبى صبدس گشدیذُ ثبضذ
 .4تعییي داٍسّب ٍ هحل ثشگضاسی دفبعیِ
 .5ثشگضاسی جلسِ دفبعیِ

ج :فاز تعد از ترگساری جلسه دفاعیه
داوشجًیان پس اس اتمام دفاعیٍ جُت اوجام تسًیٍ ي اخذ مذرک کارشىاسی خًد می بایست مزاحل سیز را
اوجام دَىذ:
 .1دسیبفت ثشگِ ّبی صَستجلسِ دفبعیِ ٍ دسخَاست تطکیل جلسِ دفبعیِ اص دفتش داًطکذُ
 .2سفع ًَاقص پبیبى ًبهِ ٍ صحبفی (تبییذ استبد ساٌّوب ٍ اهضبی ایطبى دس ثشگِ چکیذُ الضاهی است)
* صحبفی ٍ فشهت ًْبیی پبیبى ًبهِ طجق آییي ًبهِ تذٍیي پبیبى ًبهِ کبسضٌبسی طشاحی صٌعتی قبثل دستشسی
دس  http://tabriziau.ac.ir/tart/forms-sp-10255.htmlاًجبم هی گشدد.
 .3تحَیل فبیل پبیبى ًبهِ ثِ کتبثخبًِ ٍ ًسخِ صحبفی ضذُ ثِ گشٍُ ٍ استبد ساٌّوب ٍ تکویل فشم تسَیِ داًطکذُ
*ًسخِ ّبی صحبفی ضذُ ثِ تعذاد  3عذد(گشٍُ ،داًطجَ ٍ استبد ساٌّوب دس صَست دسخَاست) هَسد ًیبص هی
ثبضذ .جْت تحَیل ثِ کتبثخبًِ فبیل  PDF ٍ wordکبهل پبیبى ًبهِ هی ثبیست آهبدُ گشدد.
* فبیل ٍ ًسخِ ّبی صحبفی ضذُ هی ثبیست ثِ تبییذ استبد ساٌّوب ٍ هذیش گشٍُ سسیذُ ثبضذ.
 .4تحَیل فشم تسَیِ داًطکذُ ثِ آهَصش ٍ دسیبفت فشم تسَیِ داًطگبُ
 .5تحَیل فشم تسَیِ داًطگبُ ثِ آهَصش ٍ دسخَاست صذٍس هذسک کبسضٌبسی
*تمامی فایلهای مربوطه از  http://tabriziau.ac.ir/tart/forms-sp-10255.htmlقابل دسترسی است.

با آرزوی موفقیت
مدیریت گروه طراحی صنعتی

