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هدف

به منظور نظم ،ساماندهی ،وحدت رویه و افزایش کیفیت برگزاری جلسات دفاع و به استناد آیین نامه و مقررات آموزشی
دانشگاا ،،شگرو وئا

نائر تحصگیتت تميیلی ننائر بر جلسگات دفاع) که با حداقل مرتبه اسگتادیاری برای جلسه دفاع

کارشگناسی ارشد و با حداقل مرتبه دانشیاری برای جلسه دفاع دکتری از میان اعضاء هیات عليی مجرب ترجیح ًا خارج از
دانشگمد ،گرو ،مسگتقل و ترجیحا از دردی /دانشگمد ،مسگتقل موردنظر نمتن اسگگب با رشگگته دانشجو) انت اب میشود
دسگتوراعميل زیر تدوین گردید تدوین و اجرای این دسگتوراعميل ب شی از برنامة کیفیتب شی به دایاننامهها و رساعهها
است.

الف) شرح وظایف نماینده تحصیالت تكمیلي (ناظر)

* نائر تحصیتت تميیلی بدون حق رای نعدم شرکت در فرآیند ارزشیابی عليی جلسه دفاع) مسئول نظارت بر حسن
اجرای قوانین و مقررات جلسه دفاع و رعایت کلیه مفاد آییننامه جلسات دفاع از دایان نامه رساعه است حضور نائر در
جلسه دفاع تا اتيام کامل جلسه از جيله جيعبندی ،محاسبه نير ،و اعتم نتیجه به دانشجو اعزامی است
* جلسة دفاع با حضور نائر تحصیتت تميیلی دانشاا ،،استاد راهنيا و داوران رسيیت دیدا میکند ،کنترل حضور تيامی
داوران ،استادان راهنيا و مشاور و رعایت ضوابط رسيیت جلسه بهعهد ،نائر تحصیتت تميیلی است در صورت عدم حضور
هر کدام از استادان راهنيا و داور ،جلسه دفاع عغو شد ،و نائر تحصیتت تميیلی باید در فرم گزارش محرمانه نائر موضوع
را منمم /نياید
* در صگگورت بیبت یمی از اسگگتادان راهنيا ندر موارد خاص و با موافقت کتبی اسگگتاد راهنيای بایب ،اممان عدم حضگگور
اسگتاد راهنيا برای دایاننامهها ،رسگاعههایی که دو اسگتاد راهنيا دارند وجود دارد) یا مشگاورنان) ،نائر تحصیتت تميیلی
باید علت بیبت استاد بایب را مش ص و در فرم گزارش محرمانه نائر ذکر نياید.
* در صورت برقراری ارتباط بهصورت وید وکنفرانسی با هر کدام از بایبین نبه شرط تایید شورای گرو ،مستقل دانشمد،
و رعایت مقررات مربوط) ،بایسگتی صورتجلسه توسط استاد راهنيا برای امضا دست گردد استفاد ،از کپی یا اسمن امضاء
بایبین در صورتجلسه دفاع امماندذیر نیست
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* در ابتدای جلسگگه نائر تحصگگیتت تميیلی چمید،ای از روند اجرای جلسگگه و قوانین و مقررات مرتبط با جلسگگه دفاع را
برای حاضگران بیان و در ادامه اسگتاد راهنيا به عنوان ر ی /جلسگه ،به اختصگار مطاعب الزم جهت ممرفی دانشجو ،هیات
داوری ،موضوع و اهداف دایاننامه رساعه را بیان مینياید.
* اخذ و ثبت نيرات داوران و هيچنین ثبت میاناین نيرات در صگگورتجلسگگه دفاع ،ثبت نير ،دسگگتاورد ندرصگگورت ارا ه
دستاوردنها) و تأیید هیأت داوری) از دیار وئای مهم نائر تحصیتت تميیلی است
* یادآوری حداکثر مهلت 01روز ،برای قفل نير ،دایاننامه رساعه توسط استاد راهنيا و حداکثر مهلت  3ما ،برای تميیل
امور مربوط به فارغ اعتحصیلی توسط دانشجو درجلسه دفاع از دیار وئای نائر تحصیتت تميیلی است
* نائر تحصیتت تميیلی موئ است در صورت مشاهد ،هرگونه انحراف از این دستوراعميل ،آن را تذکر و در فرم محرمانه
نائرگزارش نياید درصورت بروز هر گونه مشمل که موجب توق یا عغو جلسه دفاع یا تصيیمگیری نهایی گردد ،یا مواردی
که دایاننامه رساعه در جلسه دفاع به تایید هیأت داوری نرسد باید در فرم محرمانه نائر علت آن ذکر گردد و مراتب سریماً
به مماونت آموزشی دانشمد ،مستقل دردی /و هيچنین حوز ،تحصیتت تميیلی دانشاا ،گزارش گردد
* نائر در دایان جلسه دفاع دیدگا،های هیات داوری را جيعبندی و نتیجه رایزنی را به صورت ممتوب و محرمانه و بدون
اتتف وقت به هيرا ،دیار مستندات به کارشناس تحصیتت تميیلی دردی /دانشمد ،مستقل تحویل مینياید.

ب) مدارک مورد نیاز برای برگزاری جلسه دفاع

* مستندات الزم برای برگزاری جلسه دفاع شامل فرم گزارش محرمانه نائر ،فرمهای ارزشیابی ،فرم گزارش دیشرفت کار،
فرم تغییر عنوان ،صگگورتجلسگگه دفاع ،فرم تایید اصگگتحات دایاننامه رسگگاعه و دیار فرمهای مربوط ،باید دیش از شگگروع
جلسه توسط کارشناس تحصیتت تميیلی دانشمد ،مستقل دردی /در اختیار نائر تحصیتت تميیلی قرار گیرد مدارک
جلسه دفاع نقبل و بمد از برگزاری جلسه) به هیچوجه نباید در اختیار دانشجو قرار گیرد
* فرمهای مربوط به قرارداد حقاعتدری /استادان راهنيا و مشاور خارج از دانشاا ،و فرم مربوط به درداخت حقاعزحيه
داور خارج از دانشاا ،ندر صورت وجود) هيرا ،با آخرین حمم کارگزینی و شيار ،حساب استاد و هيچنین مدارک مربوط
به دستاوردهای عليی موثر بر نير ،دایان نامه رساعه بایستی توسط استاد راهنيا از ب ش گرو ،مربوط اخذ و در جلسه
دفاع تحویل نائر تحصیتت تميیلی شود
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ج) مقررات برگزاری جلسه دفاع

* حضور داوران در جلسه دفاع اعزامی است و تغییر داور امماندذیر نیست تغییر داور فقط میتواند در شرایط خاص و بر
اساس دالیل متقن و طبق مقررات با هياهنای شورای گرو ،مستقل دانشمد ،،دردی /و ادار ،تحصیتت تميیلی دانشاا،
انجام گیرد
* تغییر در زمان برگزاری جلسه دفاع از دایاننامه رساعه امماندذیر نیست تغییر در زمان برگزاری جلسه دفاع با رعایت
مهلتهای زمانی مقرر فقط میتواند در شرایط خاص و بر اساس دالیل متقن و طبق مقررات با هياهنای ادار ،تحصیتت
تميیلی دانشاا ،انجام گیرد
* مدت زمان ارا ه مطاعب برای دانشگجوی کارشگناسی ارشد بین  21تا 41دقیقه و برای دانشجوی دکتری بین  31تا 51
دقیقه است.
* مدت زمان برگزاری جلسه دفاع از دایاننامه کارشناسی ارشد بین  01تا  021دقیقه و برای رساعه دکتری بین  021تا
 081دقیقه است
* د /از دایان ارا ه دانشجو ،استاد راهنيا از حاضران دعوت به درسش مینياید و دانشجو باید به درسشها داسخ دهد .در
ادامه و د /از ترک حاضران ناختیاری و به تش یص استاد راهنيا یا داوران) استاد راهنيا از هیأت داوری تقاضا میکند تا
از دانشجو سؤاالت خود را بپرسند و دانشجو موئ به داسخگویی سؤاالت و رفع ابهامات است انتظار میرود داوران محترم
با دقت نظر کافی جنبههای م تل دایاننامه رساعه را مورد نقد عليی قرار دهند
* الزم است دانشجو ش صاً به سؤاالت داسخ دهد و استادنان) راهنيا یا مشاور نباید مستقیيا داس اوی سواالت باشند
استادان می توانند در انتهای درسش و داسخ و با هياهنای نائر تحصیتت تميیلی ،توضیحات تميیلی خود را جهت رفع
شبهات احتياعی بیان نيایند.
* بمد از اتيام سگواالت هیات داوری ،جهت ارزیابی نهایی نبررسگی دسگتاوردها ،کیفیت کلی کار و ) جلسگه مشورتی در
بیاب دانشجو و حاضران تشمیل خواهد شد .در این مرحله برگههای ارزیابی به اعضای هیأت داوری توسط نائر تحصیتت
تميیلی تحویل داد ،میشود
* نير ،ثبت شد ،در صورتجلسه دفاع د /از اتيام جلسه دفاع ،به هیچ وجه قابل تغییر نیست
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* مواردی که دایاننامه رساعه دانشجو مشيول نير ،تشویقی است به شرو زیر عيل میشود:
گ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی  55و قبل از آن که متقاضی استفاد ،از فرصت ارا ه دستاورد هستند ،بایستی
فرم «درخواست ثبت با تأخیر نيرۀ نهایی» را تميیل شد ،و قبل از جلسه دفاع به نائر تحویل داد ،شود
گ برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مشيول حيایت برون دانشااهی بایستی فرم «حيایت بروندانشااهی از
دایاننامه رساعه» تميیل شد ،و د /از تأیید ،قبل از جلسه دفاع به نائر تحویل داد ،شود
گ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی  55و قبل از آن که تا روز دفاع دستاوردهای عليی خود را ارا ه نيود ،و متقاضی
استفاد ،از فرصت ارا ه دستاورد نیستند و دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی  50و بمد از آن و دانشجویان دکتری بایستی
مستندات الزم برای تمیین نير ،دستاورد ،قبل از جلسه دفاع به نائر تحویل داد ،شود
* نير ،داد ،شگد ،به دسگتاوردنها)ی عليی دایاننامه رسگاعه بایسگتی بهصورت یمسان توسط هیات داوری تمیین شود و
مسگتندات مربوط به دسگتاوردهای عليی و تأییدیه رتبه مجله باید توسط استاد راهنيا به نائر تحصیتت تميیلی تحویل
داد ،شگود .در صگورتی که نيرات اعتم شد ،برای دستاورد عليی یمسان نبود میاناین آن به عنوان نير ،دستاورد دانشجو
در نظر گرفته میشود
* در صورت نیاز به اصتو در عنوان دایاننامه رساعه ،الزم است د /از تميیل و امضای فرم مربوط ،صورتجلسهها نیز
توسط استاد راهنيا یا کارشناس گرو ،مستقل دانشمد ،اصتو نبا استفاد ،از دردازش مربوط در سیستم گلستان یا فایل
 wordموجود در سایت دانشاا )،و به تمداد الزم چاپ و تحویل نائر تحصیتت تميیلی گردد الزم به ذکر است که تغییر
عنوان دایاننامه رساعه نباید با عنوان قبلی تفاوت قابل متحظهای داشته باشد
*چنانچه ارزشیابی دایاننامه رساعه مردود اعتم شود دانشجو میتواند تنها یک بار دیار و با رعایت زمانی سق یک نیيسال
و سپری شدن حداقل  3ما ،از تاریخ قبلی مجدداً از دایاننامه رساعه خود در حضور هیأت داوری قبلی دفاع نياید قابل
ذکر است ارزش دایاننامه در دفاع مجدد حداکثر "خیلی خوب"خواهد بود
این دستوراعميل اجرایی در جلسه شورای تحصیتت تميیلی دانشاا ،مورخ  0351 2 01به تصویب نها ی رسید ،است و
اجرای آن از تاریخ  0358 4 0اعزامی است

