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باسمه تعالی
شیوه نامه برگساری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد/رساله دکتری
مقدمه:
پس اص اتوام هشاحل اًدام تحقیق پایاى ًاهِ اسضذ /سسالِ دکتشی داًطدَ تایستی دس حضَس ّیات داٍساى تعییي ضذُ تَسظ ضَسای
تحصیالت تکویلی داًطکذُ اص ًتایح کاس پژٍّطی خَد دفاع ًوایذً .ظاست تش حسي اخشا ٍ تشگضاسی خلسِ دفاع هغاتق تشًاهِ صهاًی
پیص تیٌی ضذُ تش عْذُ ًوایٌذُ تحصیالت تکویلی داًطکذُ/داًطگاُ هی تاضذً .وایٌذُ تحصیالت تکویلی داًطکذُ/داًطگاُ هَظف
است د س صَست هطاّذُ ّش گًَِ اضکال ٍ یا اختالل دس خشیاى تشگضاسی خلسِ دفاع هشاتة سا خْت سسیذگی تِ عَس هکتَب تِ
سئیس داًطکذُ/هذیشیت تحصیالت تکویلی داًطگاُ گضاسش ًوایذ.
افراد شرکتکننده در جلسه دفاع:
ّ )1یأت داٍساى ضاهل استاد /اساتیذ ساٌّوا ،اساتیذ هطاٍس ٍ ًوایٌذُ تحصیالت تکویلی داًطکذُ/داًطگاُ.
 )2عالقِهٌذاى تِ هَضَع تحقیق هاًٌذ :داًطدَیاى ،هحققاى ،استاداى ٍ سایش افشاد.
 )3داًطدَ تایستی حذاقل  3سٍص قثل اص تاسیخ دفاع ،صهاى ٍ هکاى خلسِ دفاع خَد سا تَسیلِ آگْی دس تاتلَ اعالًات داًطکذُ
تِ اعالع عوَم تشساًذ تا عالقِ هٌذاى تِ ضشکت دس خلسِ دفاع تتَاًٌذ دس آى حضَس یاتٌذ .عَل صهاى تشگضاسی خلسِ دفاع
تیي حذٍد  1/5الی  2ساعت تشای پایاى ًاهِ اسضذ ٍ حذٍد  2الی  3ساعت تشای سسالِ دکتشی دسًظش گشفتِ ضَد .ایي
هَضَع تایستی تَسظ ًوایٌذُ تحصیالت تکویلی داًطکذُ تِ اعالع ّیأت داٍساى سساًیذُ ضَد.
مراحل برگساری جلسه دفاع:
)1

استقشاس ّیأت داٍساى ،داًطدَ ،ضًٌَذگاى ،هْواًاى ٍ عالقِهٌذاى دس هحلّای هخصَظ.

)2

اعالم تشًاهِ خلسِ دفاع تَسظ ًوایٌذُ تحصیالت تکویلی ٍ قشائت کالم اهلل هدیذ ،حذٍد  5دقیقِ.

 )3اسائِ ضفاّی گضاسش تحقیق اًدام ضذُ تِ ٍسیلِ داًطدَ دس حذٍد  30دقیقِ تشای پایاى ًاهِ اسضذ ٍ  45دقیقِ تشای
سسالِ دکتشی.
اسائِ ضفاّی داًطدَ ضاهل هَاسد ریل تاضذ .ایي هَضَع قثل اص تشگضاسی خلسِ تَسظ ًوایٌذُ تحصیالت تکویلی تِ
داًطدَ یادآٍسی گشدد.
-

اتشاص تطکش اص اساتیذ ساٌّوا ،هطاٍس ،کلیِ ّوکاساى ٍ هساعذتکٌٌذگاى دس اًدام تحقیق ٍ سپس تیاى اًگیضُ اًتخاب
هَضَع ٍ ضشٍست ٍ اّویت اًدام تحقیق.

-

تیاى سٍش تحقیق ضاهل هسألِ ٍ سؤاالت تحقیق ،فشضیِّا ،سٍشّای ًوًَِگیشی ٍ حدن ًوًَِ ،سٍشّای گشدآٍسی
اعالعات ،ضیَُ استخشاج ،تٌظین ٍ عثقِتٌذی دادُ ّا ،سٍش تدضیِ ٍ تحلیل اعالعات ٍ اتضاسّای تِ کاس گشفتِ ضذُ ،صهاى،
تَدخِ ٍ ًیشٍی اًساًی صشف ضذُ ٍ اضاسُ تِ خالقیتّا ٍ ًَآٍسیّا دس استثاط تا سٍشّای کاس.

-

تیاى دادُّا ٍ ًتایح کاس ،اسصیاتی فشضیِ ّا (تأییذ یا سد آًْا) اعالم ًظش ٍ پیطٌْاد ،اضاسُ تِ فشایٌذ ٍ ًتیدِ کاس ،صهٌیِّای
تِ کاستستي ًتایح تحقیق ،پیطٌْادّای تاصُ تشای تذاٍم تحقیقات دستاسُ هَضَع هَسد عالقِ ٍ غیشُ.
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)4

پس اص اسائِ ضفاّی صهاًی تشای پاسخ تِ سَاالت عالقوٌذاى ٍ هْواًاى حاضش دس خلسِ اص داًطدَ دس ًظش گشفتِ ضَد.

)5

اًدام پزیشایی هختصش اص حضاس (دس صَست پیص تیٌی تَسظ داًطدَ).

)6

دسخَاست خشٍج هْواًاى اص خلسِ دفاع تَسظ ًوایٌذُ تحصیالت تکویلی.

)7

اسصیاتی کاس اًدا م ضذُ اص عشیق اظْاس ًظش ٍ سؤال اص داًطدَ تِ ٍسیلِ ّیأت داٍساى تا تَخِ تِ گضاسش تحقیق ٍ اظْاسات
داًطدَ دس خلسِ دفاع.

)8

دسخَاست خشٍج داًطدَ اص خلسِ دفاع تَسظ ًوایٌذُ تحصیالت تکویلی.

)9

ضَس ّیأت داٍساى ٍ اعالم ًظش ًْایی دستاسُ پایاىًاهِ/سسالِ.

)11

اعالم ًتیدِ اسصیاتی پایاى ًاهِ/سسالِ تِ داًطدَ تَسظ ًوایٌذُ تحصیالت تکویلی.

نکات دیگر :
)1

داًطدَ تایستی ،ضوي سعایت صهاى اختصاظ دادُ ضذُ تِ ٍی ،سعی ًوایذ گضاسش تحقیق خَد سا تِ عَس خالصِ ٍ سسا
دس خلسِ اسائِ کشدُ ٍ اص حاضیِ سٍی ٍ تَضیحات اضافی پشّیض ًوایذ.

)2

اّذاء ّذیِ دس خلسِ دفاع تِ اساتیذ هوٌَع است.

)3

پزیشایی (دس صَست توایل داًطدَ) تایستی حذاکثش ضاهل آتویَُ ٍ یک ًَع ضیشیٌی سادُ تاضذ.

)4

اص آٍسدى کَدکاًی کِ هَخة تش ّن خَسدى ًظن خلسِ هی گشدًذ خصَصا اعفال صیش  7سال خَدداسی ضَد.

)5

سعایت هَاصیي ضشعی تِ لحاػ پَضص تشای ضشکت کٌٌذگاى تش اساس هقشسات داًطگاُ الضاهی است ،الصم است ایي هَسد
قثل اص خلسِ دفاع تَسظ ًوایٌذُ تحصیالت تکویلی تِ داًطدَ ٍ هذعَیي حاضش دس خلسِ یادآٍسی ضَد.
مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه
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