
دانشجويان ورودي  دستورالعمل اجرايي برگزاري جلسات دفاعيه پايان نامه دوره کارشناسي ارشد

 به بعد 94

 

 :در ارزشيابي پايان نامه يکسان است آنهاذيل است که سهم هر يک از ترکيب اعضاي هيأت داوران به شرح  -1

 استاد )استادان( راهنما، استاد مشاور، دو نفر استاد داور -

اسدتاد  عد   حضدور   و  رسميت مي يابد   و دو نفر داور در جلسه دفاعيه دانشجو  ي اولراهنما حضور استاددفاعيه با  جلسه -

  نيست.جلسه دفاعيه مانع از برگزاري  ،مشاور( استاد )استادان راهنماي دو  و 

در هدر   باشد . مي ا ح اکثر يک ساعت دقيقه و زمان داوران براي طرح سؤاله 45پايان نامه  ارائهح اکثر زمان دانشجو براي  -2

 ساعت بيشتر شود. 2صورت، سقف کل جلسه دفاعيه نباي  از 

به انتخدا  شدوراي تحصديالت تکميلدي     نماين ه تحصيالت تکميلي آيين نامه کارشناسي ارش ، يک نفر  22-2مطابق ماده  -3

  .ددانشگاه انتخا  مي گرد )ترجيحاً داوران داخلي(دانشک ه از ميان داوران 

 فاع شامل موارد ذيل است: دوظيفه نماين ه تحصيالت تکميلي در جلسه 

 .نظارت بر زمان شروع و پايان جلسه دفاع از پايان نامهالف( 

نظارت بر زمانبن ي سخنراني دانشجو، زمان پاسخ به سواالت، ع   م اخله استاد راهنمدا در روند  سدخنراني و پاسدخ بده       ( 

 .سواالت

 .ز  به استاد راهنما براي توضيحات مورد نياز پس از جوا  دانشجواختصاص زمان الج( 

 ي به دانشجو در حضور هيئت داوران.هيئت داوران و اعال  نمره نهاينمرات و ميانگين گيري جمع آوري د( 

 

و ارزشيابي آن به  نمره پايان نامه در ميانگين کل محاسبه نمي شود ،مقطع کارشناسي ارش  آيين نامه آموزشي 23مطابق ماده  -4

 مي شود.صورت کيفي و به شرح زير انجا  

 

Excellent Very good Good Acceptable Failed 
 مردود قابل قبول خو  بسيار خو  عالي

 14کمتر از  99/15 تا 14 99/17 تا 16 99/18 تا 18 20 تا 19

 

 

بدر اسدا     14کارشناسي ارش ، مالک دانش آموختگي، داشتن ميانگين کل ح اقل  آيين نامه آموزشي مقطع 24مطابق ماده  -5

واح هاي گذران ه آموزشي و دفاع از پايان نامه است. و چنانچه ميانگين کدل دانشدجويي پدس از گذراند ن تمدا  واحد هاي       

سال بدا رعايدت سدقف مجداز سدنوات      باش  دانشجو اجازه دفاع از پايان نامه را ن ارد و تنها يک نيم 14آموزشي دوره کمتر از 

گذران ه است، ميانگين  14واح  درسهايي که با نمره کمتر از  10تحصيلي به وي فرصت داده مي شود تا با اخذ مج د ح اکثر 

 برسان ، در اين صورت اجازه دفاع از پايان نامه به وي داده مي شود. 14کل واح  هاي گذران ه را به ح اقل 

پدس  ح اکثر تا يک ماه ، دانشجو موظف است ودپذيرفته ش اصالحات کلييان نامه اي در جلسه دفاعيه با در صورتي که پا -6 

از جلسه دفاعيه فر  تأيي يه اصالحات پايان نامه را به امضاي اعضاي کميته داوران رسان ه و به دفتر تحصيالت تکميلي دانشگاه 



پذيرفته شود، صورتجلسه دفاعيده   اصالحات جزئيو يا  ب ون اصالحاتتحويل ده . در صورتي که دفاع از پايان نامه بصورت 

 به امضاي اعضاي کميته داوران رساني ه شود.در همان جلسه اق مي شود صکه بر صفحه اول پايان نامه ها ال

ه از کيفيدت و نحدوه برگدزاري جلسده دفاعيده بده حدوز        (5يالت تکميلي باي  گزارش مختصري )فر  شماره تحصنماين ه  -7

 تحصيالت تکميلي ارائه نماي  تا در پرون ه دانشجو ثبت شود.

 

خارج  (راهنما، مشاور،داور)تي  انماين ه تحصيالت تکميلي باي  پس از برگزاري دفاع شماره تلفن همراه و شماره حسا  اس -8

 ذکر نماي . (ن نامه ارش ليست پرداخت حق الت ريس اساتي  و اعضاء کميته داوري پايا) 4شماره از دانشگاه را در فر  

 

 

  

 م يريت تحصيالت تکميلي دانشگاه                                                                                                        


