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

 به بعد 49

 

 :دس اسصضيبثي پبيبن وبمٍ يىسبن است آوُبريل است وٍ سُم َش يه اص تشويت اػضبي َيأت دايسان ثٍ ضشح  -1

 استبد )استبدان( ساَىمب، استبد مطبيس، دي وفش استبد دايس -

اسدتبد  ػدذ  حضدًس   ي  سسميت مي يبثدذ  ي دي وفش دايس دس جلسٍ دفبػيٍ داوطجً  ي ايلساَىمب حضًس استبددفبػيٍ ثب  جلسٍ -

  ويست.جلسٍ دفبػيٍ مبوغ اص ثشگضاسي  ،مطبيس( استبد )استبدان ساَىمبي دي  ي 

دس َدش   ثبضدذ. مي ب حذاوثش يه سبػت دليمٍ ي صمبن دايسان ثشاي طشح سؤالُ 45پبيبن وبمٍ  اسائٍحذاوثش صمبن داوطجً ثشاي  -2

 سبػت ثيطتش ضًد. 2صًست، سمف ول جلسٍ دفبػيٍ وجبيذ اص 

ثٍ اوتخدبة ضدًساي تحصديالت تىميلدي     ومبيىذٌ تحصيالت تىميلي آييه وبمٍ وبسضىبسي اسضذ، يه وفش  22-2مطبثك مبدٌ  -3

  .دداوطگبٌ اوتخبة مي گشد )تشجيحبً دايسان داخلي(داوطىذٌ اص ميبن دايسان 

 فبع ضبمل مًاسد ريل است: ديظيفٍ ومبيىذٌ تحصيالت تىميلي دس جلسٍ 

 .وظبست ثش صمبن ضشيع ي پبيبن جلسٍ دفبع اص پبيبن وبمٍالف( 

وظبست ثش صمبوجىذي سخىشاوي داوطجً، صمبن پبسخ ثٍ سًاالت، ػذ  مذاخلٍ استبد ساَىمدب دس سيودذ سدخىشاوي ي پبسدخ ثدٍ      ة( 

 .سًاالت

 .ص  ثٍ استبد ساَىمب ثشاي تًیيحبت مًسد ويبص پ  اص جًاة داوطجًاختصبظ صمبن الج( 

 ي ثٍ داوطجً دس حضًس َيئت دايسان.َيئت دايسان ي اػال  ومشٌ وُبيومشات ي ميبوگيه گيشي جمغ آيسي د( 

 

ي اسصضيبثي آن ثٍ  ومشٌ پبيبن وبمٍ دس ميبوگيه ول محبسجٍ ومي ضًد ،ممطغ وبسضىبسي اسضذ آييه وبمٍ آمًصضي 23مطبثك مبدٌ  -4

 مي ضًد.صًست ويفي ي ثٍ ضشح صيش اوجب  

 

Excellent Very good Good Acceptable Failed 
 مشديد لبثل لجًل خًة ثسيبس خًة ػبلي

 14ومتش اص  99/15 تب 14 99/17 تب 16 99/18 تب 18 20 تب 19

 

 

ثدش اسدب     14وبسضىبسي اسضذ، مالن داوص آمًختگي، داضته ميبوگيه ول حذالل  آييه وبمٍ آمًصضي ممطغ 24مطبثك مبدٌ  -5

ياحذَبي گزساوذٌ آمًصضي ي دفبع اص پبيبن وبمٍ است. ي چىبوچٍ ميبوگيه ودل داوطدجًيي پد  اص گزساودذن تمدب  ياحدذَبي       

سبل ثدب سػبيدت سدمف مجدبص سدىًات      ثبضذ داوطجً اجبصٌ دفبع اص پبيبن وبمٍ سا وذاسد ي تىُب يه ويم 14آمًصضي ديسٌ ومتش اص 

گزساوذٌ است، ميبوگيه  14ياحذ دسسُبيي وٍ ثب ومشٌ ومتش اص  10تحصيلي ثٍ يي فشصت دادٌ مي ضًد تب ثب اخز مجذد حذاوثش 

 ثشسبوذ، دس ايه صًست اجبصٌ دفبع اص پبيبن وبمٍ ثٍ يي دادٌ مي ضًد. 14ول ياحذ َبي گزساوذٌ سا ثٍ حذالل 

پد   حذاوثش تب يه مبٌ ، داوطجً مًظف است ًدپزيشفتٍ ض اصالحبت ولييبن وبمٍ اي دس جلسٍ دفبػيٍ ثب دس صًستي وٍ پب -6 

اص جلسٍ دفبػيٍ فش  تأييذيٍ اصالحبت پبيبن وبمٍ سا ثٍ امضبي اػضبي وميتٍ دايسان سسبوذٌ ي ثٍ دفتش تحصيالت تىميلي داوطگبٌ 



پزيشفتٍ ضًد، صًستجلسٍ دفبػيدٍ   اصالحبت جضئيي يب  ثذين اصالحبتتحًيل دَذ. دس صًستي وٍ دفبع اص پبيبن وبمٍ ثصًست 

 ثٍ امضبي اػضبي وميتٍ دايسان سسبويذٌ ضًد.دس َمبن جلسٍ بق مي ضًد صوٍ ثش صفحٍ ايل پبيبن وبمٍ َب ال

ٌ اص ويفيدت ي وحدًٌ ثشگدضاسي جلسدٍ دفبػيدٍ ثدٍ حدًص        (5يالت تىميلي ثبيذ گضاسش مختصشي )فش  ضمبسٌ تحصومبيىذٌ  -7

 تحصيالت تىميلي اسائٍ ومبيذ تب دس پشيوذٌ داوطجً ثجت ضًد.

 

خبسج  (ساَىمب، مطبيس،دايس)تيذ بومبيىذٌ تحصيالت تىميلي ثبيذ پ  اص ثشگضاسي دفبع ضمبسٌ تلفه َمشاٌ ي ضمبسٌ حسبة اس -8

 روش ومبيذ. (ن وبمٍ اسضذليست پشداخت حك التذسي  اسبتيذ ي اػضبء وميتٍ دايسي پبيب) 4ضمبسٌ اص داوطگبٌ سا دس فش  

 

 

  

 مذيشيت تحصيالت تىميلي داوطگبٌ                                                                                                        


