به نام خدا

دستورالعمل برگزاري جلسات دفاع از پايان نامه/رساله
مصوب شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشگاه مورخ ١٣٩٧/١٢/٢٢

جلسه دفاع از پايان نامه يا رساله يك جلسه كامﻼ رسمي و تحت داوري است و ﻻزم است موارد ذيل در آن رعايت شود:
 -١جلسه دفاعيه رساله دكتري توسط سرپرست تحصيﻼت تكميلي دانشكده يا نماينده وي )به غير از اعضاي هيات داوري(،
مديريت ميشود .در مقطع كارشناسي ارشد ،استاد داور تحصيﻼت تكميلي مي تواند به نمايندگي از سرپرست تحصيﻼت
تكميلي دانشكده ،جلسه دفاعيه را برگزار و مديريت مي كند.
تبصره :١توصيه مي شود سرپرستان تحصيﻼت تكميلي دانشكده ها از اعضاي هيات علمي داراي چند سال سابقه فعاليت
در دوره هاي تحصيﻼت تكميلي ،نماينده خود را انتخاب نمايند.
تبصره :٢وظايف مدير جلسه ،اداره و نظارت بر حسن برگزاري جلسه دفاع مطابق ضوابط جاري در تاريخ و زمان مقرر،
تنظيم وقت ارائه ،پرسش و پاسخ و تنظيم و تكميل صورتجلسه دفاع ،در چارچوب تعيين شده توسط دانشگاه است.
 -٢جهت برگزاري هر جلسه دفاع از رساله دكتري ،ناظري از حوزه تحصيﻼت تكميلي دانشگاه معرفي ميگردد كه حضور وي
در جلسه دفاع تا اتمام كامل جلسه الزامي است.
 -٣وظيفه ناظر نظارت بر حسن برگزاري جلسه مطابق ضوابط و ارائه گزارش محرمانه از روند جلسه به مديريت تحصيﻼت
تكميلي دانشگاه است و مجاز به شركت در فرآيند ارزشيابي علمي جلسه دفاع نيست .در صورتي كه هر كدام از شرايط
ﻻزم براي برقراري جلسه دفاع از رساله دكترا فراهم نﺒاشد ناظر بايد از برگزاري جلسه دفاعيه جلوگيري كند.
 -٤حضور مدير جلسه در جلسات دفاعيه الزامي بوده و براي مقطع دكتري ،حضور ناظر تحصيﻼت تكميلي نيز الزامي است.
 -٥جلسه دفاعيه از پايان نامه كارشناسي ارشد با حضور فيزيكي حداقل يكي از استادان راهنما و دو داور رسميت مي يابد .در
صورتي كه يكي از داوران ،عضو هيات علمي خارج از دانشگاه باشد ،حضور وي بصورت ويدئو كنفرانس منعي ندارد.
 -٦جلسه دفاعيه از رساله دكترا با حضور فيزيكي استادان راهنما ،حداقل يكي از استادان مشاور )در صورت وجود( ،دو داور
داخلي و حداقل يك داور عضو هيات علمي خارج از دانشگاه با مرتﺒه دانشيار يا باﻻتر رسميت مي يابد.
تبصره :٣در موارد خاص به تشخيص تحصيﻼت تكميلي دانشكده ،در صورت حضور فيزيكي استاد راهنماي دوم حضور
استاد مشاور مي تواند بصورت ويدئو كنفرانس باشد .همچنين در صورت حضور فيزيكي يكي از استادان مشاور ،حضور
استاد راهنماي دوم مي تواند بصورت ويدئو كنفرانس باشد.
تبصره :٤در صورتي كه عﻼوه بر دو داور داخلي رساله دكترا ،يك داور خارج از دانشكده نيز در جلسه حاضر باشد ،حضور
داور عضو هيات علمي خارج از دانشگاه بصورت ويدئو كنفرانس بﻼمانع مي باشد.
 -٧توصيه مي شود شروع دفاعيه با قرائت قران كريم آغاز گردد.
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 -٨مدير جلسه در ابتداي جلسه ضمن اعﻼم مقررات برگزاري جلسه دفاعيه ،دانشجو ،استاد راهنما و سپس هيأت داوران را
معرفي مينمايد.
 -٩دانشجوي دكتري در مدت زماني حداكثر تا  ٤٥دقيقه ،رساله خود را شرح داده و ارائه مينمايد .حداكثر مدت ارائه براي
دانشجويان كارشناسي ارشد  ٣٥دقيقه است.
 -١٠دانشجو موظف است ارائه شفاهي دفاعي از پايان نامه يا رساله خود را صرفا به زبان فارسي انجام دهد.
 -١١حضور بستگان و آشنايان دانشجو )به تعداد محدود( در زمان ارائه سمينار مجاز بوده ولي بايد قﺒل از آغاز جلسه پرسش و
پاسخ جلسه را ترك كنند .در هر حال ،حضور افراد خردسال در جلسه دفاعيه به طور كلي ممنوع است.
 -١٢پس از پايان ارائه دانشجو ،مدير جلسه از هيأت داوران تقاضا ميكند تا از دانشجو سواﻻت خود را بپرسند و دانشجو موظف
به پاسخگويي سواﻻت و رفع ابهامات ميباشد .ﻻزم است دانشجو شخصا به سواﻻت پاسخ دهد.
-١٣

در صورت تشخيص و پيشنهاد هيات داوران ،جلسه پرسش و پاسخ مي تواند به دو بخش علني و خصوصي تقسيم

شود .حضور كليه حضار از جمله بستگان دانشجو در جلسه علني منعي ندارد ولي هنگام شروع جلسه خصوصي فقط
دانشجو ،اعضاي هيات داوران ،مدير جلسه و ناظر تحصيﻼت تكميلي مي توانند حضور داشته باشند.
 -١٤نهايتا جلسه مشورتي تمامي اعضاء هيأت داوران و مدير جلسه در غياب دانشجو جهت ارزيابي نهايي ،بﻼفاصله پس از
دفاعيه و در همان مكان يا در مكان مناسب ديگري در دانشكده تشكيل و نتيجهگيري شود.
-١٥كليه اعضاي هيات داوران بايد قﺒل از اتمام جلسه فرم ارزيابي را مطابق قواعد تكميل و امضا نموده و تحويل مدير جلسه
دهند .در صورتي كه برخي از اعضاي هيات داوران بصورت ويدئو كنفرانسي در جلسه حضور دارند ،بايد تمام موارد ﻻزم در
فرم ارزيابي را بصورت محرمانه به مدير جلسه اعﻼم نموده تا مدير جلسه قﺒل از اتمام جلسه به نمايندگي ايشان فرم
ارزيابي وي را تكميل نمايد.
تبصره  :٥فقط اعضاي هيات داوران حاضر در جلسه )به نحوي كه ذكر شد( حق ارزيابي پايان نامه/رساله را دارند و ارزيابي
افراد غايب به هر نحوي )وكالتي ،قﺒل از دفاع ،بعد از دفاع ،ايميل ،تلفن و غيره( مجاز نيست.
 -١٦مدير جلسه براي اطمينان از رعايت ضوابط در نمره دهي ،در همان جلسه دفاعيه ،بايد فرم تكميل شده تمامي هيات
داوران را بررسي و در صورت وجود هر گونه اشكال ،فرم را براي اصﻼح به داور مربوطه ارجاع دهد .همچنين براي
دانشجوي دكترا ،مطابق با قواعد ،نمره نهايي و درجه رساله را تعيين كرده و به اطﻼع هيات داوران برساند .ضمنا فقط
نتيجه رد يا قﺒول را به دانشجو اعﻼم نمايد .توجه شود كه هنگام تعيين نمره بايد مدارك و مستندات مربوط به كليه
مقاﻻت مستخرج از رساله و درجه كيفي آنها ،در اختيار باشد.
-١٧

از قرار دادن گل ،بنر و ساير تزئينات در جلسه دفاع خودداري شود.

-١٨

ﻻزم است در طول برگزاري جلسه دفاعيه ،تلفن همراه ،تﺒلت و لﭗتاپ همه حاضرين در جلسه خاموش باشد.

 -١٩پذيرايي در جلسه دفاعيه ممنوع است.
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 -٢٠فيلم برداري ثابت ،ضﺒط صدا و گرفتن عكس )بطور محدود( از ارائه دانشجو و تا قﺒل از جلسه پرسش و پاسخ داوران ،به
گونهاي كه موجب اختﻼل در برگزاري جلسه دفاعيه نگردد ،مجاز است؛ ولي عكسﺒرداري ،ضﺒط صدا و فيلمﺒرداري در زمان
پرسش و پاسخ مجاز نمي باشد.
 ساير شرايط جلسه دفاعيه منطﺒق با آييننامههاي دورههاي تحصيﻼت تكميلي است.

حوزه تحصيﻼت تكميلي دانشگاه

