
  برگزاری جلسه دفاع در خصوصموارد مهم  

 پژوهشی مراجعه نمائید. مدیریتیک ساعت قبل از شروع جلسه دفاعیه برای هماهنگی بیشتر به  .1

 .برگزاری جلسات دفاعیه می بایست در ساعات مقرر به شرح جدول ذیل انجام پذیرد، تا با جلسات بعدی تداخلی ایجاد نشود. 2

 تصاص فضا جهت دفاعیه میسر نبوده و مسئولیت این امر به عهده دانشجو می باشد.در غیر این صورت اخ

 ساعات برگزاری جلسات دفاعِ پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد 
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( در جلسه دفاعیه الزامی است. در صورت نداشتن مشاور حضور داور دوم حضور هر سه استاد )راهنما، مشاور، داور. 0

 الزامی است.

مورد تائید حوزه  آن جلسهاز اساتید )راهنما، مشاور، داوران(،  هر یکدر صورت برگزاری جلسه دفاعیه بدون حضور "

 "ی شود.تاریخ مجدد با هماهنگی پژوهشی در نظر گرفته م ،صورت امکاندر پژوهشی نمی باشد و 

. داور دوم در جلسه دفاعیه می بایست از اعضای هیئت علمی گروه مجاور یا ترجیحاً از اساتید هئیت علمی دانشگاه 5

 های دیگر )مدعو( انتخاب گردد. همچنین از داوران با مرتبه علمی مربی در جلسه دفاعیه استفاده نشود. 

به دفتر پژژوه   را خود  برگه های گزارشِ پیشرفت پایان نامه تا قبل از برگزاری جلسه دفاعیه موظف اند . دانشجویان1

  ای در نظر گرفته نخواهد شد.در غیر این صورت نمره ، تحویل دهند

صورت تایپ شژده  ه را ب ]فرم )ب([ "اطالعات پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد". دانشجویان موظف اند فرم 1

و  )ب( در صورت عدم ارائه فرم روز دفاع به همراه داشته باشژند.  ،CDدر یک آن  Wordبه همراه فایل  ک برگدر ی

CD ،.نمره ثبت نخواهد شد 

 باشندپس از اتمام جلسه دفاعیه در صورتی که اساتید حاضر در جلسه به دالیلی حاضر به درج نمره در صورت جلسه دفاعیه ن. 1

جلسه مجدداً با حضور همه اساتید برگزار  ،ماه بعد 1ی صورت جلسه درج و دفاعیه لغو گردیده و حداکثر تا بر رو "ناتمام  "عبارت 

 می بایست امور مربوط به تمدید را انجام دهد. ،گردد. در این مدت اگر دانشجو نیاز به تمدید پروژه داشت


