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  تعیین داور خارجی و داخلی: 1اده م

گروه،  پس از تصویب در جسه شورايبه پیشنهاد استاد راهنما و و ترتیب اولویت دعوت، داورهاي داخلی و خارجی  - 
  .ر به صورت تکراري پرهیز شودوشود از دعوت اساتید داپیشنهاد می. شوندتعیین می

 .شودراهنما انجام میمحترم تماس و هماهنگی براي دعوت از داور خارجی از طریق استاد  - 
  .شودن داخلی انتخاب مینماینده تحصیالت تکمیلی از بین یکی از داورا - 

  
  نگارش پروپوزال: 2ماده 

دانشجو در حضور اساتید داور و راهنما و مشاور، بدون حضور دانشجویان از پیشنهادیه رساله خود دفاع کرده و نتیجه  - 
 . شودجلسه از طریق نماینده تحصیالت تکمیلی به دانشگاه اعالم می

هاي رساله ريواي بیان نشده و به شکل مختصر و مفید به نوآحاشیه پروپوزال، دقت شود که مواردنگارش گزارش در  - 
 .پرداخته شود

د در صورت امکان، استاد داور به شوپیشنهاد می .در جلسه دفاع از پروپوزال اجباري نیست ر داور خارجیوحض -
 .باشدحضور داشته نفرانس صورت ویدئو ک

  
  پیش دفاع: 3ماده 

نهایی، دانشجو در یک جلسه خصوصی بدون حضور دانشجویان و با حضور اساتید راهنما قبل از برگزاري جلسه دفاع  - 
 . کندو داور و مشاور از رساله خود دفاع می

حضور داشته در صورت امکان به صورت ویدئو کتنفرانس  ، اماشودحضور داور خارجی اجباري نبوده و پیشنهاد می - 
 .باشد

  
  دفاع نهایی: 4ماده 

 . نباید انجام شوددفاع از جلسه پیشا پیش رگزاري دفاع نهایی همزمان یبهماهنگی زمان  - 
 .دفاع استهماهنگی زمان برگزاري دفاع نهایی منوط به تایید نهائی رساله در جلسه پیش - 
 . از رساله بدین صورت است دفاع نهاییبرگزاري جلسه  تشریفات - 

o اول،ي معرفی اولیه موضوع رساله و دانشجو توسط استاد راهنما 
o قرائت پروتکول تهیه شده توسط نماینده تحصیالت تکمیلی، 
o ارائه دانشجو، 
o و پاسخ دانشجو، داوران تسواال 
o دانشجویان تسواال، 
o گیري در مرد رساله به صورت خصوصیشور داوران و تصمیم .    

 

 
   


