
  
   معارف و اندیشه اسالمیدانشکده 

  تعالیسمهاب
  معارف و اندیشه اسالمیدانشکده نامه کارشناسی ارشد در دستورالعمل دفاع از پایان

  ــــــــــدفه
هاي دانشجویی و همچنین برقــراري موازنــه منطقــی نامهآوري زمینه مناسب براي تسهیل در برگزاري جلسات دفاع پایانمنظور فراهمبه 

  ها، دستورالعمل حاضر تدوین شده است.نامهدر نمرات پایان

  ردـاربـنه کــدام
 مشمول دستورالعمل حاضر خواهند بود. دانشکدههاي تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد هاي دورهنامهکلیه پایان

  مفاد دستورالعمل

   .شهریور الزامی است 31راي نیمسال دوم تحصیلی تا بهمن ماه و ب 15تاریخ دفاع باید براي نیمسال اول تحصیلی تا رعایت  -1ماده 

،  فــرم و  پــژوهش و فنــاوريو قســمت سایت دانشکده  با مراجعهقبل از تاریخ پیشنهادي دفاع   سه هفته دانشجو موظف است  -2ماده 
خــود مبنــی بــر بررســی ســوابق ،  تقاضاي  فرم  گواهی اعالم کفایت پایان نامه فرم هاي مربوط به دفاع را چاپ کرده و با پر نمودن 

(همــراه  )2(فــرم   بالمانع بودن  برگزاري جلســه دفــاع  را  از ایــن اداره کســب نمایــد.) و ) 1(فرم تحصیلی را به  اداره آموزش ارائه داده 
  ارنامه توسط دانشجو الزامی است)داشتن یک نسخه ک

 
اعــالم  مــدیر گــروهنامه را با تکمیل فرم بــه ، اتمام پایان از تاریخ دفاعقبل دو هفته نامه موظف است حداقل استاد راهنما پایان -3 ماده
  .)3(فرم . کند

  الزامی است. ارائه به داورانگروه  و  نسخه پایان نامه  جهت طرح در 2پیوست  :1تبصره
  :تعیین سه داور داخل دانشکده و سه داور خارج از دانشگاه الزامی است. 2تبصره
.                                                                                      دفی نمایروه می تواند خارج از موارد معرفی شده در جدول، فرد مناسب دیگري را معرگ ،به صالحدید :3تبصره

  :ارائه آخرین حکم کارگزینی استاد داور مدعو جهت پرداخت الزامی است.4تبصره 

را از میان افراد پیشنهاد شده بوســیله خارجی  قبل از تاریخ دفاع، داوران داخلی و مدعو   روز10ظف است حداقل مودیر گروه م -4ماده 
  )4فرم  (    د.به واحد پژوهش تحویل نمایرا  و صورتجلسه مذکور انتخاب مربوطه ،   گروهتأیید  با استاد راهنما 

  ارك به واحد پژوهش  الزامی است.زمان و تاریخ دفاع هنگام تحویل مد قطعی شدن :5تبصره

فــرم  پس از بررسی موارد ذکر شــده (با مراجعه به واحد پژوهش و بالفاصله بعد از تحویل گرفتن فرم ها از مدیر گروه  دانشجو  -5ماده 
مضــاي معاونــت را بــه ا آنپس ســ کسب نمــوده و  مجوز برگزاري جلسه دفاع را از اداره پژوهش ،و تعیین نماینده تحصیالت تکمیلی )5

  علمی برساند. 

  . در شوراي علمی است دفاع دانشجو مدیر پژوهش موظف به طرح موضوع :6تبصره



تحویــل داده و اعــالم وصــول آن را بــا  هیأت داورانرا به  پایان نامه روز قبل از تاریخ دفاع 10حداقل دانشجو موظف است  -6ماده 
   کرده و به واحد پژوهش تحویل دهد.دریافت  "توسط هیأت داوران شدنامه کارشناسی اراعالم وصول پایان"تکمیل فرم 

بــه و ه کــردتکمیــل را الزحمه داور خارجی پرداخت حق مربوط به روز قبل از تاریخ دفاع فرم  3حداقل دانشکده  واحد پژوهش -7ماده 
داور خــارجی ، در انتهــاي جلســه دفاعیــه بــه ده تحصیالت تکمیلی صورت نقدي از طریق نماینالزحمه داور بهحق د. کنارائه  حسابداري
  د.وشمیپرداخت 

خواهــد محاســبه  توجه به مصوبه شوراي علمــی دانشــکده و نیز با تاخیرهاو تشویقی نمرات با توجه بهنمره اولیه هیأت داوران  -8 ماده
(دفــاع در تــاریخ خــارج از  تاخیرهــانمرات یأت داوران و بر اساس تشخیص ه با توجه به مستندات و  نمرات تشویقیدر فرم مربوط . شد

  می گردند. قبل از جلسه دفاع تعیین گردیده و در فرم ثبتبررسی شده و  پژوهشکارشناس توسط ) و .... محدوه زمانی

ذکــر شــده توجه به ضوابط نامه و با نامه با توجه به مجموعه مستندات حاضر در تاریخ دفاع پایاننمرات تشویقی مرتبط با پایان -9 ماده
  .شوندتعیین می مذکور در فرم
  گیرد.نامه هیچ نمره تشویقی تعلق نمیغیرمرتبط با پایانله هاي د و به مقاننامه باشباید مستخرج از پایان له هامقا :7 تبصره

 پایان نامــه بــه واحــد پــژوهشتحویل فرم وصول هنگام کسب نمرات تشویقی را موظف است کلیه مستندات مربوط به دانشجو  -10ماده
ند. نماینده کنبر نظر خویش درج  قابل اکتساب را بنانمره تشویقی ، میزان مقاالت و تاخیرها داوران موظفند در فرم ارزشیابی  .دکن ارائه

  تحصیالت تکمیلی مسئولیت نظارت بر حسن اجراي این بند را بر عهده دارد.

قبــل از جلســه  "نامــه کارشناســی ارشــدگواهی دفاع از پایان"و  "نامه کارشناسی ارشدپایان هدفاعی"هاي ک از صورتجلسهیهر  -11 ماده
نمــره  نامه در این صورتجلسات درج خواهــد شــد (تایــپنامه پس از دفاع پایان. نمره نهائی و درجه پایانشودنسخه تایپ میسه دفاع در 

  الزامی نیست). نامهنهائی و درجه پایان
نامــه پایان ابتــدايکــه در  گــواهی دفــاع  نامه براساس نظر هیأت داوران نیاز به اصالحات داشته باشد، فرم رتیکه پایاندر صو :8 تبصره

  امضاء خواهد شد. ،الت تکمیلی دانشکده تحصینماینده  بوسیله با تأیید استاد راهنما آید، پس از انجام اصالحاتمی

بندي نهایی، تعیین نمره نهایی دانشجو، نظارت بر تکمیل جمع یتجلسه دفاع مسئول نماینده تحصیالت تکمیلی حاضر در -12 ماده**
  را دارد. اداره پژوهش دانشکدهبه  و مستندات مربوط به کسب نمرات تشویقی هافرم تحویلو هاي مرتبط، اخذ امضاء، فرم

نامه انجام نخواهد شد و در صــورت انجــام آن اع پایاندر صورت عدم رعایت ضوابط فوق از سوي استاد راهنما و یا دانشجو، دف -13 ماده
  (به هر صورت)، جلسه دفاع از درجه اعتبار ساقط است.

بــه ذکر الــپــس از انجــام کلیــه مراحــل فوق نسخه  دوبه همراه گواهی دفاع در نامه کارشناسی ارشد صورتجلسه دفاعیه پایان -14 ماده
  .شدارسال خواهد دانشکده  آموزش

  باشد.الزم االجرا میمعارف و اندیشه اسالمی دانشکده براي دانشجویان تبصره  8ماده و  15ین دستورالعمل درا -15 ماده

  


