
  پايان نامه ارشد  آماده شدن برای دفاعچک ليست و راھنمای 
  نسخه يک – تيرماه نود ويکتاريخ به روز رسانی 

  

  سه مسير موازی زير کارھای خود را انجام دھد: دفاع در در خصوصبايد در حالت کلی دانشجو 

  است بخش پژوھشی واحدالف) فرايندھايی که مرتبط با (

  است گروه آموزشیب) فرايندھايی که مرتبط با (

  است داوراساتيد مشاور و  استاد استاد راھنما،ج) فرايند ھايی که مستقيما مرتبط با (

  

  

  انجام فرايند ھا به قرار زير می باشد:

  

)a(  قبل از دفاعتا يک ھفته  
برنامه ريزی خود را آغاز نماييد (ھيچگاه به چند روز بعد يا ھفته آينده  از دفاع، ھمواره حداقل از يک ماه قبل •

  فکر نکنيد)

فرم ھای قبل از دفاع، جلسه دفاع و بعد از ( بخش پژوھشی واحداطمينان حاصل نماييد که فرم ھای مربوط به  •

به صورت  (ب) و (ج)،ديگر  ی مربوط به دو بخشاھرا تھيه و پر نموده ايد تا در ھنگام انجام فرايند )دفاع

 .گرفته شود )استاد راھنما، مشاور، مدير گروه  و داوران(موازی، امضاء فرم ھا نيز از افراد مربوطه 

به شما اطمينان دھند که از نظر آنھا اساتيد محترم بايد در گام اول تاييد استاد راھنما و مشاور خود را بگيريد:  •

و ھماھنگ  نکه در تاريخی که تعييبه شما اطمينان دھند ساتيد محترم بايد ھم چنين ا .کار شما آماده دفاع می باشد

 می شود در جلسه حضور خواھند داشت.

غير تعطيل، در روزھای  )با ھماھنگی استاد راھنما و مشاور(در گام دوم به تقويم نگاه کنيد و زمانی مناسب را  •

در جلسه دفاع الزامی و  استاد راھنما و مشاورانتخاب نماييد. حضور  در وقت اداری و ترجيحا در تقويم ترم

 برای دانشجو سرنوشت ساز است. 

در گام بعدی فرم مربوط به تاريخ دفاع را که قب? تھيه نموده ايد با تعيين ساعت و روز دقيق دفاع پر نموده و به  •

 امضاء استاد راھنما و مشاور برسانيد.

برسد، تا ايشان از جلسه دفاع اط?ع يابند. مديرگروه گروه آموزشی به امضاء مديريت  فرم بايد ،در گام بعدی •

، اما انتخاب استاد داور از اختيارات و وظايف مدير گروه استنمايد. اگرچه می استاد يا اساتيد داور را انتخاب 

برخی از داورھای مورد نظر خود که در زمينه موضوع صاحب نظر ھستند را به گروه اساتيد راھنما می توانند 

تا در  تا فرايند انتخاب داور تسريع گردد. بنابراين می توانيد از استاد راھنمای خود بخواھيد نمايندمعرفی 



در دامنه وظايف انتخاب و معرفی داور د که ياما توجه داشته باش ،خصوص انتخاب داور نيز شما را ياری دھد

 نيست. استاد راھنما

 ايميل يک ،)جلسه دفاعزمان برگزاری در خصوص تاييد (مديرگروه از در مرحله بعد و پس از دريافت امضاء  •

ايميل مدير گروه ارسال نماييد و رسما با ذکر موارد زير درخواست تعيين داور و برگزاری  به آدرس رسمی

 جلسه دفاع در تاريخ مقرر نماييد: 

  و تلفن ھای تماس سال ورود ،مشخصات دانشجويی شامل نام، نام خانوادگی، شماره دانشجويی �

  و مشاور و تلفن ھای تماس استاد راھنما ايميل مشخصات، آدرس �

 استاد راھنما و مشاور ميباشد تاييد مور که دفاع پيشنھادیو ساعت  تاريخ �

  چکيده و نامه پايان عنوان �

 مطالب با$ بايد در داخل ايميل نوشته شود و از ضميمه کردن فايل خودداری نماييد.توجه داشته باشيد که  ←

 

برای اساتيد راھنما، مشاور (با ارسال کپی برای دانشجو) ارسال خواھد شد. از طرف مديرگروه مربوطه  ايميل •

خ داده و محتوی آن را که ھرچه سريعتر ايميل را پاس پيگيری نماييد بنابراين از طريق استاد راھنما و مشاور 

 تاييد کنند. 

مربوطه برای نامزدھای داوری ، ايميل (از استاد راھنما و مشاور) توسط مدير گروه ايميل پاسخپس از دريافت  •

داور و اط?عات ايميل ارسال خواھد شد و پس از اينکه استادی داوری پايان نامه در تاريخ مقرر را بپذيرد، 

 ارسال خواھد شد.تماس او برای دانشجو 

نظر  که اکيدا:پايان نامه خود را (به صورت الکترونيکی يا چاپی ،دفاعتاريخ از  حداقل يک ھفته قبلدانشجو بايد  •

دريافت و  بخش پژوھشی واحداز  داور يهفرم تاييدھمچنين بايد  ) به دست او برساند.می باشد و سليقه داور

 تحويل گردد. بخش پژوھشی واحدھمراه با پايان نامه تحويل داور شده و تاييد ايشان به 

 بخش پژوھشی واحدبه  را استاد راھنما، مشاور و مدير گروه آموزشیامضاء شده  فرمھایبه صورت موازی  •

 انجام پذيرد. برای روز دفاع ھماھنگی ھای اداری Eزم  تا دھيدتحويل 

 .گيرد توجه داشته باشيد که معاونت پژوھشی دانشگاه ھمراه با فرمھا يک نسخه از پايان نامه شما را تحويل می •

  

)b(  تا پايان جلسه دفاع دفاعقبل از  روزاز يک  
ضمن از دفاع، بنابراين حتما روز قبل  .مشاور به عھده دانشجو می باشد و اساتيد راھنماھماھنگی رفت و آمد  •

 ، در خصوص سرويس رفت و آمد با اساتيد خود ھماھنگ نماييد.به اساتيد يادآوری موضوع

با بخش  تماسضمن از دفاع، بنابراين حتما روز قبل  .است دانشگاهعھده به  داورد ااستھماھنگی رفت و آمد  •

 .فراھم شده است داوررفت و آمد سرويس اطمينان حاصل نماييد که  ،اداری دانشگاه



ھيچگاه مستقيما و در روز دفاع به شھر مقصد مسافرت ننمايد. توصيه اکيد می شود که دانشجو در روز قبل به  •

ھماھنگی ھای انجام شده، شب قبل از دفاع کام? در پس از اطمينان از  ،مقصد رسيده و با مراجعه به واحد

 را تشديد می کند).جلسه دفاع استراحت باشد (خستگی حاصل از سفر اضطراب 

يک نسخه از پايان و ھمچنين  کپی ھای مختلفی از اس?يدھای آماده شدهو  ساعت قابل رويت، بطری آبحتما  •

 ھمراه داشته باشيد.در روز دفاع را  نامه چاپ شده

 تاثير معکوس ميگذارد. ان محترمدفاع بر روی نظر داورزمان  به وقت توجه نماييد. طوEنی شدن •

نوشيدنی گرم فقط يک نوع خودداری نماييد.  به جلسه دفاع و کادو امکانات پذيرايی غير متعارفاز آوردن لطفا  •

 کفايت می کند. را دارد) له حکم شادی فراغت از تحصي(کمانند چای و شيرينی مختصر 

پس از جلسه دفاع و قبل از اينکه اساتيد واحد را ترک نمايند، اطمينان حاصل نماييد که فرم ھای مربوطه توسط  •

 کليه اساتيد امضاء شده است.

و پس  گرفته می شودو توسط جمع تصميم در جلسه کلی ھيچگاه به نمره يا نظر داده شده اعتراض ننمايد، زيرا  •

نيست. فقط اين رفتار منجر به دردسرھای احتمالی و امکان پذير پذير نمی از اتمام جلسه ھيچ گونه تغييری انجام 

 بعدی برای دانشجو در ھنگام تحويل اص?حات می شود.

 جلسه  (نه ارزيابی علمی داوران و استاد راھنما، و نه شماستو فرھنگی جلسه ارزيابی علمی جلسه دفاع،  •

پاسخ ھا علمی باشد. از مطرح کردن مسائلی  ، حتماپرسش ھاختن به بحث ھای جانبی). در پاسخ دادن به پردا

و سرزنش کردن ديگران به خاطر مشک?ت کار خود  مانند محدوديت ھای امکانات، موضوعات زندگی

می تواند منجر به رد خودداری نماييد. پاسخ ھای غيرفنی و بی ربط دانشجو (مستقل از کيفيت تحقيق) به راحتی 

  شدن دانشجو گردد.

  

)c(  دفاعچند ھفته بعد از   
ھمراه با گزراش جزئيات (به تعداد Eزم) را  پايان نامه صحافی شده اص?حات را انجام داده و نسخه نھايی  •

نمره و به تاييد استاد راھنما و يا استاد داور (با توجه به (با ذکر شماره صفحه و جزئيات) اص?حات انجام شده 

 نوع اص?حات) برسانيد.

به تاييد و امضاء مدير گروه  پس از تاييد استاد راھنما و يا استاد داورفرم ھای جلسات دفاع و اص?حات بايد  •

 د.نبرس

 جھت بخش پژوھشی واحدآخرين مرحله تحويل مقاEت مستخرج از پايان نامه و گواھی ھای رسمی آنھا به  •

 تخصيص نمره مقاEت است.

  فراغت از تحصيل را آغاز نماييد.مرتبط با  اداریفرايندھای پس از آن ميتوانيد  •

  

  تيرماه نود ودو –دکتر سيد رضا کامل  - با آرزوی موفقيت


