
 
 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 موسسه آموزش عالی راهیان نوین دانش

 ارشدفرم درخواست دفاع از پایان نامه ی کارشناسی 
 

 2پیوست 

 1(انتخاب نماینده ی تحصیالت تکمیلی برای دفاع از پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد بر عهده رئیس موسسه است.     

(نمایندگان تحصیالت تکمیلی بدون حق رای در جلسه دفاع حضور می یابند.2  

 وظایف نماینده ی تحصیالت تکمیلی قبل از دفاع

رساله های  (تایید رعایت فاصله ی زمانی الزم از تاریخ تصویب طرح/ پیشنهاده تا دفاع : برای پایان نامه های ارشد حداقل یک نیمسال تحصیلی و برای1

 دکتری حداقل پایان یک سال تحصیلی.

پایان نامه و پیشنهاده ی مصوب گروه آموزشی یا کمیته ی تصویب. (تظبیق استاد)ان( راهنما و مشاور)ان( با طرح2  

(تطبیق عنوان و ساختار پایان نامه / رساله با دستورالعمل های تدوین آن ها.3  

(تایید ساختار مقاالت مستخرج از پایان نامه / رساله بر اساس شیوه نامه ی اجرایی.4  

ع و چگونگی برگزاری دفاعوظایف نماینده ی تحصیالت تکمیلی در جلسه ی دفا  

(ریاست جلسه دفاع از پایان نامه / رساله.1  

(نظارت کامل بر مراحل دفاع از پایان نامه / رساله.2  

ود.(توزیع فرم ارزیابی و دریافت نمرات از هیات محترم داور و استخراج میانگین و ثبت آن ها در فرم ها مربوط بر اساس دستورالعمل های موج3  

اصالحات نهایی درخواستی توسط هیات داوران که ابتدا توسط یکی از داوران و راهنما تایید شده باشد.(نظارت بر 4  

(مسؤولیت دفاع از پایان نامه صرفا بر عهده دانشجو است.5  

الت تکمیلی اقدام نمایند.(هر یک از اعضای هیأت داوران موظف هستند در پایان جلسه ی دفاع نسبت به تکمیل و تحویل فرم نمره به نماینده ی تحصی6  

دقیقه ( است. 30-20(زمان ایراد خطابه توسط دانشجو )7  

دقیقه برای حاضران در جلسه. 5دقیقه و  50دقیقه برای داوران و برای دوره دکتری  30(مدت پرسش و پاسخ برای دوره ی ارشد حداکثر 8  

( پاسخ به سؤاالت داوران منحصرا بر عهده ی دانشجوست.9  

(اعالم رسمی خاتمه ی جلسه ی عمومی دفاع در قالب کلمات تشکر آمیز و قدردانی.10  
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 .(نمره ی نهایی به صورت میانگین حسابی توسط نماینده ی تحصیالت تکمیلی محاسبه و در فرم مربوط ثبت می شود و سپس به امضای اعضا می رسد11

 ن نامه بر طبق دستورالعمل توسط نماینده ی تحصیالت تکمیلی اعمال می شود.(جمع بندی نمره ی مربوط به مقاله ی مستخرج از پایا12

 (دانشجو دکتری موظف است ظرف مدت دو ماه و ارشد یک ماه اصالحات را اعمال نماید.13

 


