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 یه دانشجویان دکتریجلسه دفاعبهتر جهت برگزاری نامه آموزشی دانشگاه در چهارچوب آییننامه شیوهاین 

تا پایان سال ( 07/10/98)و از تاریخ تصویب آن در شورای دانشکده مهندسی مکانیک  تنظیم گردیده است

 گردد.اجرا میبه صورت آزمایشی  98-99تحصیلی 

 دفاعیه برگزاریپیش از )الف( 

 نهایی رساله تحویل نسخه منوط به ،نامه مربوطهپس از طی مراحل مندرج در آیین دفاعیه جلسه برگزاری -1

نیمسال تحصیلی مربوطه در برای برگزاری دفاعیه روز قبل از اتمام مهلت مقرر  40حداقل به اداره آموزش 

 .باشدمی

آموزش اداره به عهده فقط برای تعیین زمان برگزاری جلسه دفاعیه  ی رسالهداوراعضای کمیته با  هماهنگی -2

 است.

 در اختیار داوران گذاشته شود. رسالهبه همراه  الزم استمقاالت دانشجو  -3

-غیر قابل پیشای واقعه دفاعیه، به دلیلان با وجود پذیرش دعوتنامه حضور در جلسه داوریکی از  چنانچه -4

نسبت به تحصیالت تکمیلی نماینده  ،در وقت تعیین شده را از دست بدهدجلسه ن حضور در امکا ،بینی

 .نمایدمیگیری جلسه دفاعیه تصمیمتعویق برگزاری یا 

تجربه  استادان بااز اعتبار جلسه دفاعیه، از بهتر جهت صیانت معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده  -5

به عنوان نماینده تحصیالت تکمیلی در جلسه دفاعیه دعوت و به  خارج از دانشکده مکانیکحتی االمکان  و

 نماید.تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیشنهاد می

یک نسخه از کارنامه، رزومه و های الزم، اداره آموزش دانشکده دهی و سایر کاربرگهای نمرهعالوه بر برگه -6

   دهد.مقاالت دانشجو را در اختیار نماینده تحصیالت تکمیلی در جلسه دفاعیه قرار میکلیه 

  )ب( جلسه دفاعیه 

 و دوره دکتری نامهآیین در ذکر شده موارد رعایت که است تکمیلی تحصیالت نماینده دفاعیه، جلسه رییس -7

 .نمایدمی مدیریت را نامهشیوه این

 .دقیقه است 40 حداکثردانشجو  زمان ارائه -8

حفظ فضای آکادمیک جلسه دفاعیه به عهده رییس جلسه است. داوران باید بتوانند در آرامش و اختیار  -9

، رساله در جلسه موضوع مورد داوری یگانهها و نقدهای خود را طرح نمایند. ها، نکتهکامل پرسش
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، داوران، استادان راهنما نشجوااز قضاوت در باره شخصیت دبا هدایت رییس جلسه الزم است دانشجوست و 

 غیرحاضر در جلسه پرهیز گردد. ویا سایر افراد حاضر 

 گردد. پذیرایی در جلسه دفاعیه توصیه نمی -10

را ترک  ، محلرییس جلسه اعالم با که ندهست موظف غیردانشجو اضرانح، پیش از آغاز پرسش داوران -11

 نمایند.

 برداری و ضبط صدا ممنوع است.میلدر زمان پرسش و پاسخ، ف -12

پاسخ داوران زمان پرسش و باشد. رییس جلسه می تعیین نوبت پرسش داوران و پاسخ دانشجو به عهده -13

 محدودیتی ندارد.

  .شودمیو مشاور انجام راهنما  اناستادبه سواالت داوران تنها توسط دانشجو و بدون راهنمایی گویی پاسخ -14

 توضیحات جلسه رییس دعوت به تواندمی تمایل صورت در راهنما استاد داوران، پاسخ و پرسش پایان از پس -15

 . نماید هایار را خود

حین . ضبط مکالمات جلسه باید جلسه را ترک نمایند انضرادانشجو و ح ،پرسش و پاسخدر پایان زمان  -16

 . دانشجو اکیدا ممنوع استنمره ارزیابی و تعیین 

 . پذیردصورت می و محرمانه ستقلمبه صورت  و استاد راهنما فرآیند نمره دادن توسط هر داور -17

نمره  ،پسس. نمایدمیمحاسبه و در فرم نمره ثبت  آنها رامیانگین  رییس جلسه پس از جمع آوری نمرات، -18

 امکان پذیر نیست.به هیچ وجه نمره این تغییر . گرددمینشجو اعالم دانهایی 

 دانشجورا به جلسه دعوت کرده و نتیجه ارزیابی را به و سایرین دانشجو  ،رییس جلسه ،پس از ثبت نمره -19

 نماید.میاعالم 

 

 


