
 

 

                                               ديريت تحصيالت تكميليم
    

                         

                             

  »دفاع از جلسهدستورالعمل اجرايي برگزاري «

  »كارشناسي ارشد ناپيوستهپايان نامه «                                              

  مقدمه:

پايان نامه هاي كارشناسـي ارشـد و نظـارت مـديريت تحصـيالت تكميلـي        فاع ازبه منظور برگزاري منظم جلسات د

ـ جلسه دفاع دانشگاه بر اجراي يكسان مقررات در زمان برگزاري ي تـدوين و از نيمسـال اول   ، اين دستورالعمل اجراي

  االجرا است.در كليه دانشكده هاي دانشگاه سمنان الزم  1396-1397سال تحصيلي 

  مسئوليت اجراي اين دستورالعمل به عهده معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده است.

  تركيـب اعضــاي هيــأت داوران بـه شــرح زيــر اسـت كــه ســهم هـر يــك از آنهــا در ارزشـيابي پايــان نامــه يكسـان مــي باشــد.       -1

  مشاور، دو نفر استاد داور (ان) راهنما، استاد (ان) استاد -1-1

حضور استاد راهنماي اول و دو نفر داور در جلسه دفاع از پايان نامه، الزامـي بـوده و برگـزاري جلسـه بـدون حضـور ايشـان         -1-2

  بايد قبالً به تأييد تحصيالت تكميلي دانشكده رسيده باشد). استثناء(موارد  رسميت ندارد

  پايان نامه صورت مي پذيرد.ارزيابي پايان نامه صرفاً توسط اعضاي حاضر در جلسه دفاع از  -2

  دقيقه بيشتر شود. 90و سقف كل جلسه دفاع نبايد از  مي باشد دقيقه 20-30زمان دانشجو براي ارايه پايان نامه  -3

نماينده تحصيالت تكميلي بايد بر حسن اجراي جلسه دفاع در چارچوب دستورالعمل آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشـد   -4

  تيبي اتخاذ نمايد تا:نظارت كند و تر

پاسخ به سؤاالت هيأت داوران توسط دانشجو ارائه گردد. بعد از پاسخ دانشجو، استادان راهنما و مشاور مي تواننـد توضـيحات    )4-1

  ضروري خود را ارئه نمايند.

(پيوسـت) بـه طـور     نامـه  جمع آوري نمرات از داوران، استاد(ان) راهنما و مشاور(ان) طي كاربرگ ارزشـيابي دفـاع از پايـان    )4-2

پذيرد و كميته داوري به طور مستقل و به دور از مالحظات، پايان نامه را ارزيابي نمايد. ميانگين گيـري نمـرات   مي محرمانه صورت 

  از وظايف نماينده تحصيالت تكميلي دانشكده است.

ـ       نماينده تحصيالت تكميلي مسئول اداره و برگزاري جلسه دفاع بوده و الزامـاً  -5 ه جـزء  از بـين اعضـاي هيـأت علمـي دانشـكده ب

  گردد.حصيالت تكميلي دانشكده انتخاب مي(ان) راهنما و مشاور(ان) به تشخيص مدير تاستاد

 5/1به تشخيص هيأت داوران، پايان نامه هاي كارشناسي ارشد بر اساس امتيازات كسب شده از بندهاي زير (تا سـقف حـداكثر    -6

  ي را كسب نمايد.نمره) مي تواند درجه عال

  نمره. 5/1پژوهشي داراي نمايه معتبر ملي يا بين المللي تا -مقاله يا مقاالت مستخرج از پايان نامه در مجالت علمي چاپ )6-1



 

 

ترويجـي  -يـا در مجـالت  علمـي    مقاله يا مقاالت كامل  مستخرج از پايان نامه در مجموعه مقاالت همايش هاي معتبـر چاپ  )6-2

  نمره. 5/0تا معتبر 

  نمره. 25/0(به شرط چاپ در مجموعه مقاالت) تا مقاله در همايش هاي معتبر  (يا چكيده مبسوط) خالصه )6-3

نمره و در صورت دارا بودن تأييديه علمي از سازمان پژوهش هاي علمي و صـنعتي   5/0مستخرج از پايان نامه تا ثبت اختراع  )6-4

  نمره. 5/1ايران تا 

الت تكميلي موظف است يك نسخه از مستندات پژوهشي مربوطه را قبل از ارزيابي، بررسي و در پوشه دفـاع  : نماينده تحصيتبصره

قرار دهد. به تشخيص هيأت داوران ساير فعاليت هاي پژوهشي مستخرج از پايان نامه شامل طرح پژوهشي تقاضـا محـور و مقـاالت    

نمره مـي توانـد در ارزيـابي     5/0ري مجله قرار دارند تا سقف حداكثر پژوهشي با مسئوليت استاد راهنما كه تحت داو-مجالت علمي

  نهايي منظور شود.

  آيين نامه آموزشي مقطع كارشناسي ارشد، درجه پايان نامه به شرح جدول زير تعيين مي گردد. 23مطابق ماده  -7

 عالي

(Excellent)  

 خيلي خوب

(Very Good)   

  خوب

(Good)  

  متوسط

(Acceptable)  

  مردود

(Failed)  
 

  14كمتر از   99/15تا14  99/17تا16  99/18تا18  20تا19

تشخيص داده شود، دانشجو موظف است حداكثر تا يـك    اصالحات كليدر صورتي كه پايان نامه اي در جلسه دفاع نيازمند به  -8

ماه پس از جلسه دفاع فرم تأييديه اصالحات پايان نامه را به امضاي اسـتاد راهنمـا و داوران ذيـربط رسـانده و بـه دفتـر تحصـيالت        

پذيرفتـه شـود،    ئـي اصـالحات جز و يـا   بـدون اصـالحات  تكميلي دانشكده تحويل دهد. در صورتي كه دفاع از پايان نامه به صـورت  

  صورتجلسه دفاع در همان جلسه به امضاي اعضاي كميته داوران رسانيده شود.

تشخيص  غير قابل قبولآئين نامه آموزشي مقطع كارشناسي ارشد، چنانچه بر اساس ارزشيابي، پايان نامه  2 -23مطابق تبصره  -9

ماه از دفاع  قبلـي و در مـدت مجـاز     3ال و سپري شدن حداقل داده شود دانشجو مجاز است حداكثر يك بار ديگر بعد از يك نيمس

  خواهد بود. "خوب"تحصيل در حضور هيأت داوران، مجدداً از پايان نامه خود دفاع كند. ارزش   پايان نامه در دفاع مجدد حداكثر 

ه برگزاري جلسه دفاع به حـوزه  (طبق فرم پيوست) از كيفيت و نحو در پايان، نماينده تحصيالت تكميلي بايد گزارش مختصري -10

  تحصيالت تكميلي ارائه نمايد تا در پرونده دانشجو ثبت شود.

  به تصويب رسيد. 09/03/96شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه مورخ  222ماده در جلسه شماره 11اين دستورالعمل در  -11

 


