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شیوهنامة برگساری جلسههای دفاع از پایاننامه و شرح وظایف نمایندة تحصیالت تكمیلی
ته منظوس تشگزضرس تیننزج سه زههزا دفزا رص اایزا نامزههزا تصظزن ت تیمنهز و نظزاست شای زهه
تش رسزشر مظزوتات شزوسر تصظزن ت تیمنهز و مقزشسرت آموصشز و اژوهشز درنشزااه دس
سه ززات دفززا رص اایززا نامززه ،دس سه ززج مززوس  1393/10/10شززوسر تصظززن ت تیمنه ز درنشززااه

سرص  ،شنوهنامهر ته ششح ریل ته تظویة سسنذ:
 .1سه ززههززا دفززا رص اایززا نامززه ،تززا نززوس نماینززذ تصظززن ت تیمنه ز تشگززضرس م ز گززشدد .ی ز
نماینززذ تصظززن ت تیمنه ز دس سه ززات دفززا رص اایززا نامززج راسشناس ز رسشززذ سر محززاو تصظززن ت
تیمنه ز درنشززیذه و ی ز نماینززذ تصظززن ت تیمنه ز دس سه ززات دفززا رص سسززا ج درهززش سر مززذیش
رلّ تصظن ت تیمنه درنشااه طادس م رنذ؛
 .2وظززای

نماینززذ تصظززن ت تیمنه ز  ،ردرسه و نظززاست تززش

ززا تشگززضرس سه زج دفززا تشرتززش تززا

تنذها ریل رست:

 .1-2دسیافززت تشگززههززا مشتززوب تززه سه ززج دفززا  ،رص دفهززش محاونززت تصظززن ت تیمنهزز
درنشیذه (شامل فشم شماس  ،3فشم شماس  7و تشگج رسصشنات سه ج دفا )؛
 .2-2نظاست تش نوس رعنا هنأت دروسر تشر سسمنت یافها سه ه؛
 .3-2نظاست تش تشگضرس سه ج دفا دس صما مقشّس.
 .4-2تصویزلدرد تشگزههززا رسصیزات تززه رعنزا هنزأت دروسر  ،از

رص اایززا مش هزج اشسز

هنأت دروسر و ااسخاوی درنشجو؛
 .5-2نظاست تش مصشمانهتود رسصیات اایا نامه توسط هنأت دروسر ؛
 .6-2مصاسثج نمزش فحا نزت هزا اژوهشز م زهخشز رص اایزا نامزه (تشرتزش شزنوهنامزج مشتو زه)،
ر ه اب منانانا نمش رسصیات رعنا هنأت دروسر و ثثت آ دس تشگج رسصشنات نیای ؛
تثظشه :نماینذ تصظزن ت تیمنهز مجزاص تزه شزشرت دس فشرینزذ رسصشزنات عهمز سه زج دفزا
نن ت.
 .7-2تنظ زن مصشمان زج طوستجه زج دفززا و تصوی زل آ تززه دفهززش محاونززت تصظززن ت تیمنه ز
درنشیذه؛

 .8-2ررش عهّت و صمزا تشگزضرس مجزذد سه زج دفاعنزه دس تشگزج طوستجه زه ،دس مزورسد رزه
اایا نامه دس سه ج دفا ته تظویة هنأت دروسر نشسذ.
 .3دس طوست غنثت رسهاد سرهنما یا دروس (دروسر ) ،سه ج دفاعنه سسمنت نخورهذ درشت؛
تثظززشه :دسطززوست رززه رسززهاد سرهنمززا تززه دییهزز رص طثنززل م ززافشت ززوین  ،تنمززاس تهنذمززذت و
مززورسد رص ریززا دسززت دس سه ززج دفززا

نززوس نناتززذ ،یصم رسززت رص طثززل موعززو سر تززشر

ززشح دس

شززوسر تصظززن ت تیمنهزز درنشززااه و تظززمن گنززش دس ریززا ،ظززوص ،تززه طززوست میهززوب تززه
ر ّ

محاونت تصظن ت تیمنه درنشیذه تشسانذ؛

 .4ززذرر ش صمززا ریززشرد ،راتززه تززشر درنشززجویا درهززش  45دطنقززه و تززشر درنشززجویا راسشناسزز
رسشذ  25دطنقه رست؛
 .5ا ز

رص اایززا رسر زج درنشززجو ،هنزأت دروسر تززه تنززا اشسز هززا و دیززذگاههززا ،ززود مز اشدرصنززذ و

درنشجو موظّ
 .6ازز

ته ااسخگوی ته اشس ها و سفع رتیامات رست؛

رص اایززا مش هززج اشسزز

هنززأت دروسر و ااسززخاوی درنشززجو ،تززه دس،ورسززت نماینززذ

تصظن ت تیمنه  ،رهنج اعشر ته رسه نا هنأت دروسر رص سه ه ،اسز م شونذ؛
 .7ا

رص ،شوز اعشر  ،سه ج مشوست هنأت دروسر تشینل و نهنجهگنش م شود؛

 .8نماینززذ تصظززن ت تیمنه ز  ،منزانانا نمززش رسصیزات رعنززا هن زأت دروسر سر ر ه ززاب و دس تشگ زج
رسصشنات نیای ثثت م رنذ؛
 .9ا

رص مشزخّض شزذ نهنجزه ،نّزاس تزه در،زل سه زه فشر،ورنزذه مز شزونذ و نماینزذ تصظزن ت

تیمنه  ،نهنجج دفا سر رع م م رنذ؛
 .10توطنه م شود سه هها دفاعنه هّ ر مقذوس دس ساعت ردرس تشگضرس گشدد؛
 .11تززه منظززوس سهززوگنش رص ریجززاد ر،ززه ل دس نظزز سه ززج دفاعنززه یصم رسززت ازززیشری تززه هناززام
تشگضرس سه ه رنجام نشود و ریا راس ته اایا سه ه مورول گشدد؛
 .12تظززویشتشدرس و گززشفها عی ز
م شود ریا راس ا

نثایززذ تاع ز

رص رنجام سه ه رنجام ازیشد.

ر،ززه ل دس تشگززضرس سه زج دفاعن زه گززشدد؛ توطززنه

