
 

 
  باسمه تعالي

        
  

  شوراي آموزشي دانشگاه تهران  9/8/1396جلسه مورخ مصوبه 
  جلسه دفاعيه پايان نامه در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته نحوه برگزاري در خصوص 

  
  

جلسه دفاعيه پايان نامه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد با رعايت ساير شرايط و مقررات با حضور هيات داوران تشكيل 
  . مي شود 

  : تركيب هيات داوران به شرح ذيل است 
  

 استاد يا استادان راهنما -1

 استاد مشاور  -2

 داور داخلي  -3

 ) دانشگاه / دانشكده / خارج از گروه ( داور خارجي  -4

 )بدون حق راي ( دانشكده بعنوان نماينده تحصيالت تكميلي و رئيس جلسه / از اعضاي هيات علمي گروه يكي  -5
 

  . راي داردرا نيز داشته باشد حق داخلي نقش داور ، نماينده تحصيالت تكميلي  صورتي كهدر  : 1تبصره 

  .زامي است الحضور همه اعضاي هيات داوران در جلسه دفاعيه  : 2تبصره 

  . حضور استاد بازنشسته گروه آموزشي مربوط به عنوان داور داخلي در جلسه دفاعيه بالمانع است  : 3تبصره 

/ مركز / دانشكده / پرديس ر موارد استثنايي و اضطراري به تشخيص معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي د : 4تبصره 
رسميت پيدا و نماينده تحصيالت تكميلي داخلي و خارجي داوران  ،جلسه با حضور استاد راهنماي اول موسسه تشكيل 

  .مي كند 

مدت زمان الزم براي برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه در صورت احراز ساير شرايط دفاع ، حداقل شش ماه  : 5تبصره 
  . دانشكده مي باشد / بعد از تاريخ تصويب در شوراي گروه ) روز  180(

  

  



  

  

 
  باسمه تعالي

        
  

  مصوب شوراي آموزشي دانشگاه تهران 
  9/8/1396جلسه مورخ 

  در مقطع دكتري تخصصي  جلسه دفاعيه رساله مقررات برگزاري 
  

  
با رعايت ساير شرايط و مقررات با حضور هيات داوران تشكيل  دكتري تخصصيدانشجويان مقطع  رسالهجلسه دفاعيه    

  . مي شود 
  

  : تركيب هيات داوران به شرح ذيل است 
  

 گروه به عنوان رئيس جلسه / دانشكده / پرديس ) هيات علمي عضو ( نماينده تحصيالت تكميلي  -1

 استاد يا استادان راهنما  -2

 استاد يا استادان مشاور  -3

در رشته و گروه مربوط با مرتبه حداقل استادياري و سه داخلي دو نفر از اعضاء هيات علمي دانشگاه به عنوان داور  -4
 تحقيق در دوره كارشناسي ارشد  وسال سابقه تدريس 

 با حداقل مرتبه دانشياري ) ترجيحاً خارج از دانشگاه ( دانشگاه / پرديس / دو نفر استاد داور خارج از دانشكده  -5

نفر از داوران كه  3، استاد راهنما و حداقل ) بدون حق راي ( جلسه دفاع با حضور نماينده تحصيالت تكميلي  : 1تبصره 
  .دانشگاه است ، رسميت مي يابد / پرديس / يك نفر از آنها داور خارج از دانشكده 

  . در مواردي كه دانشجو داراي استاد راهنماي مشترك مي باشد ، حضور هر دو استاد راهنما در جلسه الزامي است 
كميته دانشكده جلسه /پرديس نايي و اضطراري به تشخيص معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي در موارد استث :2تبصره 
   . با حضور استاد راهنماي اول و سه نفر از داوران و نماينده تحصيالت تكميلي رسميت پيدا مي كند داوري 
در جلسه دفاع از پيشنهاد طرح رساله و دفاعيه استاد بازنشسته گروه آموزشي مربوط به عنوان داور داخلي  حضور : 3تبصره 
  .بالمانع است رساله 

  
  



 

 
  باسمه تعالي

       
  

  در مقطع دكتري تخصصي  رساله طرح پيشنهادي  جلسه دفاعيهمقررات برگزاري 
  شوراي آموزشي دانشگاه تهران 9/8/1396جلسه مورخ مصوب  

  
  
  : داوري به شرح ذيل برگزار مي گردد كميته با حضور اعضاي رساله ي پيشنهادطرح جلسه دفاع از  

 استاد يا استادان راهنما  -1

 استاد يا استادان مشاور ،   -2

 : سه نفر داور به شرح  قلحدا -3

 دو نفر از گروه آموزشي مربوط -

 ) ترجيحاً خارج از دانشگاه ( حداقل يك نفر داور خارجي  -

استاد راهنماي اول به عنوان رئيس جلسه مسئوليت . نفر از اعضاي كميته داوري رسميت مي يابد  5جلسه با حضور حداقل 
، طرح پيشنهادي جهت از جانب كميته داوران در صورت قابل قبول بودن طرح پيشنهادي . برگزاري جلسه را به عهده دارد 

مدت زمان الزم براي برگزاري جلسه دفاع از رساله . ده ارجاع مي شود دانشك/ تصويب به شوراي تحصيالت تكميلي گروه 
  .بعد از تاريخ برگزاري جلسه دفاع خواهد بود ) روز  365( در صورت احراز ساير شرايط دفاع ، حداقل يك سال تمام 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  


