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  الزم است موارد ذیل در آن رعایت شود: جلسه دفاع از پایان نامه یا رساله یک جلسه کامال رسمی و تحت داوري است و

 توصیه می شود شروع دفاعیه با قرائت قران کریم آغاز گردد. - 1

براي  حداکثر مدت ارائهنماید.  میارائه دقیقه، رساله خود را شرح داده و  45تا در مدت زمانی حداکثر دانشجوي دکتري  -2
 دقیقه است. 35دانشجویان کارشناسی ارشد 

 خود را صرفا به زبان فارسی انجام دهد.  یا رسالهپایان نامه  از دانشجو موظف است ارائه شفاهی دفاعی -3

در زمان ارائه سمینار مجاز بوده ولی باید قبل از آغاز جلسه پرسش و  (به تعداد محدود) حضور بستگان و آشنایان دانشجو -4
  یه به طور کلی ممنوع است.دفاع جلسه درافراد خردسال حضور در هر حال،  پاسخ جلسه را ترك کنند.

انشجو موظف کند تا از دانشجو سواالت خود را بپرسند و د پس از پایان ارائه دانشجو، مدیر جلسه از هیأت داوران تقاضا می -5
 باشد. الزم است دانشجو شخصا به سواالت پاسخ دهد.  گویی سواالت و رفع ابهامات می به پاسخ

در صورت تشخیص و پیشنهاد هیات داوران، جلسه پرسش و پاسخ می تواند به دو بخش علنی و خصوصی تقسیم شود.  - 6
ی هنگام شروع جلسه خصوصی فقط دانشجو، حضور کلیه حضار از جمله بستگان دانشجو در جلسه علنی منعی ندارد ول

 اعضاي هیات داوران، مدیر جلسه و ناظر تحصیالت تکمیلی می توانند حضور داشته باشند. 

 دفاع خودداري شود. سایر تزئینات در جلسه ، بنر وقرار دادن گلاز  -7

  خاموش باشد. در جلسه همه حاضرینتاپ  لپ، تبلت و همراه  تلفنالزم است در طول برگزاري جلسه دفاعیه،  -8
 است. ممنوعپذیرایی در جلسه دفاعیه  -9

ارائه دانشجو و تا قبل از جلسه پرسش و پاسخ داوران، به  ازو گرفتن عکس (بطور محدود)  ، ضبط صدافیلم برداري ثابت -10
و فیلمبرداري در زمان ضبط صدا  ،اي که موجب اختالل در برگزاري جلسه دفاعیه نگردد، مجاز است؛ ولی عکسبرداري گونه

 پرسش و پاسخ مجاز نمی باشد. 

 هاي تحصیالت تکمیلی است.  هاي دوره مهنا سایر شرایط جلسه دفاعیه منطبق با آیین 

 

 حوزه تحصیالت تکمیلی دانشگاه

 


