
 
1 

 
 

 نماینده تحصيالت تكميليدعوتنامه و شرح وظایف                        

 

 .........................سرکار خانم/آقای دکتر استاد محترم

 با سالم و احترام

 پارسداييالت تكميلدي عنوان نمايندده تحصده ، با نظر شوراي تحصيالت تكميلي گروه.............................جنابعالي ببه استحضار مي رساند

 ايش.................... انتخدا  شدده ايدد.آقاي/ خانم........................................ به شماره دانشجويي ............................ رشته ................... گدردانشجو 

ضمن تشكر از قبول زحمدت، خواششدمند ....... در مكان........................ مي باشد. تاريخ دفاع دانشجو راس ساعت ................. مورخ ...............

تمامي مدارک شامل صورتجلسه دفاعيه، سه نسخه فرم ، برگزاري جلسه دفاع )به شرح ذيل( وليت حضرتعالي درئاست بددا توجه به مس

ر، دو نسخه فرم مالي، گزارشات دو ماشه )کارشناسي ارشدد(/ههار مداه امضا شيئت داوران و استاد راشنما پارسا، تعهد اصالت اث«  »فرم 

)دکتري( و مقاله/مقاالت تاييد شده )مطابق آئين نامه شاي مصو  و تاييد شده توسط معاون پژوششي يا رئيس دانشكده( و وکالت نامده 

رعایت عدالت ماان  از اااخیر اماور  اجراء دقیق ضوابط ضمن جلوگیری از بی نظمی و شا تحويل گروه آموزشي مربوطه گردد.

خواهد بود و اوقعات خارج از چارچوب مصوبات را حذف مای و ایجاد بار مالی و امدید سنوات فراغت از احصیلی دانشجو 

 می باشد. موکد اجراء دقیق وظایف محوله مورد انتظار ا، لذنماید

 امضاء مدیر گروه نام و                   

 ی نماینده احصیالت اكمیلی:لیت هائووظیفه و مس

   ، ناظربه استادياري در مقام رياست جلسهنامه و مقررات آموزشي دانشگاه، نماينده تحصيالت تكميلي با حداقل مرت آيينبه استناد             

 :استشرح ذيل ه ب دفاع از پايان نامه بوده و وظايف ايشان نامه آيينرعايت کليه مفاد بر     بر     

 :الف( قبل از برگزاری جلسه دفاعیه            

 هماشد دوگزارشدات  ،فدرم مداليدو نسدخه اصدالت اثدر، تعهدد ، امضا شيئت داوران و استاد راشنما پارسدا«  » مفرسه نسخه فرم صورتجلسه دفاعيه،  دريافت -1

از دانشدكده يدا رئديس  يپژوششد معداونو تاييد شدده توسدط  تاييد شده مطابق آئين نامه شاي مصو  ههار ماه )دکتري( و مقاله/مقاالت/)کارشناسي ارشد(

 يا گروه آموزشي دانشجو

 پارسااز  انارزيابي داوراخذ فرم  -2

 داوران هيادآوري زمان دفاعيه ب -3

 ( زمان برگزاری جلسه دفاعیه:ب             

 در طول جلسهزمان و مكان تعيين شده با حضور تمام وقت نماينده تحصيالت تكميلي  برگزاري دفاعيه در -1

 ان داوراساتيد راشنما و يك از  نظارت برحضور شر -2

 .لغو مي گردددفاعيه  جلسه يك از داوران، شراستاد/اساتيد راشنما و صورت عدم حضور  الزم به ذکر است که در            

 :2ابصره ماده             

  الزامي است. به استاد راشنماي اول وکالت ارائه راشنماي بازنشستهيا استاد  راشنماي دوم صورت عدم حضور استاد در                

 .صورت لغو جلسه دفاعيه، مراتب سريعاً به معاونت آموزشي دانشكده گزارش گردد در                

 در صورتجلسه دفاع مطابق جداول مربوطه. اخذ و ثبت نمرات داوران و شمچنين ثبت ميانگين نمرات -3

 بسمه اعالی
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 گزارشات و نمره  نمره مقالهثبت ، شمراه امضاء داوران لسه دفاعيه بهتكميل فرم صورتج -4

 (:)مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد : 3بصره ماده ا              

    نمره 75/0ترويجي  –کل مقاالت علمينمره و حداکثر امتياز  2 ، 97براي دانشجويان ورودي قبل از سال  پژوششي –حداکثر امتياز کل مقاالت علمي

و  نمره 5/0ترويجي  –نمره و حداکثر امتياز کل مقاالت علمي 1و بعد از آن،   97پژوششي براي دانشجويان ورودي سال  –حداکثر امتياز کل مقاالت علمي                  

پولي دريافت فيش واريز شزينه شا الزامي و پيوست آن به مدارک دفاع براي مقاالت کنفرانسي و مجالت  .استنمره  5/0حداکثر امتياز کل مقاالت کنفرانسي 

 جهت ارسال به تحصيالت تكميلي الزامي است.

افت نمره را نيز دري 0.33پژوششي الزامي است. دانشجويي که مقاله پذيرش شده در ژورنال معتبر دارد -نامه ارسال به ژورنال معتبر علمي 0.33جهت دريافت                  

 مي نمايد.

 :()مخصوص دانشجویان دکتری 4صره اب  

داد، ميزان نمره اختصاصي يا عدم ابي رساله دانشجو اختصاص نمره به نمره ارزي 5/0تا مي توان ، پژوششي معتبر اضافه بر مقاالت وتويي –مقاله علمي به ازاء شر 

 اختصاص آن منوط به نظر استاد راشنما و شيئت داوران مي باشد.

 در جلسه دفاعيه (نسخه سهشمراه امضاء داوران و دانشجو ) ، بهاز صفحه پايان نامه«  »ارت و تكميل فرمنظ -5

 در جلسه دفاعيه يك نسخه(اينده تحصيالت تكميلي و دانشجو )مراه امضاء نمش تكميل فرم تعهد اصالت اثر به -6

براي  ، تصوير مقاله )براي دانشجويان کارشناسي ارشد اختياري وم اصالت اثر، فراز صفحه پايان نامه " "جمع آوري صورتجلسه دفاعيه به شمراه فرم  -7

 و پيوست آنها به ساير مدارک  ( و فرم ماليي مطابق مقررات آيين نامه الزامييدانشجويان دکتري مقاله وتو

 ضاء و به مدارک نهايي پيوست گردد.شرگونه تغيير در عنوان پارسا صورتجلسه و به امضاء استاد راشنما و داوران رسيده و نماينده ام -8

 وکالت نامه شاي محتمل وفق مقررات تعيين تكليف گردد. -9

 شرگونه مورد اختالفي در صورت عدم اجماع با راي اکثريت جمع بندي و اقدام گردد. -10

 

 :از برگزاری جلسه دفاعیه پسج (               

 ، صورتجلسه دفاعيه به معاونت آموزشي دانشكده تحويل گردد.از ثبت نمره مردودي بالفاصله پس ،عدم قبولي دانشجو در جلسه دفاعيهصورت  در -1

تكميلي دانشگاه در دفاعيه گروه، دانشددددددكده و تحصيالت  دانشجو در صورت داشتن سنوات آموزشددددددي باقي مانده، مي تواند بددددددا اخذ مجوز تبصره: 

 سيون موارد خاص کسب مجوز نمايد.تدا براي افزايش سنوات آموزشي از کميمجدد شرکت نمايد. در غير اين صورت بايد اب

و اخذ امضاء شيئت داوران و اساتيد نمره ، نماينده تحصيالت تكميلي موظف است پس از ثبت دفاعيهجلسه دانشجو در توسط قبولي اخذ نمره درصورت  -2

  برساند. بالفاصله اصالحات مقرر را بصورت مكتو  به اطالع دانشجو ،راشنما

روز کاري جهت انجام امور اداري و ارسال مدارک به اداره  10ماه جهت انجام اصالحات و  4ارشد و دکتري حداکثر  دانشجويان کارشناسيتمامي  -3

گروه جه به و نتي ابطال دانشجو ، دفاعيهماه( 4صورت عدم انجام اصالحات و رضايتمندي داوران در موعد مقرر ) درتحصيالت تكميلي فرصت دارند. 

 .اعالم گردد آموزشي

ماه عدم پیگیری دانشجو بصورت مكتوب به مدیر گروه آموزشی اطالع رسانی و ثبت گردد، گروه  4الزم است یكهفته به پایان زمان  -4

 آموزشی مكلف است موضوع عدم پیگیری و ابطال دفاع را در صورت عدم اقدام طی مدت باقیمانده را به اطالع دانشجو برساند. 

 شرگونه مورد اختالفي در خصوص اصالحات در صورت عدم اجماع با راي اکثريت جمع بندي و اقدام گردد. -5

و اخذ مجوزهای روز پرونده دفاع دانشجو در گروه آموزشی بایگانی و دانشجو برای اكرار فرآیند دفاع  10ماه و  4در صورت ااخیر بیش از  -6

 هدایت گردد.الزم 

امضا شيئت داوران و استاد راشنما پارسا، تعهد اصالت اثر، دو نسخه فرم مالي، گزارشات «  »سه دفاعيه، سه نسخه فرم فرم صورتجل شاملتمامي مدارک  -7

مطابق آئين نامه شاي مصو  و تاييد شده توسط معاون پژوششي يا رئيس )دو ماشه )کارشناسي ارشد(/ههار ماه )دکتري( و مقاله/مقاالت تاييد شده 

 لت نامه شا تحويل گروه آموزشي مربوطه گردد.و وکا (دانشكده

 

 

 و مقرراتاحترام و سپاس از زحمات و حسن دقت همكاران محترم در اجراء ضوابط با 

 


