
ی فرآیند دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده توانبخش  

از زمان تصویب پروپوزال در دانشکده الزم است شرط الزم جهت دفاع پایان نامه: 

گذشته  شش ماهدانشگاه و از زمان تصویب در کمیته اخالق در پژوهش  یکسالتوانبخشی 

 باشد.

 راهنما به همراه فایل پی دی اف پایان نامه مطابق آیین نامه نگارش به گروهاستاد  اعالم آمادگی دفاع توسط .1

انجام پیش دفاع در گروه، این جلسه متشکل از اساتید راهنما، مشاور ) علمی و آماری(، مدیر گروه و اعضای هیئت  .2

 علمی گروه می باشد.

 ر علمی و آماری رسیده باشد.به مهر و امضاء اساتید راهنما و مشاوارائه صورت جلسه پیش دفاع که  .3

 ارسال نامه از طرف مدیر گروه به معاونت آموزشی جهت استعالم .4

 تایید بالمانع بودن دفاع از نظر معاونت آموزشی .5

ارسال نامه از طرف مدیرگروه به معاونت پژوهشی بهمراه مستندات صورتجلسه پیش دفاع، بعالوه پیشنهاد داوران  .6

 روپوزال(نهایی )ترجیحا همان داوران پ

 اطالع رسانی استاد راهنما به دانشجو جهت مراجعه به کارشناس پژوهش .7

دریافت فرمهای اصالت پایان نامه، چک لیست تاییدیه ارزیابی ساختاری، و راهنمای نگارش پایان نامه از سایت  .8

 توسط دانشجو دانشکده

 ارائه فرم تائیدیه داور ارزیاب ساختاری به همراه چک لیست به واحد پژوهشی  .9

هماهنگی شفاهی دانشجو با اساتید راهنما، مشاور، نماینده پژوهشی و داوران و اطالع به واحد پژوهشی جهت صدور  .11

 ع الزامی می باشد (% از اساتید اعم از اساتید راهنما و مشاور و داور در جلسه دفا51دعوتنامه ) حضور حداقل 

ارائه دعوتنامه به همراه یک نسخه پایان نامه به داوران توسط دانشجو و گرفتن امضاء از اساتید )فرم امضاء دعوتنامه(  .11

 جهت حضور در جلسه و ارائه آن به واحد پژوهشی دانشکده )دو هفته قبل از دفاع(.

 اعالم تاریخ جلسه دفاع توسط معاونت پژوهشی به مدیر گروه .12

دقیقه، جلسه دفاع  15نصاب هیات داوران به مدت  برگزاری جلسه دفاع راس ساعت مقرر )در صورت تاخیر حد .13

 برگزار نمی گردد(.

داور نیز یک داور  3داور جلسه رسمیت می یابد . درصورتیکه از این  3داور دعوت می شوند که با  4در جلسه دفاع  .14

ساعت قبل از جلسه دفاع  24کالت کتبی خود به یکی از داوران مدعو، نتواند در جلسه حضور یابد، ضروری است با و

 درخصوص ثبت نمره به معاونت پژوهشی دانشکده اعالم نماید.

 ارائه نظرات و پیشنهادات داوران، و پاسخگویی و دفاع دانشجو .15

و  18باشد نمره از  )درصورتیکه مقاله فقط سابمیت شده خروج دانشجو از جلسه به منظور ارائه نمره توسط اساتید .16

 محاسبه خواهد شد.( 21در صورت چاپ مقاله نمره از 



 ارائه فرم نمره و صورتجلسه دفاع به اساتید راهنما، مشاور و داوران توسط نماینده پژوهشی.  .17

 محاسبه نمره و اعالم آن در بین حضار توسط نماینده پژوهشی و اختتامیه جلسه   .18


