
  2 از 4  هصفح      ( 4931 دی 41)پزشکي مولکولي ژنتیک و دانشکده پزشکي، گروه  

 دفاع دانشجویان کارشناسي ارشدجلسه پیش آیین نامه

 

گروه،  یتو مدیربا هماهنگی دانشجو  آنتاریخ برگزاری بوده و  الزاميدفاع جلسه پیشانجام  -4

 گردد.مشاور و داور داخل گروه تعیین میاستاد/اساتید راهنما، 

که به نامه خود را یانامل پاقبل از تاریخ جلسه پیش دفاع، نسخه ک روز 41دانشجو موظف است حداقل  -2

 تحویل دهد.  گروهاستاد/اساتید راهنما رسیده است، به دفتر و امضای تایید 

 انبندی این جلسه به شرح زیر است:جزئیات زمبرگزار میشود و  خصوصيدفاع بطور لسه پیشج -9

 جلسهدقیقه با مدیریت رئیس  51االت داوران: هر کدام سو - دقیقه    30ارائه دانشجو:  -

 دقیقه 51حدود شور اعضاء در غیاب دانشجو:  -

  دفاع الزامی است.پیش  نامه در جلسهعملی پایان  سایر مستندات مرحلهو  Lab Bookداشتن به همراه  -1

عدم حضور  رسمی حضور/ دانشجویان، گزارش فعالحضور در مورد   نامهبا توجه به مصوبه گروه و آئین -5

ی مربوطه و استاد/اساتید در طی سنوات تحصیل به استحضار دانشجو و فعالیتهای دانشجو در گروه

نامه  راهنما و مشاور رسانده خواهد شد.  غیبت غیر موجه و گزارش مذکور در احتساب نمره دفاع از پایان

 دانشجو موثر واقع خواهد شد.

در  ت تکمیلی(تحصیال )ترجیحاً ناظرین نفر عضو هیئت علمی 2 ت ازعبارت اس هیئت داورانترکیب  -6

باشد و مدیریت می و یا معاون آموزشی گروهوه رمدیر گ ،رئیس جلسه  .رشته مربوط و رئیس جلسه

 باشد.میبرگزاری جلسه به عهده ایشان 

نامه شرکت داشته  در مواردی که مدیر و یا معاون آموزشي گروه به عنوان استاد راهنما در پایان تبصره:* 

 سه پیش دفاع را به عضو هیئت علمي دیگری واگذار نمایند.ریاست جل الزم استباشند، 

 دفاع الزامی است. دو داور در جلسه پیش حداقل ، رئیس جلسه واستاد راهنمای اولحضور کامل  -1

ولی برگزاری جلسه پیش  نامه در جلسه اختیاری استو اساتید مشاور پایان استاد راهنمای دومحضور 

نتوانست  داوریاگر  . دوم، ملزم به کسب موافقت کتبی از وی میباشد دفاع بدون حضور استاد راهنمای

دفاع تاریخ پیشاز  روز قبلتصحیحات، سواالت و پیشنهادات خود را تا در جلسه حضور یابد، میتواند 

   طرح در جلسه برای رئیس جلسه ارسال نماید. جهت

رائه، نتایج و به سوال در مورد ا شروعاوران پس از پایان ارائه دانشجو، هیأت دبه جز موارد خاص، عمدتاً  -8

و وارد بحث و گفتگو  نمایند نامه میعملی پایان  نامه و در صورت لزوم بررسی مستندات مرحلهمتن پایان

 .خواهند شدو ارائه پیشنهادات و تغییرات درخواستی 

  و پزشکی مولکولی گروه ژنتیک

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان



  2 از 2  هصفح      ( 4931 دی 41)پزشکي مولکولي ژنتیک و دانشکده پزشکي، گروه  

 انجام پژوهش کیفیت ارش،نگ نحوه نامه،پایان ساختار گرفتن نظر در با داوران هیأت جلسه، انتهای در -3

 را خود نظر دانشجو دفاع و ارائه نحوه و شده ثبت پروپوزال اهداف به دستیابی میزان ها، داده ارائه شده،

 عدم موارد در.  برسند اجماع به مشخص نتیجه یک برای بایستی داوران هیأت اصوالً.  نمایند می اعالم

 برای جلسه رئیس برابر، رأی موارد در. شد خواهد تعیین گیری رأی اساس بر نهایی نتیجه اجماع،

 :شد خواهد لحاظ زیر تصمیمات از یکی نهایت، در. گرفت خواهد تصمیم نهایی نتیجه

 و تغییرات برخي با همراه زیاد احتمال به) دفاع جهت نامه پایان پذیرش یا و قبول( الف

 دفاع تاریخ لذا.  باشد می نهایی عدفا انجام به مجاز دانشجو که است معنی بدین (:جزئي اصالحات

 تایید به که را خود نامه پایان شده تصحیح نسخه بایستی دانشجو.  شود تنظیم تواندمی وی نهایی

 یک هفته حداکثر تا( تصحیحات و تغییرات توضیح و لیست با همراه) است رسیده راهنما اساتید/استاد

 .دهد مربوطه داورهای و گروه تحویل نهایی دفاع تاریخ از قبل

 بایستی دانشجو که است معنی بدین (:اساسي اصالحات و تغییرات با همراه) مشروط قبولي( ب

 تصحیحات و تغییرات دقیق توضیح و کامل لیست با همراه و تهیه را شده اصالح و شده بازبینی نسخه

 اگر.  نماید ارسال دمجد داوری برای است رسیده راهنما اساتید/استاد تایید به البته که شده انجام

 ارجاع گروه آموزشی معاون و مدیر به موضوع باشند، نداشته رضایت یافته تغییر نسخه از داور اساتید

 .شود تکرار مجدداً دفاع پیش جلسه لزوم صورت در است ممکن و شده داده

 داشته شرکت هنام پایان در راهنما استاد عنوان به گروه آموزشی معاون و مدیر که مواردی در :تبصره

 .شود تکرار مجدداً دفاع پیش جلسه شود می توصیه باشند،

 دو هر یا و دانشجو شفاهی دفاع و ارائه یا نامه پایان کتبی نسخه که معنی بدین :دفاع پیش تکرار( ج

 تکمیل یا و انجام مواردی در یا و اساسی بسیار اصالحات و بازبینی به احتیاج و نبوده قبول مورد

 مورد در الزم تصمیم داوران هیآت و جلسه رئیس اینصورت، در.  دارد مجدد آنالیز یا و اهآزمایش

 اتخاذ را دانشجو سوی از الزم اقدامات به مشروط آن نمودن موکول یا و دفاعپیش تکرار ملزومات

 .نمایند می

ارد اصلی شود و شامل موپیش دفاع توسط رئیس جلسه تهیه میطبق فرم ارزیابی جلسه  صورتجلسه  .41

 باشد:زیر می

 دفاعشامل پذیرش، قبولی مشروط و یا نیاز به تکرار پیش( تصمیم نهایی الف

 یل تصمیم نهاییدل( ب

 )در صورت لزوم(اصالحات  موارد عمده( لیست ج

 ( لیست و امضاء افراد حاضرد


