عنوان :مراحل تصویب موضوع پایاننامه  /رساله و دفاع نهایی از آن
قابل توجه دانشجویان مقاطع كارشناسی ارشد و دكتر ی دانشكده الهیات
ً
احتراما به شرح ذیل مصوبه صورتجلسه شماره  ۱۰۴مورخ  ۱۳۹۹/۰۸/۰۶شورای آموزشی و تحصیالت تكمیلی
دانشكده حضورتان اعالم میگردد:

مراحل تصویب موضوع پایاننامه  /رساله به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:


اصل موضوع پایاننامه  /رساله به همراه فرم عدم تكرار توسط دانشجو جهت تصویب اولیه به بخش
ارسال  /تحویل گردد.



پروپوزال توسط مدیر بخش و در گروه فلسفه توسط مدیر گرایشها جهت ارزیابی به دو داور ارجاع گردد.
این ارزیابیها در حضور اعضای بخش یا گرایش مورد بحث قرار گیرد.



حداكثر ظرف دو هفته كار ی موضوع پایاننامه  /رساله (از زمان دریافت پروپوزال توسط مدیر بخش) ،در
بخش تصویب و صورتجلسه به همراه سایر مدارك دانشجو به شورا ارسال  /تحویل گردد.



شورا نیز موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته كار ی (از زمان دریافت كامل مدارك دانشجو) ،موضوع
پایاننامه  /رساله را رسیدگی و به دانشجو اعالم نماید.



كلیه امور ساختار ی و محتوایی پروپوزالها با بخشها میباشد.



چنانچه برای شورا محرز گردد كه طرحی در این فرایند دارای نقصی (از لحاظ شكلی یا محتوایی) میباشد
به حسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.



ارزیاب تعیین شده توسط شورا برای یك پروپوزال ،در صورت وارد دانستن اشكال به پروپوزال ،بایستی
بعد از اصالح توسط دانشجو ،طرح را بازبینی و تائید یا عدم تائید نماید.

موارد ذیل در خصوص دفاع نهایی از پایاننامه  /رساله مورد تصویب قرار گرفت.


مقرر گردید دانشجو از این پس همراه با برگه اعالم كفایت ،برگه تائیدیه سامانه همانند جویی (سامانهای
كه درصد كپی بردار ی پایاننامه  /رساله را مشخص مینماید) كه به تائید استاد راهنما رسیده باشد را به
آموزش ارائه نماید.



تعیین داوران با مدیر بخشها می باشدچنانچه مدیر بخش خود استاد راهنمای پایاننامه  /رساله بود
تعیین داوران با معاون آموزشی دانشكده میباشد.



اسامی داوران داخلی در پایاننامه مقطع ارشد و داوران داخلی رساله در مقطع دكتر ی محرمانه نبوده و
دانشجو موظف است در قبال رسید ،پایاننامه یا رساله را حداكثر ظرف مدت سه روز بعد از تحویل برگه
اعالم كفایت ،به داوران تحویل و رسید مربوطه را به آموزش ارائه نماید.



دو نفر داور خارجی در مقطع دكتر ی محرمانه بوده و آموزش پایاننامه  /رساله را به ایشان تحویل
مینماید.



در خصوص دفاع از پروپوزال در مقطع دكتر ی روال سابق (محرمانه نبودن داوران و هماهنگی دفاع با
دانشجو) صورت میپذیرد.



شورا ضرورت حضور داوران دفاع از پروپوزال در دفاع نهایی رساله را الزامی نمیداند.



درخصوص اعالم نمره نهایی دفاعیه مقرر گردید در مرحله اول بصورت شورایی نمره اعالم گردد ولی چنانچه
هیأت داوران به نمره واحدی اتفاق نظر نداشته و با شور گرفتن به نتیجه واحدی نرسیدند ،نمرات بصورت
محرمانه و با معدل گیر ی لحاظ گردد.



در اعالم نمره به صورت محرمانه و با معدل گیر ی ،تیم راهنمایی و مشاور یك نمره و سایر داوران هر كدام
یك نمره دارند.



نیم نمره تشویقی بابت دفاع در ترم چهارم برای دانشجویان مقطع ارشد و در ترم هشتم برای دانشجویان
مقطع دكتر ی حذف گردید.



نمره تشویقی در خصوص مقاالت (مستخرج از پایاننامه/رساله) اضافه بر یك مورد قانونی در مقطع
دكتر ی و داشتن مقاله معتبر در مقطع ارشد (برای چاپ/پذیرش قطعی مقاله در نشریات علمی پژوهشی
و »«ISIمعتبر 0.5 ،نمره) ،در صورت ارائه همراه با برگه اعالم كفایت به آموزش مقدور بوده و در حین دفاع
یا بعد از آن مشمول تشویقی نمیگردد.



در هر دو مورد دانشجو بایستی همزمان با كارهای فوق الذكر در سیستم جامع گلستان قسمت پیشخوان
خدمت مراحل تصویب موضوع پایاننامه  /رساله و درخواست دفاع را تكمیل و ارسال نماید.

جهت هر گونه راهنمایی و هماهنگی با ایمیل  Majid_Lotfian@ut.ac.irمکاتبه نمایید.

دانشکده الهیات

