باسمه تعالی

شیوه نامه دفاع از رساله دکتری

تاریخ:
شماره :

مقدمه:
به منظور هماهنگی و اتخاذ روش یکسان در فرآیند دفاع و ارزیابی بهینه رساله های دکتری این دستورالعمل با
عنوان «فرایند دفاع از رساله دکتری» تدوین شده است.
ماده  -1شرط کفایت دستاوردهای علمی
 مرحله پیش دفاع
مجوز پیش دفاع با ارائه پذیرش قطعی یک مقاله صادر می شود.
 مرحله دفاع
به منظور اطمینان از کفایت دستاوردهای علمی ،عالوه بر تأیید استاد راهنما مبنی بر قابل دفاع بودن رساله،
چاپ یک مقاله در مجالت علمی – پژوهشی دارای نمایه معتبر بین المللی ( ISIیا علمی-پژوهشی مورد تایید
وزارت علوم یا وزارت بهداشت) با تایید کتبی استاد راهنما و معاونت پژوهشی دانشکده و مدیریت تحصیالت
تکمیلی دانشگاه ،ضروری است.
مقاله باید دارای شرایط زیر باشد:

أ .مستخرج از رساله باشد.
ب .محصول پژوهش دانشجو در دوره دکتری و تاریخ ارسال آن بعد از شروع دوره دکتری باشد.
ج .نام دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) مطابق مصوبه معاونت پژوهشی به صورت کامل در جایگاه موسسه اصلی
بصورت فارسی یا انگلیسی قید شده باشد .ثبت نام دانشگاه یا موسسه دیگر در جایگاه دوم بالمانع است.
د .ترتیب اسامی نویسندگان به صورت نام دانشجو ،نام استادان راهنما ،نام استادان مشاور باشد ( .درصورتی که
نام شخص دیگری در مقاله مستخرج از رساله دانشجو ذکر شده باشد باید بعد از اسامی فوق قرار گیرد)
ه .مجوز دفاع با چاپ مقاله صادر می شود.
ماده  -2زمان دفاع
حداقل زمان الزم برای دفاع 21ماه پس از تصویب طرح پیشنهادی ) (Proposalبا رعایت مدت مجاز تحصیل در
دوره دکتری است.
ماده  -3زبان رساله
رساله به زبان فارسی است ،ولی حسب مورد می تواند با تصویب گروه آموزشی و شورای تحصیالت تکمیلی
دانشکده و دانشگاه عربی یا انگلیسی باشد.
تبصره  -2در رشته های زبان خارجی (عربی و انگلیسی) نیازی به تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه نیست.
تبصره  -1ارائه چکیده رساله به زبان فارسی و انگلیسی الزامی است.

تاریخ:

شیوه نامه دفاع از رساله دکتری

شماره :

ماده  -4پیش دفاع
به منظور رفع نقایص احتمالی رساله و آمادگی دانشجو برای دفاع ،برگزاری جلسه پیش دفاع با حضور مدیر گروه،
استادان راهنما ،استادان مشاور و دو نفر عضو هیأت علمی گروه آموزشی در رشته مربوط با حداقل درجه استادیاری
(که عضو هیأت داوران مذکور در ماده  5نیز خواهند بود) با انتخاب شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده و یک نفر
نماینده تحصیالت تکمیلی با انتخاب مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،ضروری است .جلسه پیش دفاع زیرنظر
دانشکده برگزار و گزارش آن به تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال می شود .دانشجو موظف است نقایص تشخیص
داده شده در جلسه را تحت نظر استاد راهنما مرتفع ساخته و رساله را برای دفاع آماده کند.
تبصره  -3در صورت عدم تایید رساله در جلسه پیش دفاع ،این جلسه فقط یکبار تکرار می شود و در صورتی که
برای بار دوم نیز رساله غیر قابل دفاع تشخیص داده شود ،مطابق مقررات دانشگاه عمل خواهد شد.
ماده  -5ترکیب هیات داوران
 استاد یا استادان راهنما (مجموعاً دارای یک رای) استاد یا استادان مشاور (مجموعاً دارای یک رای) سه نفر عضو هیات علمی در رشته مربوط با درجه حداقل استادیاری با انتخاب شورای تحصیالت تکمیلیدانشکده که باید یک نفر از آنها حداقل دانشیار و از موسسه های خارج از دانشگاه باشد (هر نفر دارای یک رای).
 نماینده اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه با حداقل مرتبه استادیاری به عنوان رییس و ناظر بر حسن اجرایجلسه دفاع (بدون حق رای).
ماده  -6اخذ مجوز دفاع
فاصله زمانی بین پیش دفاع و دفاع نهایی رساله های دکتری حداقل یک ماه می باشد و در صورت نیاز با
پیشنهاد هیات داوران بیشتر می شود .دانشجو باید حداقل  21روز قبل از دفاع ،فرم درخواست مجوز دفاع را
تکمیل کند و به همراه یک نسخه از اصل مقاله چاپ شده و تاییدیه جلسه پیش دفاع مبنی بر قابل دفاع بودن
رساله(صورتجلسه پیش دفاع که به امضای هیات داوران رسیده است) تحویل گروه آموزشی نماید .گروه آموزشی
و دانشکده پس از بررسی مدارک و اخذ مجوز برگزاری جلسه دفاع از اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه جلسه
دفاع را برگزار می نماید.
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ماده -7آگهی جلسه دفاع
دانشجو موظف است ،پس از کسب مجوز دفاع ،آگهی جلسه دفاع را حداقل یک هفته قبل از تاریخ برگزاری در
معرض دید عموم قرار دهد.
ماده -8جلسه دفاع
جلسه دفاع با حضور هیات داوران (مندرج در ماده  )5در زمان مقرر برگزار می شود.
تبصره  -4جلسه دفاع باید در یکی از روزهای شنبه تا چهارشنبه و در دانشگاه برگزار شود.
تبصره  -5ریاست جلسه دفاع بر عهده نماینده اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه است.
ماده  -9ارزیابی رساله
ارزیابی رساله بر اساس کیفیت علمی پژوهش انجام شده ،میزان نوآوری ،چگونگی دفاع از یافته های پژوهشی،
نحوه نگارش و تدوین رساله انجام و نتیجه به یکی از دو صورت زیر تعیین می شود:
الف  -قبول با درج درجه وکمیت های مربوط زیر:
 عالی (از نمره  21تا )11 بسیار خوب (از نمره  21/5تا )21/11 خوب (از نمره  21تا )21/41ب -غیر قابل قبول (کمتر از ) 21
تبصره  -1در صورتی که رساله به شرط انجام اصالحات پذیرفته شود ،دانشجو موظف است حداکثر در مدت دو ماه
اصالحات را انجام دهد و پس از تأیید توسط استاد راهنما و یکی از داوران و نماینده تحصیالت تکمیلی دانشگاه آن
را به اداره تحصیالت تکمیلی تحویل دهد.
تبصره  -1چنانچه رساله دانشجو "غیر قابل قبول" ارزیابی شود ،دانشجو می تواند ،بنا به تشخیص هیات داوران طی
حداکثر شش ماه ،با رعایت حداکثر مدت مجاز تحصیل یک بار دیگر از رساله خود دفاع کند.
این دستورالعمل مشتمل بر یک مقدمه 1 ،ماده و  1تبصره در تاریخ  2314/21/21در شورای تحصیالت تکمیلی
دانشگاه به تصویب رسید و از همین تاریخ الزم االجرا است.

