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 طرزالعمل دفاع تیزس

دفاع تیزس طرح شده و شامل اجزای ذیل میباشد:  ه یپروس با محصالناین طرزالعمل به منظور آشنائی بیشتر     

نتیجه دفاع.  ذیالً  -و ، دفاع -هحضورداشت اعضأ ،   -داعالن دهی،   -جزمان بندی،    -بجلسه دفاع،   -الف

 بیان شده است: به صورت خالصه تفصیل هر جزء

د. و ایجاد یک محیط  سالم برای جلسه دفاع باید برای آموزش متقابل و رشد مسلکی مساعد باش جلسه دفاع:   

ماستری را تشویق کند تا در مکالمه با  محصلبحث  ذریعه شکل سوال و جواب ضروری میباشد. جلسه دفاع باید 

را به شکل محرم  محصلاعضای کمیته مؤظف شده حصه گیرد.  در اخیر جلسه دفاع زمانیکه اعضای کمیتهء دفاع 

یته باید وابسته به تیزس ماستری باشد. بعالوه، مالحظات اخیر باید کاندید ارزیابی می کنند، مالحظات اعضای کم

 مؤفق را برای رشد مسلکی تشویق نمایند.

 زمان بندی:

 روز قبل از ختم سمستر خزانی از طرف مرکز تحصیالت ماستری برنامه ریزی شود. 51تاریخ دفاع باید  -

 .گرددقوس زمان بندی  44عقرب الی   42ین تمامی پروسه های دفاع برای کاندیدان ماستری باید ب -

دفاع  ممکن است قبل و یا بعد از این مدت تنها با داشتن اطالعیه قبلی مبنی بر عذر مؤجه و معقول، که  -

مرکز تحصیالت ماستری   آمرمورد تأیید مرکز تحصیالت ماستری قرار گیرد، زمان بندی شود.             ) 

 م اتخاد نماید(.تصمی ،ل است تا در موردوومس

، زمان بندی کند و به محصالنمرکز تحصیالت ماستری مسؤل است تا تاریخ و وقت معین را برای دفاع  -

دو هفته قبل از پروسه اطالع دهد. عالوه بر آن، سه روز قبل از  دفاع استاد رهنما، اعضای کمیته و کاندید

 دفاع برایشان نیز یاد آوری نماید.

 پروسه اعالن دهی:

 لیت دارد تا تاریخ، وقت  و محل دفاع را اعالن نماید.وز تحصیالت ماستری مسؤمرک -

دفاع  اسم کاندید -ب  ،عنوان تیزس ماستری  -الفمانند:  پروسه اعالن دهی باید شامل معلومات -

 تاریخ ، وقت و محل دفاع، باشد. -داسامی اعضای کمیته   -ج،  ماستری
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تری را باید یک روز قبل از دفاع  روی تخته اعالنات در مرکز تحصیالت ماستری خالصه تیزس ماس -

 معرض دید قرار دهد.

کاپی ( تیزس ماستری را باید تهیه نموده و یک  7مرکز تحصیالت ماستری کاپی های اخیر ) مجموعاً  -

 هفته قبل از دفاع غرض مرور در دسترس اعضای کمیته قرار دهد.

 حضورداشت اعضأ:

 در جلسه دفاع اشتراک نمایند. به اساس ثبت نام قبلی محصالن ماستریتمام اعضای کمیته دفاع و  -

 مرکز تحصیالت ماستری داشته باشند. آمردر موارد استثنایی باید تایید قبلی از  -

توانند منحیث مهمان می ثبت نام نموده باشند که قبالًمحصلین دیگر استادان و تنها یک تعداد محدود -

 شرکت نمایند.

 تواند صرف دو نفر را دعوت نماید.در روز دفاع خود می دفاع هر کاندید -

بیرونی جداً خواهش می شود که در زمان دفاع تیزس سکوت مطلق  واشتراک کننده گان از ناظرین -

 اختیار نمایند.

 گرفتن عکس و فلمبرداری جداً ممنوع است. -

 .تلفون ها باید دراثنای دفاع خاموش باشد -

 وقت دفاع:

 دقیقه در نظر گرفته شده است. 06مجموعاً یک ساعت یا  ،کاندید دفاع هر مراحل برای -

 کند.رئیس کمیته منحیث تسهیل کننده و حفظ کننده وقت کار می -

توسط استاد  محصل، معرفی عنوان تیزس و باشدمیبیانیه رئیس کمیته شامل معرفی مقررات و قواعد دفاع  -

 دقیقه (. 1)  گیرد.صورت می رهنما

 دقیقه (. 46دفاع تیزس توسط محصل  ) حداکثر  -

روش جمع  -جسوال کلیدی تحقیق،  -باهداف تیزس،  -الف :ماستری باید شاملدفاع تیزس پیشکش  -

 گیرد.یافته های مهم، باشد. استفاده از وسایل بصری و پاورپاینت مورد تأیید قرار نمی -دآوری آمار، 

 کننده باشد نه مهمانان حاضر در مجلس. دفاع تیزس باید متوجه اعضای ارزیابی   -
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 دقیقه(. 46گیرد )سواالت صرف توسط دو عضو و رئیس کمیته صورت می -

 توضیحی نظریات ،دفاع ی سوال های اعضای کمیته موردتوانند تنها در استاد رهنما و عضو خارجی می -

 خود را ارایه نمایند.

دقیقه  56ند تا محل دفاع را ترک گفته و برای مدت کبعد از ختم دفاع رئیس کمیته از کاندید تقاضا می -

 در مرکز تحصیالت ماستری منتظر بماند.

 پردازد.کمیته دفاع  دراین مدت به ارزیابی پروسه ی دفاع محصل می -

از طرف  رییس کمیته می شود تا دوباره در اطاق دفاع حاضر شود و نتیجه  اجازه دادهمحصل  بهسپس  -

 دقیقه( 1شود )یم بالغبرای محصل ادفاع 

وامضای رییس واعضای کمیته را در فارم تاییدی دفاع  در عین زمان کواردیناتور پروگرام نتیجه را ثبت -

 نماید.می اخذ

 از مهمانان دیگر خواهشمندیم که سکوت کامل را از شروع الی ختم دفاع اختیار نمایند. -

 باید خاموش گردند. همراهتیلیفون های  -

 در وقت دفاع ممنوع است.عکاسی و فلمبرداری  -

 قبل از دفاع: تیزس ماستریارزیابی 

 ارزیابی متن تیزس ماستری باید توسط اعضای کمیته مسؤول ارزیابی، قبل از دفاع راه اندازی شود. -

توسط استاد رهنما واعضای کمیته  اگر اختالف نظریات وجود داشت، باید تحت رهبری رئیس کمیته -

 ی حل شود.در جریان پروسه ارزیاب دفاع

که امضأ و موافقت استاد رهنما و سه عضو  اجازه حاصل می نمایدتنها زمانی به دفاع تیزس  محصل -

 ارزیابی کننده را اخذ نموده باشد.

درصورت موجودیت مشکالت درمتن تیزس که ازطرف استا د رهنما واعضای کمیته تایید گردد برای  -

 ح آن بپردازد.تا به اصال شودروز وقت داده می 51محصل مدت 

 کمیتۀ دفاع تیزس : 

 برای ارزیابی از کار تحقیقی و یا تیزس ارایه شده ، کمیتۀ دفاع به ترکیب آتی تشکیل می شود:
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جمله چهار تن از استادان یا اعضای بورد برنامه مجموع اعضای کمیتۀ دفاع به پنج نفر بالغ می شوند، از آن -

 .ماستری و یک تن عضو بیرونی می باشد

یتۀ دفاع تیزس برای هر محصل دارای یک رئیس است که در آغاز دفاع هر کاندید توسط مرکز کم -

 تحصیالت ماستری تعیین می شود.

نمایند اما در ارزیابی و دفاع تیزس ۀ دفاع در جلسۀ دفاعیه اشتراک میاستاد رهنما و عضو بیرونی کمیت -

 سهم نمی گیرند.

محصل ماستری در مشوره با آمر مرکز تحصیالت ماستری  انتخاب اعضای کمیتۀ دفاع تیزس برای هر -

 صورت می گیرد.

 نتیجه دفاع:

بطور رسمی و کتبی به اطالع  دفاع پروگرام ختمکواردیناتور پروگرام باید نتیجه دفاع را یک هفته بعد از -

 کاندیدان ماستری و وزارت تحصیالت عالی برساند.

 مؤفق( ناب، مؤفق( الفد: باش دوکتگوریاین  یکی از نتیجه باید دارای -

شود. هفته برایش داده می 2 تا 4فرصت دیگر برای  یک شود،مینامؤفق ماستری که در دفاع اع دفکاندید  -

شود تا باالی تیزس خود درین مدت زمان کار نموده و دوباره از تیزس خود از کاندید ماستری تقاضا می

 دفاع نماید.

 دفاع تیزس:وظایف آمر مرکز تحصیالت ماستری در 

 تعیین تقسیم اوقات دفاع تیزس ها -

 حصول اطمینان از موجودیت اعضای کمیته در دفاع تیزس -

 ترتیب و تنظیم اسناد مربوط به نتیجه دفاع -

 


