
 دستوالعمل اجرایی مراسم دفاع از پایان نامه تحصیلی

در مراسم دفاع از پایان نامه های  وحدت رویه در حفظ محیط معنوی در دانشگاه و رعایت موازین اخالقی این دستورالعمل بمنظور ایجاد

 گردد .می  و ابالغ مصوب  دانشجویان تحصیلی

عمومی پزشکی ،دندانپزشکی، داروسازی و   ارشد ، دکترای نامه های دوره کارشناسیپایان منظور از پایان نامه تحصیلی ،   – 1ماده 

 می باشد . Ph . D  تخصصی و رساله دکترای

مقررات مربوط به آیین نامه مراسم دفاع از پایان  هماهنگی آموزشی و صدور مجوز پایان نامه ، یکبرگدانشجو موظف است پس از   – 2ماده 

 نماید . و تحویل آموزش از آن را امضاء دانشکده دریافت ونسخه ای را از آموزشنامه تحصیلی 

متعارف تعریف شده از طرف دانشکده) از جمله پرچم جمهوری اسالمی و پرچم دانشگاه  دارای شرایط  مکان ارائه پایان نامه باید – 3ماده 

 می باشد . اضافی علوم پزشکی لرستان و ... ( و بدون تزئینات

شورای فرهنگی دانشگاه بوده و الزم است  مصوب –دانشجو ملزم به رعایت پوشش اسالمی منطبق با آیین نامه پوشش دانشجویان  – 4ده ما

 غربی مانند کراوات و امثال آن اجتناب نماید . از هر گونه پوشش زننده ، حجاب ناقص ،ظاهر غیر متعارف و ظاهر پوشش

 ایستاده و در کمال آرامش و متانت و احترام به اساتید و حضار انجام گیرد . در حالت دانشجو باید ارائه مطالب علمی توسط – 5ماده 

(  4مشروط به رعایت پوشش و ظاهر اسالمی) مذکور در ماده  بستگان نزدیک دانشجو در مراسم دفاع از پایان نامه و شرکت مدعوین -6ماده 

 با شئون دانشگاه داشته باشند ، مسئولیت بر عهدهورود افرادی که ظاهر غیر متناسب  مجازخواهد بود و در صورت ممانعت انتظامات از

 دانشجو خواهد بود .

 استفاده از هرگونه روال غیرمتعارف مانند موسیقی یا پذیرایی غیر معمول در این مراسم مجاز نمی باشد . -7ماده 

دانشگاه برگزار می گردد  که توسط باشد . پوشیدن این لباس به مراسمی پوشیدن لباس فارغ التحصیلی در مراسم دفاع مجاز نمی -8ماده

 موکول خواهد شد.

 رئیس دانشکده مربوط خواهد بود . مسئولیت نظارت بر اجرای این دستورالعمل بر عهده -9ماده 

باطی دانشجویان دانشگاه خواهد ضان باطی بوده و قابل رسیدگی در شورایضهرگونه تخلف ازمفاد این آیین نامه مشمول مقررات ان -11ماده 

 بود و دانشکده موظف به اعالم موارد تخلف بر اساس روال قانونی ، قبل از اعالم فراغت از تحصیل دانشجو می باشد .

ی از سودر این جلسات   همان رشته  برای حضور دانشجویان ترم آخر و اعضاء هیات علمی دانشجویان هماهنگی الزمالزم است  -11ماده 

 بعمل آید . معاون آموزشی

، به تصویب شورای فرهنگی ( 1389سال  دهمین جلسه شورای فرهنگی ) 27/11/89ماده در تاریخ  12رالعمل در واین دست -12ماده 

 می باشد .  پزشکی لرستان رسیده و از تاریخ ابالغ الزم االجرا  دانشگاه علوم


