
  با نام خدا

  

 حضوريغير حفظ كيفيت و سالمت جلسه دفاعو نحوه برگزاري  نامهشيوه

  ٩٨٢در ترم  تكميلي دانشگاهنامه / رساله در مقاطع تحصيالتاز پايان

  

صوص در خ شوراي آموزشي دانشكدهبا پيشنهاد استاد محترم راهنما، تصويب  صرفاً  ،برگزاري جلسه دفاع به صورت غير حضوري -

 پذير است.برگزاري جلسه دفاع به صورت غيرحضوري امكانالزام 

رم ارسال آن به استاد محت و توسط دانشجو ،مقاطع تحصيالت تكميليهر يك از آمادگي دفاع در مرتبط با اعالم هاي تكميل فرم -

 الزامي است. مطابق ضوابط موجودراهنما و آموزش دانشكده 

دانشگاه  يادارمكاتبات سيستم نمابر و  پست الكترونيك،استفاده از امكانات الكترونيكي مانند  ها درآمادگي آموزش دانشكده -

هاي آموزشي، ممتحنين داخلي و خارجي هاي دفاع به اساتيد محترم راهنما، مديران محترم گروهبراي دريافت و ارسال درخواست

 از ضروريات برگزاري ،نامه/ رسالهدفاع از پايانصدور مجوز  مراحلتكميلي در راستاي تكميل غيرحضوري و نماينده تحصيالت

 است.غيرحضوري جلسات دفاع 

ارسال الكترونيكي پايان نامه به اعضاي هيئت داوران و اخذ موافقت با برگزاري جلسه دفاع،  ارسال دعوتنامه به اعضاي محترم  -

زاري جلسه دفاع مطابق ضوابط مصوب، بايستي با استفاده رگبراي بو اخذ مجوزهاي الزم هيئت داوران پس از طي مراحل قانوني 

 گيرد.انجام  توسط سرپرست محترم تحصيالت تكميلي دانشكده نظارت و مقرراتاز امكانات موجود و مطابق 

هاي دفاع رد صدور مجوزارشد و دكتري در موهاي اجرايي كارشناسيمندرج در دستورالعمل شروط و الزامات رعايت كليه -

به عبارتي برگزاري دفاع غيرحضوري به منزله ناديده گرفتن مصوبات دانشگاه نخواهد بود و كليه  دانشجويان مورد تأكيد است. 

 مراحل مطابق ضوابط بايستي انجام شوند. 

شخصي متدابير است الزم ها ، معاونين محترم آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكدهقطعا با توجه به شرايط داخلي هر دانشكده -

 .تكميلي به كار گيرنددفاع از پايان نامه / رساله دانشجويان تحصيالت صدور مجوزبراي تسهيل روند 

در خصوص فراهم آوردن امكان برگزاري  هاي مختلف الكترونيكي و سيستميكليه مكاتبات انجام شده به روش ضروري است -

 ، در پرونده آموزشي دانشجويان بايگاني شوند.حضوريتكميلي به صورت غيرتحصيالتنامه و رساله دانشجويان دفاع از پايان

واهد تكميلي را به عهده دارد خاخلي كه مسئوليت نماينده تحصيالتارشد با ممتحن دكارشناسيدانشجويان مديريت جلسه دفاع  -

 تكميلي دانشگاه خواهد بود.نماينده تحصيالتدفاع غيرحضوري به عهده بود. در مقطع دكتري مديريت جلسه 

 

 



 

 

 آماده كردن شرايط  و  دانشگاه استفاده كنند.جلسات از سامانه الكترونيكي غيرحضوري  براي دفاعبايستي ميدانشجويان  -

 ملزومات الزم براي برگزاري جلسه غيرحضوري در بستر اين سامانه بر عهده سرپرست تحصيالت تكميلي دانشكده خواهد بود.

مانه در ساالزم است كل فرآيند دفاع دانشجو شامل ارائه، پرسش و پاسخ اساتيد راهنما و ممتحنين و مرحله ارزيابي و نمره دهي  -

  دانشكده و دانشگاه قرار گيرد.تكميلي و تحصيالتآموزشي  محترم در اختيار معاون وضبط شده مذكور 

 د قطع شود.صوتي و تصويري دانشجو با اساتيباط دهي ارتنمرهارزيابي و در هنگام  شودتأكيد مي -

توسط هر يك از  ،از طريق ايميل براي ممتحنين ارسال شده استقبال نامه/ رساله كه هاي ارزيابي پاياندر پايان جلسه فرم -

 .شود لتكميلي دانشگاه ارساتصوير آن براي  نماينده تحصيالت ،اعضاي هيئت داوران تكميل شده و پس از ثبت نمره و امضاء

 اوراندهر يك از اعضاي هيئت نمرات دريافتي را در فرم صورتجلسه دفاع وارد كرده و از طرف  دانشگاه تكميلينماينده تحصيالت -

 كنند. ءامضاصورتجلسه دفاع را 

ي فايل ستكميلي دانشكده قرار گرفته و ايشان با بررصورتجلسه دفاع پس از تكميل در اختيار معاون محترم آموزشي و تحصيالت -

 دريافتي ضبط شده جلسه دفاع، تأييد نهايي صورتجلسه را انجام دهند.

در صورت امكان پس از عادي شدن شرايط فرم صورتجلسه دفاع از پايان نامه/ رساله به امضاي هيئت محترم داوران رسانده شده  -

 و در سوابق آموزشي دانشجو بايگاني شود.

جو همان تاريخ برگزاري جلسه دفاع (غيرحضوري) بوده و به هيچ عنوان قابل تغيير آموختگي دانشمطابق ضوابط تاريخ دانش -

 نخواهد بود.

كت جلسه دفاع شربخش علني  دربه صورت مجازي در صورت امكان لينكي براي جلسه دفاع تعريف شود تا عالقمندان بتوانند  -

 كنند. 

محترم اداري  تمعاون حوزه با هماهنگيمستندات مورد نظر  هاي داوران خارج از دانشگاه،ضروري است در زمينه پرداخت*

  آماده و ارسال شود. مالي

توانند بر حسب مورد و مطابق ضوابط و مقررات مربوطه، در دفاع از پيشنهاد الزم به ذكر است جزئيات اجرايي فوق مي **

  رساله دانشجويان دكتري مورد استناد قرار گيرند.

   

  دانشگاهمديريت تحصيالت تكميلي 

 ١٣٩٩ارديبهشت ماه 


