
 يبسمه تعال

 در دوران فاصله گذاري اجتماعي يارشد و دکتر يکارشناس يان نامه هايوه نامه دفاع از پايش

ن يوزارت علوم و همچن يرساند با استناد به نامه معاون محترم آموزش يمعزيز ان ياحتراما به استحضار دانشجو

يان پادفاع از  يوه نامه برگزاريش دانشگاه، يليتکم التيتحص يشورا و مطابق مصوبه يآموزش يبند 02سند

  ر خواهد بود.يبه صورت ز يو رساله دکتر پيشنهاد رساله دکتريدفاع از ن يارشد و همچن يکارشناس يها نامه

 :ارشد يمقطع کارشناس

فرم درخواست دفاع از پايان نامه کارشناسي  ارشد توسط استاد راهنما، يان نامه کارشناسيد اتمام پاييبعد از تا

گردد تا مراحل  به استاد راهنما تحويل يبايستبه همراه يک نسخه از پايان نامه ارشد بعد از امضا توسط دانشجو 

الزم به ذکر است که فرم درخواست دفاع از پايان نامه  انجام پذيرد. مربوطهب اتمام آن در دانشکده يد و تصوييتا

بعد  باشد. مي موجودهاي کارشناسي ارشد سايت اداره تحصيالت تکميلي دانشگاه  ارشد در بخش فرم کارشناسي

پايان نامه از ارسال فرم درخواست دفاع از پايان نامه از طرف دانشکده به اداره تحصيالت تکميلي و تاييد آن، 

به حضور اساتيد داور  ست داور(هارد کپي )بر اساس درخواکارشناسي ارشد بايستي به صورت الکترونيکي يا 

جلسه دفاعيه  ،بعد از هماهنگي روز و ساعت برگزاري دفاع با اساتيد راهنما و داورتوسط دانشجو ارسال گردد، تا 

به منظور  . الزم به ذکر است که جلسه دفاعيهشودبا رعايت کليه نکات بهداشتي برگزار  وبه صورت حضوري 

مي  حضور ساير دانشجويان و خانواده آنها در جلسه دفاع اکيدا ممنوعبوده و رعايت نکات بهداشتي غير عمومي 

توانند به صورت ويدئوکنفرانس  يخارج از دانشگاه باشد ايشان م ،همچنين در صورتيکه ممتحن پايان نامهباشد. 

شيوع ويروس که اين شرايط صرفا براي وضعيت حاضر به خاطر در جلسه دفاع شرکت نمايند. الزم به ذکر است 

  کرونا تصويب شده است

     :يمقطع دکتر

خود بايستي بعد  يشنهاد رساله دکتري: دانشجويان دکتري به منظور دفاع از پيشنهاد رساله دکتريدفاع از پ

م و يتنظ را پس از يشنهاد رساله دکترياز هماهنگي با استاد راهنما و تاييد ايشان در خصوص دفاع از آن، فرم پ

رزومه داوران خارجي پيشنهادي جديدترين ي و همچنين شنهاد رساله دکتريپفرم ک نسخه يبه همراه  امضا

الزم به ذکر است  تا مراحل تاييد و تصويب آن در دانشکده مربوطه انجام پذيرد. کنندبه استاد راهنما ارسال  خود

که فرم پيشنهاد رساله دکتري و همچنين فرم گزارش پيشنهاد رساله دکتري در سايت اداره تحصيالت تکميلي 

مدارک دفاع از پيشنهاد رساله دکتري از  ي، تماماز آن پسباشد.  مي موجوددانشگاه در بخش فرم هاي دکتري 

ب يد و تصوييارسال گردد تا مراحل تاورت الکترونيکي به صبه اداره تحصيالت تکميلي  يستيطرف دانشکده با



 يشنهاد رساله دکتريرفته و داوران دفاع از پيز صورت پذيآن در جلسه شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه ن

توسط  د داورياساتچاپ شده به حضور ا ي يکيبه صورت الکترون يت فرم گزارش رساله دکترين گردد. در نهاييتع

و بعد از هماهنگي روز و ساعت برگزاري دفاع با اساتيد راهنما و همچنين داوران  خواهد شدارسال دانشجو 

 يمه حضوري از پيشنهاد رساله دکتري خود دفاع نمايد.داخلي و خارجي دانشجو قادر خواهد بود که به صورت ن

با رعايت کليه ت تکميلي حضور دانشجو، اساتيد راهنما و داوران داخلي و نماينده تحصيالالزم به ذکر است که 

در جلسه حاضر  فرانسبه صورت ويدئو کنمي توانند در جلسه دفاع الزامي بوده و داوران خارجي نکات بهداشتي 

همچنين به منظور رعايت نکات بهداشتي جلسه دفاع، غيرعمومي بوده و حضور ساير دانشجويان و باشند. 

است که اين شرايط صرفا براي وضعيت حاضر به  ذکر شايان شد.خانواده آنها در جلسه دفاع اکيدا ممنوع مي با

 .خاطر شيوع ويروس کرونا تصويب شده است

دانشجويان دکتري به منظور دفاع از پيشنهاد رساله دکتري خود بايستي بعد از دفاع از رساله دکتري: 

 را پس از يدفاع از رساله دکترهماهنگي با استاد راهنما و تاييد ايشان در خصوص دفاع از آن، فرم درخواست 

به استاد راهنما ارسال  ساير مستندات مورد نيازبه همراه يک نسخه از رساله دکتري و همچنين  م و امضايتنظ

 درخواست دفاع ازتا مراحل تاييد و تصويب آن در دانشکده مربوطه انجام پذيرد. الزم به ذکر است که فرم  نمايند

باشد. بعد از آن،  مي موجودتحصيالت تکميلي دانشگاه در بخش فرم هاي دکتري  رساله دکتري در سايت اداره

اداره تحصيالت تکميلي صورت الکترونيکي به تمامي مدارک دفاع از رساله دکتري از طرف دانشکده بايستي به 

ته و ارسال گردد تا مراحل تاييد و تصويب آن در جلسه شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه نيز صورت پذيرف

 يستيبا يليالت تکميکارشناس اداره تحص يدانشجو با هماهنگ ،سپس داوران دفاع از رساله دکتري تعيين گردد.

به همراه فرم ارسال رساله آماده دفاع دانشجويان دوره دکتري به اساتيد داور  ياقدام به ارسال رساله دکتر

ارزيابس . بعد از دريافت فرم نمايد )بسته به نظر استاد داور( داخلي و خارجي به صورت الکترونيکي يا چاپ شده

اساتيد داور داخلي و خارجي، دانشجو قادر خواهد بود که از رساله دکتري خود به صورت نيمه رساله توسط 

الزم به ذکر است که حضور دانشجو، اساتيد راهنما و داوران داخلي و نماينده تحصيالت حضوري دفاع نمايد. 

ويدئو ي با رعايت کليه نکات بهداشتي در جلسه دفاع الزامي بوده و داوران خارجي مي توانند به صورت تکميل

همچنين به منظور رعايت نکات بهداشتي جلسه دفاع، غيرعمومي بوده و . دفاع شرکت نماينددر جلسه  کتفرانس

است که اين شرايط  ذکر شايان .حضور ساير دانشجويان و خانواده آنها در جلسه دفاع اکيدا ممنوع مي باشد

 .صرفا براي وضعيت حاضر به خاطر شيوع ويروس کرونا تصويب شده است

 

 

          



 


