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 3 ............................................................................................................................................................. هدف
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 هدف

انیپا نهایی دفاع و هیشنهادیپ دفاع جامع، آزمونمنظور ساماندهی، وحدت رویه و افزایش کیفیت برگزاری جلسات  به

 دئویو صورت به( داور) ممتحن و مشاور ،راهنما استادان شرکتبرای  چارچوب قانونی، تحصیالت تکمیلی رساله/ نامه

 ارتقای کیفیت آموزشیشی از برنامة خب لعملتوراو اجرای این دس تدوینگردید.  تعیین ی به صورت زیرامکاتبه و کنفرانس

 .استدانشگاه  و پژوهشی
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  کلیشرایط الف( 

امکان برگزاری جلسه آزمون و ارسال مستندات مربوط، های الزم زیرساختو در صورت وجود  در موارد خاصـ 1

 شرایطیگر موارد زیر و درعایت با و دفاع از طریق ویدئوکنفرانس  (ای یا ویدئوکنفرانساز طریق مکاتبه)پیشنهادیه  و جامع

  :وجود دارد دستورالعملمندرج در این 

 راهنما داوری )مبنی بر شرکت عضو هیأت  دانشکده یا شورای گروه مستقل / تأیید شورای بخش / گروه

در زمان نامه / رساله بصورت جداگانه و پایاناز دفاع جلسه رای هر ببه صورت ویدئوکنفرانسی  و داوران(

 نامه / رساله تعیین داوران نهایی پایان

  اون معارسال دالیل توجیهی برگزاری جلسه با شرایط فوق به همراه رونوشت مکاتبات انجام شده به

 از طریق معاون دانشکده / مدیرگروه مستقل پردیس / دانشکده مستقل

  سایر  دانشکده و خش/ گروه/اساس صورتجلسات شورای بتأیید معاونت پردیس / دانشکده مستقل بر

 مستندات

نامه/ پایان از دفاع جلسه و( دئوکنفرانسیو ای یامکاتبهبه صورت ) هیشنهادیپدفاع از  جلسه در راهنما استاد شرکتـ 2

یا ماموریت خارج از  یمطالعات فرصتدر  زمان دفاع درراهنما  استاد که یموارد در (دئوکنفرانسیوبه صورت رساله )

 پذیر است: ، با رعایت موارد زیر امکانبردیم سر به کشور

 درصد مشارکت  01با حداقل اد راهنمای دوم داخل دانشگاه تعیین است 

 گروه مستقل / دانشکده  شورای بخش و شورای تأیید 

( 1یدئوکنفرانسی با رعایت مفاد بند )ونامه / رساله به صورت شرکت داور خارج از دانشگاه در جلسه دفاع از پایان ـ3

 انتخاب شود.  / دانشکده مستقل دانشکدهمستقل /  گروهخارج از  ،دیگر از داوران یکیکه  پذیر استی امکاندر صورت

 کنددر جلسه شرکت میبه صورت ویدئوکنفرانس  داوری )راهنما و داوران(یکی از اعضای هیأت  در مواردی که ـ4

 .اعالم گرددبه حوزه تحصیالت تکمیلی  جلسه دفاع، جهت اطالع به ناظرمراتب الزم است 

  .ندینما شرکت جلسه در کنفرانس دئویو ای ایمکاتبه قیطر از توانندیم داوران و راهنما استادان از نفر کی حداکثر ـ5

 امضاء صورتجلسه دفاع باید اصلدر صورت برگزاری جلسه دفاع پایان نامه/رساله به صورت ویدئوکنفرانسی،  ـ6

و عنوان نباید گرفتن امضاء به دانشجباشد. مسئولیت ارسال صورتجلسه و اخذ امضا بر عهده استاد راهنما است و به هیچ

 واگذار شود. 
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در جلسه دفاع به صورت ویدئوکنفرانس  داوری )راهنما و داوران(اعضای هیأت در صـورتی که یک نفر از  :تبصـره

ان امضــاء امکشــورای گروه مســتقل / دانشــکده  یابا تشــخیش شــورای بخش / گروه ه و به دالیل موجه شــرکت کرد

  تواند از طرف استاد ناظر انجام شود.این امضاء می ،با ارسال ایمیل تأییدیهصورتجلسه دفاع را ندارد، 

 حضور دارد، باید تمامدفاع بصورت ویدئوکنفرانسی در جلسه  داوری )راهنما و داوران(هیات  عضودر صورتی که  ـ7

تکميل  اگ رکاربرقبل از اتمام جلسه به نمایندگی ایشان استاد ناظر نموده تا  اعالم استاد ناظریابی را به شارز کاربرگموارد 

 .نمایدو تأیيد 

حق ارزیابی پایان نامه/رساله را دارند  (به نحوی که ذکر شد)دفاع حاضر در جلسه  داوریفقط اعضای هیات : تبصره

 .مجاز نیست (وکالتی، قبل از دفاع، بعد از دفاع و غیره)یابی افراد غایب به هر نحوی شو ارز

ن و برگزاری جلسه کتبی آزموای نامه / رساله به صورت مکاتبهـ برگزاری جلسه آزمون شفاهی جامع و دفاع از پایان8

پذیر کدام از اعضای هیأت داوری اعم از راهنما، مشاور و داور امکانبرای هیچفرانسی جامع دکتری به صورت ویدئوکن

 نیست. 

ها و نظارت بر نحوه های مستقل و پردیسها / گروهمسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده دانشکده* 

  تحصیالت تکمیلی دانشگاه است. حوزه اجرای آن بر عهده
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 یامکاتبهشرایط برگزاری جلسه به صورت ب( 

ند با رعایت شرایط مندرج در بای نامه / رساله به صورت مکاتبهه آزمون جامع و دفاع از پیشنهادیه پایانبرگزاری جلس

 پذیر است.)الف( مطابق با جدول زیر امکان

 

 رساله/ نامهانیپا هیشنهادیپ یدکتر جامع یکتب آزمون استاد

 راهنما

 حیتصح و سوال ارسال قیطر از راهنما استاد یبرا

 پذیر است.امکان پاسخنامه

 معتبر یپژوهشیعلم مراکز لیمیا قیطر از نمره اعالم ـ0

 کیفیزی نامه اصل ارسال ای رگروهیمدرئیس بخش /  به

 .است سریم پست قیطر از شده امضاء

 مضاءا نامه، اصل ای یافتیدر لیمیا ریتصو اساس بر ـ2

یم انجام رگروهیمدرئیس بخش /  توسط صورتجلسه

 .شود

 یراهنما استاد به مربوط مصوبات مطابق الزحمه حق ـ3

 .شودیم پرداخت جلسه در حاضر

 .دارد امکان دوم یراهنما استاد یبرا

 مراکز لیمیا قیطر از دوم راهنما استاد یهادگاهید اعالم ـ0

 صلا ارسال ای رگروهیمدرئیس بخش /  به معتبر یپژوهشیعلم

 .است سریم پست قیطر از شده امضاء فیزیکی نامه

 امضاء نامه، اصل ای یافتیدر لیمیا ریتصو اساس بر ـ2

 .شودیم انجام رگروهیمدرئیس بخش /  توسط صورتجلسه

 

 ------ مشاور

 پذیر است.امکان

یعلم مراکز لیمیا قیطر استاد مشاور از یهادگاهید اعالم ـ0

 نامه اصل ارسال ای رگروهیمدرئیس بخش /  به معتبر یپژوهش

 .است سریم پست قیطر از شده امضاء فیزیکی

 امضاء نامه، اصل ای یافتیدر لیمیا ریتصو اساس بر ـ2

 .شودیم انجام رگروهیمدرئیس بخش /  توسط صورتجلسه

  ممتحن

 (داور)

 حیتصح و سوال ارسال با استان از خارج داور یبرا فقط

 . دارد امکان پاسخنامه

 . اردد امکان هیشنهادیپ ارسال با استان از خارج داور یبرا فقط

 شده ءامضا فیزیکی نامه اصل ارسال ای رگروهیمدرئیس بخش /  به معتبر یپژوهشیعلم مراکز لیمیا قیطر از نمره اعالم ـ0

 .است سریم پست قیطر از

 .شودیم انجام رگروهیمدرئیس بخش /  توسط صورتجلسه امضاء نامه، اصل ای یافتیدر لیمیا ریتصو اساس بر ـ2

 .شودیم پرداخت نامه مربوطبر اساس شیوه مصوبات مطابق الزحمه حق ـ3

  



 ممتحن و مشاور ،راهنما استادان شرکت به مربوط دستورالعمل 

  یامکاتبه و کنفرانس دئویو صورت به( داور)

 رساله/ نامهانیپا از دفاع و هیشنهادیپ از دفاع جامع، آزمون در

 EP/I 100 :مدرک شناسه

  8931پاییز  ویرایش:

 7 از 7صفحه: 

 

 کنفرانس دئویوشرایط برگزاری جلسه به صورت ج( 

شرایط  رعایت بابه صورت ویدئوکنفرانس نامه / رساله برگزاری جلسه آزمون جامع، دفاع از پیشنهادیه و دفاع از پایان

 پذیر است.مندرج در بند )الف( مطابق با جدول زیر امکان

 رساله/ نامهانیپا از دفاع رساله/ نامهانیپا هیشنهادیپ یدکتر جامع یآزمون شفاه استاد

 راهنما

 پذیر است.امکان

 مراکز لیمیا قیطر از نمره اعالم ـ0

رئیس  به معتبر یپژوهشیعلم

 اصل ارسال ای رگروهیمدبخش / 

 قیطر از شده امضاء فیزیکی نامه

 میسر است. پست

 یفتایدر لیمیا ریتصو اساس بر ـ2

 صورتجلسه امضاء نامه، اصل ای

 رگروهیمدرئیس بخش /  توسط

 .شودیم انجام

 مصوبات مطابق الزحمه حق ـ3

 در حاضر یراهنما استاد به مربوط

 .شودیم پرداخت جلسه

 پذیر است.امکان

یعلم مراکز لیمیا قیطر از نظر اعالم ـ0

 رگروهیمدرئیس بخش /  به معتبر یپژوهش

 زا شده امضاء فیزیکی نامه اصل ارسال ای

 .است سریم پست قیطر

 اصل ای یافتیدر لیمیا ریتصو اساس بر ـ2

رئیس  توسط صورتجلسه امضاء نامه،

 .شودیم انجام رگروهیمدبخش / 

 پیشنهادیهتصویب  کاربرگای ضامـ 3

در  .استالزامی  (یا اسکن شده لاص)

 شورای بخش / به تشخیش)موارد خاص 

د ییا)بر اساس ت /دانشکدهلگروه مستق

 یسای رئضکتبی استاد خارج از دانشگاه، ام

 .تواند جایگزین شودمی / مدیرگروه بخش

 پذیر است.امکان

 لیمیا قیطر از نمره اعالم ـ0

 به معتبر یپژوهشیعلم مراکز

 الارس ای رگروهیمدرئیس بخش / 

 زا شده امضاء فیزیکی نامه اصل

 .است سریم پست قیطر

 دیبا دفاع صورتجلسه امضاء ـ2

 شود انجام راهنما استاد توسط

 (.باشد اصل دیبا امضا)

 مصوبات مطابقالتدریس حق ـ3

 /مشاورراهنما استاد به مربوط

 .شودیم پرداخت جلسه در حاضر

 ممتحن

 (داور)

 

 .پذیر استامکان استان از خارج داور یبرا فقط

 مضاءا فیزیکی نامه اصل ارسال ای رگروهیمدرئیس بخش /  به معتبر یپژوهشیعلم مراکز لیمیا قیطر از نمره اعالم ـ0

 .است سریم پست قیطر از شده

 توسطه رسال پیشنهادیهآزمون شفاهی جامع و  صورتجلسه امضاء نامه، اصل ای یافتیدر لیمیا ریتصو اساس بر ـ2

 ارسال تیمسئولدر مورد صورتجلسه دفاع امضاء بایستی اصل باشد و  .شودیمانجام رگروهیمدرئیس بخش/

 .شود واگذار دانشجو به امضاء گرفتن دینبا عنوانچیه به و است راهنما استاد عهده بر امضا اخذ و صورتجلسه

 .شودیم پرداخت نامه مربوطبر اساس شیوه مصوبات مطابق الزحمه حق ـ3

 


