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هدف
به منظور ساماندهی ،وحدت رویه و افزایش کیفیت برگزاری جلسات آزمون جامع ،دفاع پیشنهادیه و دفاع نهایی پایان
نامه /رساله تحصیالت تکمیلی ،چارچوب قانونی برای شرکت استادان راهنما ،مشاور و ممتحن (داور) به صورت ویدئو
کنفرانس و مکاتبهای به صورت زیر تعیین گردید .تدوین و اجرای این دستورالعمل بخشی از برنامة ارتقای کیفیت آموزشی
و پژوهشی دانشگاه است.
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الف) شرایط کلی
1ـ در موارد خاص و در صورت وجود زیرساختهای الزم و ارسال مستندات مربوط ،امکان برگزاری جلسه آزمون
جامع و پیشنهادیه (از طریق مکاتبهای یا ویدئوکنفرانس) و دفاع از طریق ویدئوکنفرانس با رعایت موارد زیر و دیگر شرایط
مندرج در این دستورالعمل وجود دارد:
 تأیید شورای بخش  /گروه یا شورای گروه مستقل  /دانشکده مبنی بر شرکت عضو هیأت داوری (راهنما
و داوران) به صورت ویدئوکنفرانسی برای هر جلسه دفاع از پایاننامه  /رساله بصورت جداگانه و در زمان
تعیین داوران نهایی پایاننامه  /رساله
 ارسال دالیل توجیهی برگزاری جلسه با شرایط فوق به همراه رونوشت مکاتبات انجام شده به معاون
پردیس  /دانشکده مستقل از طریق معاون دانشکده  /مدیرگروه مستقل
 تأیید معاونت پردیس  /دانشکده مستقل بر اساس صورتجلسات شورای بخش /گروه /دانشکده و سایر
مستندات
2ـ شرکت استاد راهنما در جلسه دفاع از پیشنهادیه (به صورت مکاتبهای یا ویدئوکنفرانس) و جلسه دفاع از پایاننامه/
رساله (به صورت ویدئوکنفرانس) در مواردی که استاد راهنما در زمان دفاع در فرصت مطالعاتی یا ماموریت خارج از
کشور به سر میبرد ،با رعایت موارد زیر امکانپذیر است:
 تعیین استاد راهنمای دوم داخل دانشگاه با حداقل  01درصد مشارکت
 تأیید شورای بخش و شورای گروه مستقل  /دانشکده
3ـ شرکت داور خارج از دانشگاه در جلسه دفاع از پایاننامه  /رساله به صورت ویدئوکنفرانسی با رعایت مفاد بند ()1
در صورتی امکانپذیر است که یکی از داوران دیگر ،خارج از گروه مستقل  /دانشکده  /دانشکده مستقل انتخاب شود.

4ـ در مواردی که یکی از اعضای هیأت داوری (راهنما و داوران) به صورت ویدئوکنفرانس در جلسه شرکت میکند
الزم است مراتب جهت اطالع به ناظر جلسه دفاع ،به حوزه تحصیالت تکمیلی اعالم گردد.
5ـ حداکثر یک نفر از استادان راهنما و داوران میتوانند از طریق مکاتبهای یا ویدئو کنفرانس در جلسه شرکت نمایند.
6ـ در صورت برگزاری جلسه دفاع پایان نامه/رساله به صورت ویدئوکنفرانسی ،امضاء صورتجلسه دفاع باید اصل
باشد .مسئولیت ارسال صورتجلسه و اخذ امضا بر عهده استاد راهنما است و به هیچعنوان نباید گرفتن امضاء به دانشجو
واگذار شود.
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تبصـره :در صـورتی که یک نفر از اعضای هیأت داوری (راهنما و داوران) در جلسه دفاع به صورت ویدئوکنفرانس
شــرکت کرده و به دالیل موجه با تشــخیش شــورای بخش  /گروه یا شــورای گروه مســتقل  /دانشــکده امکان امضــاء
صورتجلسه دفاع را ندارد ،با ارسال ایمیل تأییدیه ،این امضاء میتواند از طرف استاد ناظر انجام شود.

7ـ در صورتی که عضو هیات داوری (راهنما و داوران) بصورت ویدئوکنفرانسی در جلسه دفاع حضور دارد ،باید تمام
موارد کاربرگ ارزشیابی را به استاد ناظر اعالم نموده تا استاد ناظر قبل از اتمام جلسه به نمایندگی ایشان کاربرگ را تکميل
و تأیيد نماید.

تبصره :فقط اعضای هیات داوری حاضر در جلسه دفاع (به نحوی که ذکر شد) حق ارزیابی پایان نامه/رساله را دارند
و ارزشیابی افراد غایب به هر نحوی (وکالتی ،قبل از دفاع ،بعد از دفاع و غیره) مجاز نیست.
8ـ برگزاری جلسه آزمون شفاهی جامع و دفاع از پایاننامه  /رساله به صورت مکاتبهای و برگزاری جلسه کتبی آزمون
جامع دکتری به صورت ویدئوکنفرانسی برای هیچ کدام از اعضای هیأت داوری اعم از راهنما ،مشاور و داور امکانپذیر
نیست.
* مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده دانشکدهها  /گروههای مستقل و پردیسها و نظارت بر نحوه
اجرای آن بر عهده حوزه تحصیالت تکمیلی دانشگاه است.
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ب) شرایط برگزاری جلسه به صورت مکاتبهای
برگزاری جلسه آزمون جامع و دفاع از پیشنهادیه پایاننامه  /رساله به صورت مکاتبهای با رعایت شرایط مندرج در بند
(الف) مطابق با جدول زیر امکانپذیر است.
استاد

پیشنهادیه پایاننامه /رساله

آزمون کتبی جامع دکتری

برای استاد راهنما از طریق ارسال سوال و تصحیح برای استاد راهنمای دوم امکان دارد.
پاسخنامه امکانپذیر است.

0ـ اعالم دیدگاههای استاد راهنما دوم از طریق ایمیل مراکز

0ـ اعالم نمره از طریق ایمیل مراکز علمیپژوهشی معتبر علمیپژوهشی معتبر به رئیس بخش  /مدیرگروه یا ارسال اصل
به رئیس بخش  /مدیرگروه یا ارسال اصل نامه فیزیکی نامه فیزیکی امضاء شده از طریق پست میسر است.

راهنما

امضاء شده از طریق پست میسر است.

2ـ بر اساس تصویر ایمیل دریافتی یا اصل نامه ،امضاء

2ـ بر اساس تصویر ایمیل دریافتی یا اصل نامه ،امضاء صورتجلسه توسط رئیس بخش  /مدیرگروه انجام میشود.
صورتجلسه توسط رئیس بخش  /مدیرگروه انجام می
شود.
3ـ حق الزحمه مطابق مصوبات مربوط به استاد راهنمای
حاضر در جلسه پرداخت میشود.
امکانپذیر است.
0ـ اعالم دیدگاههای استاد مشاور از طریق ایمیل مراکز علمی

------

مشاور

پژوهشی معتبر به رئیس بخش  /مدیرگروه یا ارسال اصل نامه
فیزیکی امضاء شده از طریق پست میسر است.
2ـ بر اساس تصویر ایمیل دریافتی یا اصل نامه ،امضاء
صورتجلسه توسط رئیس بخش  /مدیرگروه انجام میشود

.

فقط برای داور خارج از استان با ارسال سوال و تصحیح فقط برای داور خارج از استان با ارسال پیشنهادیه امکان دارد.

ممتحن
(داور)

پاسخنامه امکان دارد.
0ـ اعالم نمره از طریق ایمیل مراکز علمیپژوهشی معتبر به رئیس بخش  /مدیرگروه یا ارسال اصل نامه فیزیکی امضاء شده
از طریق پست میسر است.
2ـ بر اساس تصویر ایمیل دریافتی یا اصل نامه ،امضاء صورتجلسه توسط رئیس بخش  /مدیرگروه انجام میشود.
3ـ حق الزحمه مطابق مصوبات بر اساس شیوهنامه مربوط پرداخت میشود.
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ج) شرایط برگزاری جلسه به صورت ویدئو کنفرانس
برگزاری جلسه آزمون جامع ،دفاع از پیشنهادیه و دفاع از پایاننامه  /رساله به صورت ویدئوکنفرانس با رعایت شرایط
مندرج در بند (الف) مطابق با جدول زیر امکانپذیر است.
استاد

پیشنهادیه پایاننامه /رساله

آزمون شفاهی جامع دکتری

امکانپذیر است.

امکانپذیر است.
0ـ اعالم نمره از طریق ایمیل مراکز
علمیپژوهشی معتبر به رئیس
بخش  /مدیرگروه یا ارسال اصل
نامه فیزیکی امضاء شده از طریق
پست میسر است.

راهنما

2ـ بر اساس تصویر ایمیل دریافتی
یا اصل نامه ،امضاء صورتجلسه
توسط رئیس بخش  /مدیرگروه
انجام میشود.
3ـ حق الزحمه مطابق مصوبات
مربوط به استاد راهنمای حاضر در
جلسه پرداخت میشود.

دفاع از پایاننامه /رساله

0ـ اعالم نظر از طریق ایمیل مراکز علمی امکانپذیر است.
پژوهشی معتبر به رئیس بخش  /مدیرگروه 0ـ اعالم نمره از طریق ایمیل
یا ارسال اصل نامه فیزیکی امضاء شده از مراکز علمیپژوهشی معتبر به
طریق پست میسر است.

رئیس بخش  /مدیرگروه یا ارسال

2ـ بر اساس تصویر ایمیل دریافتی یا اصل اصل نامه فیزیکی امضاء شده از
نامه ،امضاء صورتجلسه توسط رئیس طریق پست میسر است.
بخش  /مدیرگروه انجام میشود.

2ـ امضاء صورتجلسه دفاع باید

3ـ امضای کاربرگ تصویب پیشنهادیه توسط استاد راهنما انجام شود
(اصل یا اسکن شده) الزامی است .در (امضا باید اصل باشد).
موارد خاص (به تشخیش شورای بخش 3 /ـ حقالتدریس مطابق مصوبات
گروه مستقل/دانشکده (بر اساس تایید مربوط به استاد راهنما/مشاور
کتبی استاد خارج از دانشگاه ،امضای رئیس حاضر در جلسه پرداخت میشود.
بخش  /مدیرگروه میتواند جایگزین شود.

فقط برای داور خارج از استان امکانپذیر است.

ممتحن
(داور)

0ـ اعالم نمره از طریق ایمیل مراکز علمیپژوهشی معتبر به رئیس بخش  /مدیرگروه یا ارسال اصل نامه فیزیکی امضاء
شده از طریق پست میسر است.
2ـ بر اساس تصویر ایمیل دریافتی یا اصل نامه ،امضاء صورتجلسه آزمون شفاهی جامع و پیشنهادیه رساله توسط
رئیس بخش/مدیرگروه انجاممیشود .در مورد صورتجلسه دفاع امضاء بایستی اصل باشد و مسئولیت ارسال
صورتجلسه و اخذ امضا بر عهده استاد راهنما است و به هیچعنوان نباید گرفتن امضاء به دانشجو واگذار شود.
3ـ حق الزحمه مطابق مصوبات بر اساس شیوهنامه مربوط پرداخت میشود.

