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در کشور و لزوم رعایت طرح  شیوع ویروس کروناموزشی دانشگاه با توجه به شرایط خاص ناشی از آشورای 

 اعالمی وزارت های سیاست بر اساس ،غیرحضوریفعالیت آموزشی تداوم  اًو طبع هوشمندگذاری فاصله

الحظات و موارد زیر مو در چارچوب اختیارات تفویض شده به دانشگاه،  ۰۱/۱۰/۰۹۱۱مورخ طی سند  متبوع

 را مصوب نمود: 
 

آموختگی عده زیادی از تحصیلی فعال دانشگاه بوده و به دالیل متعدد از جمله لزوم دانش دورهجاری نیمسال  .1

برای آینده کاری، مشکل سنوات معافیت تحصیلی و  ریزیدانشجویان برای ادامه تحصیل در مقاطع بعدی، برنامه

ه از با استفاد این نیمسال تحصیلیثر و موفق ؤمهمچنین امکان پذیرش دانشجو در سال تحصیلی آینده، اتمام 

 باشد.کید میأمورد ت شیوه آموزش الکترونیکی

مقاطع و رشته های تحصیلی ها، برای کلیه کالس %111کالسهای آموزشی بصورت غیر حضوری تا میزان  گزاریبر .2

 باشد.در این نیمسال مجاز می

های دانشجویان بصورت حضوری )با رعایت کامل اقدامات بهداشتی و ها و رسالهنامهبرگزاری جلسات دفاع از پایان .3

 باشد.ایمنی( و یا بصورت غیرحضوری بر اساس دستورالعمل مربوطه مجاز می

دانشجویان در شرایط کنونی، مقررات آموزشی این نیمسال در زمینه  بمنظور در نظر گرفتن مسائل و مشکالت .4

 به تصویب رسید. پیوست آموختگی و... مطابق ضوابطحذف درس، حذف ترم، دروس معرفی به استاد، روند دانش

9911فروردین  91مورخ  شورای آموزشی دانشگاه مصوبات  



 99 – 99ضوابط خاص مربوط به نیمسال دوم سال تحصیلی 

 

د رون و تداوم با کیفیت دروس ارائههمه ارکان دانشگاه برای  الشرغم تو علی شیوع ویروس کرونا اثردر  98-99نیمسال دوم  ویژهبا توجه به شرایط 

ی شاز این رو شورای آموز .برای برخی دانشجویان همراه بوده است هاییحدودیتو م التال با مشکیمسن، این سایر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

در  و های آموزشی و پژوهشیو کاهش دغدغه آنان برای استمرار فعالیت عزیز های الزم از دانشجویانه تسهیالت و پشتیبانیئرابا هدف ا دانشگاه

  :دبه تصویب رسان 98-99، ضوابط زیر را برای اجرا در نیمسال دوم چارچوب مصالح کلی و راهبردی دانشگاه

 تحصیالت تکمیلی که در دوره آموزشی هستند: طعامقضوابط مربوط به دانشجویان کارشناسی و دانشجویان  -الف 

م در بازه مشخص شده در تقویدانشکده  تأییدرا از طریق سیستم گلستان و با  نظری تا دو درسسال تواند در این نیمدانشجو می .1

 حذف اضطراری نماید.آموزشی دانشگاه 

عملی در زمان مناسب و به صورت فشرده و یا ترکیبی -دروس عملی و نیز نظریو اتمام ها تمام تالش خود را برای ارائه دانشکده .2

ا سال )ولو باز صورت حضوری و الکترونیکی خواهند داشت. در صورتی که امکان ارائه برخی از این دروس در بازه زمانی این نیم

 ر نشود، این دروس از سبد درسی دانشجویان توسط سامانه حذف خواهد شد.ای آن( میسافزایش چند هفته

 حذفاین دروس از کارنامه دانشجو نمره ، نیاورد نمره قبولیامتحان داده و  در این نیمسال رادروسی  دانشجو در صورتی که .3

  ای خواهد شد.نامهآیین

( کارشناسی ارشددر  14 در مقطع کارشناسی و 12) نصاب معینچنانچه معدل دانشجو در دروس گذرانده در این نیمسال کمتر از  .4

 این مشروطی بال اثر در نظر گرفته خواهد شد.با نظر کمیسیون موارد خاص دانشگاه ، گرددمشروط شده و 

 آموزش دانشکده با توجه به اختیارسال جاری را نداشته باشد، ل در نیمامکان ادامه تحصیعلیرغم تمهیدات فوق،  دانشجوییچنانچه  .5

 دارد.و اقدام الزم را معمول می بررسی نموده سال راحذف نیمتفویض شده، درخواست 

د اخذ واححذف شده به متوسط و مردودی واحدهای  مجموعمتناسب با  در ارتباط با سنوات تحصیلی دانشجویان، تا یک نیمسال ) .6

  خواهد شد. اضافه، نیمسال( اینشده در

 4التحصیلی قرار دارند، تعداد دروس برای معرفی به استاد به سال فارغبه منظور مساعدت برای دانشجویان کارشناسی که در نیم .7

 نیست. د نیازارشد نیز برای استفاده از این تسهیالت مورواحد( افزایش یافته و شرط قبولی در آزمون کارشناسی 12)با سقف  درس

سال جاری کارآموزی اخذ کرده است، تا پایان تابستان فرصت دارد تا کارآموزی خود را به اتمام که در نیم دانشجوی کارشناسی .8

 ثبت نماید. 99-98سال دوم رسانیده و نمره کارآموزی را در نیم

خارج از اراده  هدر صورتی ک، دانش آموختگی و تسویهفرآیند تاخیر در ، برای دانشجویانی که در این نیسمال فارغ التحصیل میشوند .9

 منظور خواهد شد.موجه باشد، شرایط حادث شده دانشجو و بدلیل 

 گیری قرار خواهدهای منتخب دانشگاه بررسی و مورد تصمیمسایر مواردی که مصادیق آنها در این ضوابط بیان نشده، در کمیته .11

 گرفت.

 

 

 

 



 

 

 با پروژه پایانی کارشناسی و دانشجویان ن تحصیالت تکمیلی در دوره پژوهشیدانشجویاضوابط مربوط به  -ب: 

 99-98ل سال اوبرای دانشجویان کارشناسی که تا پایان اسفندماه فرصت داشتند تا از پروژه نهایی خود دفاع نموده تا نمره آنها در نیم .1

 15حضوری )عالوه بر امکان دفاع حضوری همراه با تدابیر بهداشتی( این زمان تا فراهم شدن امکان دفاع غیر به توجه ثبت شود، با

 میگردد.ماه تمدید خرداد 

حضوری )عالوه بر امکان دفاع حضوری فراهم شدن امکان دفاع غیر به توجه با 96 مهر دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی برای .2

 5با احتساب  ثبت گردیده و 99-98سال اول نمره آنها در نیم دفاع نمایند ، 99 خرداد 15همراه با تدابیر بهداشتی(، چنانچه تا تاریخ 

 نیم سال فارغ التحصیل خواهند شد. 

مستلزم انجام عملیات آزمایشگاهی، میدانی و یا حضور در نامه پایان، چنانچه پیشبرد 97 مهر برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی .3

شود. به کمیته منتخب دانشگاه ارجاع می ، موارداستاد راهنما و دانشکده توسط این موضوع تأییدحقیقاتی باشد، در صورت تآزمایشگاه 

 پیش آمده ناشی از شیوع ویروس به سنوات دانشجو اضافه نماید. تأخیرمتناسب با این کمیته پس از بررسی مستندات میتواند 

ی اره لزوم برگزذراندن دروس خود، آماده گذراندن امتحان جامع کتبی هستند، با توجه ببرای دانشجویان دوره دکترا که پس از گ .4

آنها جاز مبه سنوات ، ناشی از شیوع ویروس کرونا در زمان امتحان جامع کتبی تأخیرزان امتحان جامع کتبی به صورت حضوری، به می

 اضافه خواهد شد.

دانی و می اند، چنانچه پیشبرد رساله مستلزم انجام عملیات آزمایشگاهی،که از پروپوزال خود دفاع نموده برای دانشجویان دوره دکترا .5

به کمیته منتخب دانشگاه ارجاع  درخواست آنها استاد راهنما و دانشکده تأییدحقیقاتی باشد، در صورت یا حضور در آزمایشگاه ت

 د.پیش آمده ناشی از شیوع ویروس به سنوات دانشجو اضافه نمای تأخیرمتناسب با  مستندات میتواندمیشود. این کمیته پس از بررسی 

 رفت.گیری قرار خواهد گهای منتخب دانشگاه بررسی و مورد تصمیمسایر مواردی که مصادیق آنها در این ضوابط بیان نشده، در کمیته .6

 

 گان:نکات مربوط به دانشجویان شهریه پرداز و اضافه سنوات آموزش رای -ج 

بعمل  با هماهنگی، ات آموزشافزایش متناسب سنو کاهش شهریه دانشجویان و در شرایط موجود،به منظور تمهید پشتیبانی الزم از دانشجویان 

 و بر اساس شرایط ویژه اعالمی ستاد مبارزه با کرونا،  بشرح زیر اعالم میشود:ت محترم امنای دانشگاه أهی آمده با 

که در نیمسال جاری  برای دروسیو نیز دانشجویان مشمول پرداخت شهریه اضافه سنوات،  برای دانشجویان پردیس و نوبت دوم  .1

 میشود.بصورت نیم بها محاسبه شهریه متغیر و متناسبا بخشی از شهریه ثابت،  امتحان میدهند، 

شهریه مصوب پرداخت شده دانشجو بستانکار شده و از ، معادل شهریه متغییر دروس حذف این دانشجویان در صورت حذف دروس .2

 گردد.مینیمسال آتی کسر 

سنوات مشمول آموزش به ، بند ب( 5و 4و  3بند الف و ردیفهای  6ردیف متناسب با سنوات تحصیلی اضافه شده به دانشجویان ) .3

 اضافه شود. آنان رایگان

 

 

 



 

 سمینارها، پیش دفاعیه ها و دفاعیه ها شیوه برگزاری -د: 

ا ایمنی ویا به صورت غیرحضوری و ب-به صورت حضوری و با رعایت کامل موارد بهداشتی دفاعیه میتواند :پروژه کارشناسی دفاع از .1

شجو دانشکده انجام پذیرد. برای این منظور دان تأییدروم و ... مطابق رویه مورد استفاده از بسترهایی نظیر سامانه یادگیری دانشگاه، اسکای

« نامهانپای/پروژه از دفاع یا سمینار ارائه»باید درخواست دفاعیه خود را از طریق بخش پیشخوان خدمت در سامانه گلستان با عنوان می

 ثبت نماید و نیازی به ارسال کاغذی فرم نمره نیز نخواهد بود. 

ار سمین اعالمی از سوی دانشکده، یبرنامه زمان مربوطه و مطابق استاد هماهنگی باتوانند ان میدانشجوی :سمینار کارشناسی ارشد .2

 نمایند. ارائهامینی( و یا غیر حضوری -بصورت حضوری )با رعایت تدابیر بهداشتی کارشناسی ارشدخود را

و فقط با  نیامی-تدابیر بهداشتیبا رعایت )بصورت حضوری  خودنامه پایانتوانند از دانشجویان می کارشناسی ارشد:نامه پایان دفاع از .3

 بصورت غیر حضوری )مطابق دستورالعمل پیوست( دفاع نمایند. ( و یاحضور اساتید راهنما ومشاور و اساتید ممتحن

 یحضور غیر و حضوری بصورت شفاهی جامع امتحان جامع، آزمون مجوز صدور فرایند شدن مکانیزه به توجه : بادکترا جامع امتحان .4

 .میشود موکول شرایط شدن عادی از بعد به جامع کتبی امتحانات. اجراست قابل

امینی و فقط با -دانشجویان میتوانند از پیشنهاد رساله خود بصورت حضوری )با رعایت تدابیر بهداشتی :دکترا رساله پیشنهاد دفاع از .5

 غیر حضوری )مطابق دستورالعمل پیوست( دفاع نمایند.حضور اساتید راهنما ومشاور و اساتید ممتحن( و یا بصورت 

توانند از رساله خود ، دانشجویان میدفاعپیش برای نیاز مورد مقدمات و مراحل کلیه صورت طی شدن در: رساله دکترا دفاعپیش .6

حضوری رو یا بصورت غی امینی و فقط با حضور اساتید راهنما ومشاور و اساتید ممتحن(-بصورت حضوری )با رعایت تدابیر بهداشتی

 )مطابق دستورالعمل پیوست( دفاع نمایند. 

توانند از رساله خود نهایی، دانشجویان می دفاع برای نیاز مورد مقدمات و مراحل کلیه صورت طی شدن درنهایی رساله دکترا:  دفاع .7

اتصال  و یا ترکیبی ) ر و اساتید ممتحن( امینی و فقط با حضور اساتید راهنما ومشاو-بصورت حضوری )با رعایت تدابیر بهداشتی

 یرغ امکان برگزاری دانشجو، سنوات مشکل وجود و ضرورت صورت دردفاع نمایند. ممتحنین بیرونی از طریق ابزارهای الکترونیکی( 

 وجود دارد.نیز  پیوست ( دستورالعمل)مطابق  حضوری

 

با پست الکترونیکی  مقطع کارشناسی در موارد فوق و درخواست توضیح و راهنمایی، برای در صورت وجود هرگونه ابهامویان جدانش

eduaffairs@iust.ac.ir  تحصیالت تکمیلی با پست الکترونیکی  برای مقطعوpga@iust.ac.ir  نمایندمکاتبه. 
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 پیوست

 ارشد کارشناسینامه پایانهای  دفاعیه غیرحضوری دستورالعمل برگزاری

 مقدمه:

 ومو لز گلستان، سامانه در ارشد کارشناسی نامهپایان از دفاع مجوز صدور مکانیزه در خصوص اجرای فرآیند 16/1/99پیرو ابالغیه مورخ 

کرونا، در صورت درخواست  ویروس به آنان ابتالی عدم و دانشجویان سالمت از اطمینان بمنظور پیشگیرانه اقدامات و تدابیر تداوم

تحت ارشد های کارشناسیدفاعیه غیرحضوری برگزاری و ماقبل آن و موافقت استاد راهنما امکان 96ارشد ورودی دانشجوی کارشناسی

 باشد:و با رعایت ضوابط و مقررات امکان پذیر می شرایط ذیل

گلستان در تارنمای تحصیالت تکمیلی دانشکده  سامانه در ارشدکارشناسی نامهپایان از دفاع مجوز صدور مکانیزه فرآیندمراحل  -1

ابل ق ها فقط از طریق سامانه گلستانقرار گرفته و آموزش الزم به کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده داده شود. درخواست

 بررسی خواهد بود.

ران و نامه به داوتحویل پایان»دانشجو توسط استاد راهنما به ایمیل اساتید ممتحن داخل و خارج دانشگاه ارسال و فرم نامه پایان -2

اساتید  تأییدیل اری شود. تصویر ایمذشده با تصویر امضاء داوران در سیستم گلستان بارگ تأیید« ارشدتاریخ دفاع کارشناسی تأیید

رسیده باشد مورد قبول است.  و موافقت با تاریخ دفاعیه که به امضاء استاد راهنماامه نپایانممتحن در خصوص دریافت 

 2/3/98 مورخ دانشگاه آموزشی شورای مصوبه مطابق که است ذکر به الزمتجمیع شوند(.  pdfدر قالب یک فایل  ایمیلهافرم/)

 .شود جایگزین دانشگاه هایدانشکده دیگر از ممتحن یک با میتواند شرایطی با دانشگاه از خارج ممتحن

و ...  ومر اسکایافزار نرم ،سامانه مدیریت یادگیری دانشگاهبسترهایی نظیر توانند برای دفاع غیر حضوری از دانشجویان می -3

. الزم است کل فرایند دفاع شامل ارائه دانشجو، پرسش و پاسخ اساتید ممتحن و مرحله ارزیابی بصورت ضبط استفاده نمایند

 تهیه و در اختیار تحصیالت تکمیلی دانشکده و دانشگاه قرار گیرد. MP4ویدیو با فرمت 

باشد. الزم است پس از مرحله یمدیریت جلسه دفاعیه با استاد ممتحن داخلی به نمایندگی از طرف معاون آموزشی دانشکده م -4

فرمهای ه در پایان جلسدهی ارتباط صوتی و تصویری دانشجو با اساتید قطع شود. پرسش و پاسخ و قبل مرحله ارزیابی و نمره

ب ثبت نمره توسط هر یک از اساتید به نحو مناس شده تکمیل و پس ازاز طریق ایمیل برای ممتحنین ارسال  کهنامه پایانارزیابی 

برسد و معدل نمرات اساتید توسط استاد ممتحن داخلی در صورت جلسه دفاعیه درج و امضاء  حاضر به اطالع دیگر اساتید

 شود.

 19/1/99شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی مورخه  تأییدالذکر که به جلسه غیر حضوری دفاعیه با شرایط ذکر شده فوق -5

 التحصیلی دانشجو خواهد بود.رسیده حکم دفاع نهایی دانشجو را داشته و تاریخ دفاعیه تاریخ قطعی فارغ

بعد از رفع محدویتها و تدابیر پیشگیرانه ناشی از بیماری کرونا، جهت ثبت مستندات و بایگانی در پرونده تحصیلی دانشجو،  -6

 فرم صورت جلسه واحد را به امضاء اساتید ممتحن خواهد رساند. تحصیالت تکمیلی دانشکده با همکاری استاد راهنما

فاع و درویه کلی این دستورالعمل با عنایت به مالحظات مربوط به دوره دکتری میتواند برای جلسات غیر حضوری ارائه پرپوزال، پیش

  .مورد استفاده قرار گیرددفاع نهایی دکتری 


