
  

  دانشگاه 19/01/1399دستور العمل برگزاري دفاع نهایی از رساله دکتراي دانشکده برق، طبق ضوابط مصوبه 
  مراحل درخواست: -الف

تاییدیه صحت و اصالت نتایج و "و  "تعهد انجام اصالحات و تسویه حساب"، "مجوز دفاع نهایی "دریافت فرم هاي -1
 از سایت دانشکده مهندسی برق "رعایت موازین اخالق پژوهش 

 فرم تایید و توسط استاد راهنما دانشگاه بیرون و داخل مشاو، داوراساتید  ایمیل به ارسال رساله دانشجو -2
 با موافقت و رساله دریافت خصوص مشاور و داور در اساتید تأیید ایمیل داوران.  تصویر امضاء تصویر با "مجوز دفاع نهایی " 

  .است قبولتحصیالت تکمیلی مورد باشد رسیده راهنما استاد امضاء به که دفاعیه تاریخ
 تحویل فرم هاي تائید شده به تحصیالت تکمیلی دانشکده  -3
  دانشگاه و  دانشکده تکمیلی تحصیالت طرف از مجوز صدور و پرونده بررسی -4
 توسط تحصیالت تکمیلی دانشکده دانشجو و راهنما استاد اطالع رسانی به -5

 برگزاري جلسه:مراحل -ب
درج  در سایت "	دستورالعمل برگزاري جلسات دفاعیه مربوط به دانشجویان دکترا "مطابق  CDو  396تهیه فرم  -1

 *دانشکده 
 خود رساله از میتوانند دانشجویان نهایی، دفاع براي نیاز مورد مقدمات و مراحل کلیه شدن طی صورت در  -2

 داوراناتصال  ( ترکیبی یا  )داوران و ومشاور راهنما اساتید حضور با و مرافبت هاي بهداشتی رعایت با( حضوري بصورت
  .نمایند دفاع  )الکترونیکی ابزارهاي طریق از بیرونی

  و روم کاياس افزار نرم دانشگاه، یادگیري مدیریت سامانه نظیر بسترهایی از حضوري غیر جلسه براي میتوانند دانشجویان  -3
 MP4 فرمت با ویدیو ضبط بصورت ممتحن اساتید پاسخ و پرسش شامل جلسه فرایند کل است الزم. نمایند غیره استفاده

	گیرد. قرار دانشگاه و دانشکده تکمیلی تحصیالت اختیار در و تهیه
 پاسخ و مرحله پرسش از پس است الزم .تحصیالت تکمیلی دانشگاه و دانشکده میباشد نمایندگی با دفاعیه جلسه مدیریت 4-

 رساله فرمهاي ارزیابی جلسه پایان در .شود قطع اساتید با دانشجو تصویري و صوتی ارتباط نمره دهی و ارزیابی مرحله قبل و
 دیگر اطالع مناسب به نحو به اساتید از یک هر توسط نمره ثبت از پس و تکمیل شده ارسال داوران براي ایمیل طریق از که

 امضاء شود. و درج دفاعیه جلسه صورت توسط مدیر جلسه در اساتید نمرات معدل و حاضررسانده خواهد شد اساتید
 تحصیلی پرونده در بایگانی و مستندات ثبت جهت کرونا، بیماري از ناشی پیشگیرانه تدابیر و محدویتها رفع از بعد 6-

  .رساند خواهد اساتید داور امضاء به را واحد جلسه صورت فرم راهنما استاد همکاري با دانشکده تکمیلی دانشجو،تحصیالت
  :  مهم تذکرات

 یالتتحص کارشناس یا راهنما استاد الکترونیکی پست طریق از را ها فرم تایید و ارسال مراحل تواند می گرامی دانشجوي-
  .دهد انجام) Ghomitavakolif@iust.ac.ir( تکمیلی

شده با حضور  سفارشدانشجو همجنین می توانند جلسات خود را بصورت حضوري  با رعایت تدابیر مناسب بهداشتی -
  اساتید راهنما، مشاور و داوران برگزار نمایند .

  
  :آدرس در برق مهندسیدانشکده  سایت موجود در العمل دستور طبق*

  دکترا دانشجویان به مربوط دفاعیه جلسات برگزاري دستورالعمل ها دستورالعمل دکترا آموزش امور


