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  پایان نامه : ) زمان برگزاری شرایط خاص کنونی می باشد( نهایی دفاع مرحله 

 جلسه پیش دفاع را انجام دهد. ی ارائه شده دردانشجو موظف است کامنت ها .1

یالن الزم است فرم تکمیل شده بالزامی است.  توسط مدیر گروه  تکمیل فرم بیالن دانشجو در زمان دفاع نهایی .2

 ارسال گردد.  آموزش و دفتر تحصیالت تکمیلیبه مدیر از طریق اتوماسیون پس از تایید مدیر گروه 

رگزاری بزمان و ارسال اسکرین شات ایمیل ناظرین پس از تایید زمان دفاع با ناظرین توسط دانشجو هماهنگی  .3

برای طی مراحل اداری دفاع و نامه نگاری با ) الزم به ذکر است ه کارشناس تحصیالت تکمیلی بدفاع نهایی 

ری جلسه امکان برگزا و ی بین پیش دفاع و دفاع نهایی الزامی استزمان فاصله دو هفتهدانشگاه در نظر گرفتن 

 وجود ندارد( بالفاصله بعد از پیش دفاع  دفاع نهایی

)میز خدمت،  دانشگاه جهت دفاع نهایی از رساله دکتری یآموزش یشورا ندهینما نییدرخواست تعتکمیل فرم  .4

 ارشناسکاستاد راهنما از طریق ایمیل، تایید استا راهنما و ارسال به و ارسال به  فرمهای تحصیالت تکمیلی(

 از طریق اتوماسیون / آقای سفیدکار( خانم نظری )تحصیالت تکمیلی 
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 دانشگاه جهت برگزاری جلسه دفاع توسط کارشناس مربوطهانجام نامه نگاری با  .5

 جلسه دفاع نهایی را برگزار کند. پس از اعالم نظر دانشگاه دانشجو می تواند .6

هماهنگی دانشجو با تیم تحقیق، مدیر گروه و ناظرین جهت برگزاری جلسه از طریق اسکای روم )از طریق  .7
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 از طریق اتوماسیون (و سوگندنامه دفاع و مقاالت، فرم اظهار نظرجلسه ، مدارک پیش 

ناظر الزامی است. الزم به ذکر است در صورت عدم حضور ناظر چهارم  3حضور دانشجو ، استاد راهنما و حداقل  .10

 کامنت های وی در اول جلسه در چت روم باید بارگزاری گردد.
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 ناظرین نمی باشد (

 تحصیالت تکمیلی جهت نظارت دفترارسال چندین اسکرین شات از چت اسکای روم به  .13

صورت جلسه را به کارتابل معاون آموزشی جهت تایید نهایی و امضا ارسال می نماید . ) الزم  کارشناس مربوطه .14
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 با امضای مدیر گروه باشد(  

 طرح در شورای تحصیالت تکمیلی )مجازی یا حضوری( .4

 به مدیر گروه و استاد راهنما و ناظرین تعیین شده توسط دفتر تحصیالت تکمیلی اعالم مصوبه .5

هماهنگی دانشجو با تیم تحقیق، مدیر گروه و ناظرین جهت برگزاری جلسه از طریق اسکای روم )از طریق  .6

دانشکده مجازی با لینک درخواست 

http://internationalservice.tums.ac.ir/home/virtualclass)) 

 از طریق کارشناس مربوطه به تیم تحقیق و ناظرینو فرم ارزیابی دانشجو ارسال دعوت نامه  .7



 به صورت مجازی  دانشکده یلیتکم التیتحص ینامه ها انیپادستورالعمل چگونگی اجرای فرآیندهای مربوط به  

 19-در پاندمی کووید

6 
 

و ارسال به ناظر منتخب شورای تحصیالت تکمیلی  wordالب فایل ل پوشه به صورت الکترونیکی و در قتشکی .8

 مقاله( draft) فرم صورت جلسه ، فرم اظهار نظر و 

ناظر الزامی است. الزم به ذکر است  حضور ناظر منتخب شورای  2 حضور دانشجو ، استاد راهنما و حداقل .9

تحصیالت الزامی است در صورت عدم حضور ناظری کامنت های وی در اول جلسه در چت روم باید بارگزاری 

 گردد.

توسط ناظرین در انتهای جلسه به نماینده دانشگاه   screen shotارسال فرم ارزیابی دانشجو به صورت  .10

 بندی و اعالم نمره نهایی دانشجوجهت جمع 

رزشیابی نمره دفاع، نمره اناظر منتخب شورای تحصیالت تکمیلی موظف است پس از تکمیل فایل صورت جلسه  .11

به کارشناس مربوطه )خانم عبادی( ارسال از طریق اتوماسیون را  موارد اصالحی تمام ناظرین و فرم اظهارات

 باشد (نماید. ) نیازی به امضای ناظرین نمی 

 نظارت تحصیالت تکمیلی جهت دفترارسال چندین اسکرین شات از چت اسکای روم به  .12

کارشناس مربوطه جهت تایید صورت جلسه را به کارتابل معاون آموزشی جهت تایید نهایی و امضا ارسال می  .13

ه بدون شمارنماید . ) الزم به ذکر است به جهت عدم سواستفاده احتمالی صرفا صورت جلسه امضا می گردد 

 نامه (

 

 


