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هدف
نظر به ضرورت همسانسازي فرآيند برگزاري جلسات دفاع پاياننامه و رساله دانشجويان تحصیالتتكمیلي مطابق با
آئیننامههاي آموزشي و مصوبات شوراي تحصیالتتكمیلي ،و همچنین استفاده از ظرفیتها و فرصتهاي فضاي مجازي با
تعیین ضوابط يكسان در سطح دانشگاه ،اين رويه تدوين گرديده است.

.

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

رویه برگزاری جلسات دفاع از پایاننامه و رساله
مقاطع تحصیالتتکمیلی

شماره:
ويرايش:
صفحه:

AUT-PR-3320

تاريخ1400/02/28 :

1
3

از:

17

فهرست مطالب
 -1مقدمه 4....................................................................................................................................................................................................
 -2تعاريف 4.....................................................................................................................................................................................................
 -3مقدمات برگزاري جلسات دفاع4..................................................................................................................................................... .....
 -4مقررّات عمومي حاکم بر برگزاري جلسات دفاع دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري 6.....................................................
 -5مقررّات اختصاصي جلسه دفاع دانشجويان کارشناسيارشد7........................................................................................................
 -6مقررّات اختصاصي جلسات دفاع دانشجويان دکتري8....................................................................................................................
 -7شرايط برگزاري جلسه دفاع دانشجويان کارشناسيارشد بصورت حضوري 9............................................................................
 -8شرايط برگزاري جلسات دفاع دانشجويان دکتري بصورت حضوري 9........................................................................................
 -9شرايط برگزاري جلسه دفاع دانشجويان کارشناسي ارشد بصورت نیمهحضوري 10................................................................
 -10شرايط برگزاري جلسات دفاع دانشجويان دکتري بصورت نیمهحضوري 10...........................................................................
 -11شرايط برگزاري جلسه دفاع دانشجويان کارشناسي ارشد بصورت غیرحضوري 11...............................................................
 -12شرايط برگزاري جلسات دفاع دانشجويان دکتري بصورت غیرحضوري 12............................................................................
 -13زمان اجراي رويه 13.................................................................................... .......................................................................................
 -14ساير موارد 13............................................................................................................................................ ............................................

پیوست
راهنماي ورود به سامانه جلسه مجازي 14..........................................................................................................................................

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

رویه برگزاری جلسات دفاع از پایاننامه و رساله
مقاطع تحصیالتتکمیلی

شماره:
ويرايش:
صفحه:

AUT-PR-3320

تاريخ1400/02/28 :

1
4

از:

17

 -1مقدمه
اين رويه بر اساس مصوبات شوراي تحصیالتتكمیلي و تأيید هیأترئیسه دانشگاه از زمان ابالغ الزماالجرا خواهد بود.
مجموعه پیشرو حاوي مقرّرات و ضوابط مربوط به برگزاري جلسات دفاع پاياننامه دانشجويان دوره کارشناسيارشد،
پیشنهاد رساله و رساله دوره دکتري در دانشگاه صنعتيامیرکبیر ميباشد .بر اساس مجوز دفاع صادره از سوي مديريت
تحصیالتتكمیلي دانشگاه ،دفاع دانشجويان تحصیالتتكمیلي بصورت حضوری ،نیمهحضوری و يا غیرحضوری بنا به
شرايط روز با حفظ کامل کیفیت و ضوابط مندرج در رويه حاضر ،و ساير قوانین جاري دانشگاه و با نظارت مستقیم معاون
تحصیالتتكمیلي دانشكدهها انجام خواهد شد.
آگاهي کلیه دانشجويان ،اعضاي هیأتعلمي و عوامل اجرايي دانشكدهها از مقررّات حاکم بر جلسات دفاع جهت برگزاري
جلسات دفاع دانشجويان با کیفیّ ت مطلوب الزم و ضروري است .از آنجا که عدم اطالع يا عدم توجه به مقرّرات جاري
دانشگاه نافي نفوذ آن نميباشد ،الزم است کلیه افراد ياد شده در اين رويه موارد ذکر شده را عالوه بر موارد ديگري که از
طريق مديريت تحصیالتتكمیلي دانشگاه و دانشكدهها اطالعرساني خواهد شد ،جهت برنامهريزي جلسات دفاع همواره مد
نظر قرار داده ،و دفاع دانشجويان با کیفیت مطلوب انجام گردد.

 -2تعاریف
 پشتیبان  :فر دي که از سوي دانشكده براي ايجاد بستر مناسب براي انجام جلسه دفاع مجازي تعیین شده و وظیفهنظارت بر امور فني جلسه را بر عهده خواهد داشت و در طول برگزاري جلسات دفاع نسبت به هماهنگي و رفع مشكالت
احتمالي اقدام مينمايد.
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 -3مقدمات برگزاری جلسات دفاع
-

دعوتنامه اعضاي جلسه پس از تنظیم زمان آن توسط کارشناس تحصیالتتكمیلي دانشكده در سامانه سامت ،و از
طريق آدرس پست الكترونیكي اعضاء جلسه ،براي ايشان ارسال ميشود .مسئولیت هماهنگي زمان برگزاري دفاع ،و
دعوت از داوران بعهده دانشكده ميباشد.

-

مكان يا نشاني الكترونیكي برگزاري جلسه دفاع ( )meetingsدر دعوتنامه قید ميگردد.

-

در صورت برگزاري دفاع به صورت نیمهحضوري يا غیرحضوري الزم است هر دانشكده حداقل يک نفر را بعنوان
پشتیبان برگزاري جلسات دفاع تعیین ،و مشخصات آنها (نام و نام خانوادگي ،شماره تلفن همراه ،و آدرس پست
الكترونیكي) را به مديريت تحصیالتتكمیلي دانشگاه ارائه نمايند و در صورت تغییر ،فرد يا افراد جايگزين طي نامه
رسمي معرفي شوند.
نکته :توصیه ميشود در صورت امكان دو نفر پشتیبان تعیین گردد تا در صورت نبود فرد اصلي نفر دوم بتواند
امور مربوط به جلسات مجازي را انجام دهد.

-

در صورت برگزاري جلسه دفاع بصورت نیمهحضوري يا غیرحضوري ،ضروريست اسامي اعضاي جلسه (استادراهنما،
نماينده جلسه ،هیأتداوران و دانشجو) در زمان مناسب و قبل از جلسه دفاع از سوي دفتر تحصیالت تحصیالتتكمیلي
دانشكده به پشتیبان اعالم گردد .ايشان نیز ميبايست تمهیدات الزم براي برگزاري جلسه دفاع دانشجوي مورد نظر
را فراهم نموده ،و راهنماييهاي مورد نیاز بمنظور اطمینان از آشنايي اعضاي جلسه با بسترهاي برگزاري جلسه دفاعیه
را ارائه نمايند.

-

چنانچه افراد ديگر تمايل به حضور در جلسه دفاع دارند (اعضاي خانواده ،ساير دانشجويان و ،)...الزم است لیست افراد
مورد نظر با تأيید دانشكده در زمان مناسب و قبل از جلسه به نماينده شوراي تحصیالتتكمیلي دانشگاه و پشتیبان
اعالم گردد.

-

کارشناس تحصیالتتكمیلي دانشكده موظف است قوانین برگزاري جلسه دفاع و نكات الزم جهت تكمیل گزارش و
صورتجلسه دفاع را به نماينده جلسه اعالم نمايد.
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پس از برگزاري جلسه دفاع و انجام اصالحات مدنظر هیأتداوران (در صورت لزوم) الزم است صورتجلسه توسط
کارشناس تحصیالتتكمیلي دانشكده چاپ ،و به همراه نامه پوششي توسط معاون تحصیالتتكمیلي دانشكده از طريق
سیستم اتوماسیون اداري براي مديريت تحصیالتتكمیلي دانشگاه ارسال گردد.

-

راهنماي ورود به سامانه جلسه مجازي براي بهرهبرداري در پیوست اين رويه موجود ميباشد و الزم است اين راهنما
حسب مورد قبل از برگزاري جلسه در اختیار نماينده شوراي تحصیالتتكمیلي دانشگاه و اعضاء هیأتداوران قرار گیرد.

 -4مقررّات عمومی حاکم بر برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسیارشد و دکتری
-

شیوه برگزاري جلسات دفاع بصورت حضوري ،نیمهحضوري و غیرحضوري است که دانشجو بر اساس مجوز دريافتي از
سوي مديريت تحصیالتتكمیلي دانشگاه و مصوبات ابالغي ملزم به رعايت شرايط برگزاري جلسه دفاع مورد نظر مطابق
با رويه حاضر ميباشد.

-

کفايت دفاع ،مدت زمان ارايه و روش نمره دهي بر اساس رويههاي مصوب دانشگاه است.

-

در صورت برگزاري جلسات دفاع به صورت نیمهحضوري يا غیرحضوري و در جهت اطمینان از کیفیت ارتباطات
الكترونیكي ،الزم است از سوي تحصیالتتكمیلي دانشكده يک نفر بعنوان پشتیبان در زمان برگزاري جلسه دفاع نسبت
به هماهنگي و رفع مشكالت احتمالي اقدام نمايد .اين فرد در شروع جلسه از ارتباط مناسب اعضاي جلسه اطمینان
حاصل نموده ولي الزم نیست در طول جلسه حضور داشته باشد و صرفا ميبايست در زمان برگزاري جلسه در دسترس
نماينده شوراي تحصیالتتكمیلي دانشگاه و عوامل اجرايي دانشكده باشد.

-

هماهنگي الزم جهت تعیین زمان برگزاري جلسه دفاع ميبايست توسط دانشكده ،و با همراهي دانشجو با پیگیري از
استاد/استادان راهنما ،مشاور،نماينده جلسه و داوران انجام شود.

-

الزم است زمان هاي مورد توافق دانشجو با هر يک از اعضاي جلسه ،به صورت تأيیديه در اختیار دانشكده قرار گیرد و
کلیه اعضاء هیأتداوران بر روي تاريخ و ساعت جلسه توافق داشته باشند.

-

زمان و مكان برگزاري جلسه دفاع توسط کارشناس تحصیالتتكمیلي دانشكده در سامانه سامت ثبت ،و اطالعات
مذکور طي دعوتنامه رسمي از طريق آدرس الكترونیكي اعضاي جلسه حداقل  10روز کاری پیش از تاريخ دفاع ،به
هیأتداوران اعالم ميگردد.
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در ابتداي جلسه ،نماينده شوراي تحصیالتتكمیلي دانشگاه چكیدهاي از روند اجراي جلسه را براي حاضرين تشريح
خواهد نمود .نماينده شوراي تحصیالتتكمیلي دانشگاه موظف است در صورت مشاهده هر گونه انحراف از اين رويه،
آنرا فورا گوشزد ،و در صورت لزوم جلسه دفاع را لغو نمايد.

-

پس از تصمیمگیري نهايي توسط کمیته داوري جهت ارزيابي جلسه دفاع (تعیین نمره و تصحیحات احتمالي) ،نتیجه
جلسه از طريق نماينده شوراي تحصیالتتكمیلي دانشگاه به دانشجو اعالم خواهد شد.

-

حضور تمامي استادان راهنما و مشاور در جلسه دفاع الزامي ميباشد .در صورتیكه امكان حضور کلیه استادان راهنما و
مشاور در جلسه دفاع وجود نداشته باشد ،جلسه دفاع ميتواند با حضور دانشجو و يكي از استادان راهنما برگزار گردد.
غیبت ديگر استادان راهنما و مشاور تابع قوانین مندرج در اين رويه ميباشد.

-

در صورت برگزاري جلسات دفاع بصورت نیمهحضوري يا غیرحضوري ،الزم است جلسه دفاع ضبط گردد .هماهنگي
الزم بین نماينده شوراي تحصیالتتكمیلي دانشگاه و پشتیبان در اين زمینه صورت خواهد گرفت.

 -5مقرّرات اختصاصی جلسه دفاع دانشجویان دوره کارشناسیارشد
-

در هنگام ارائه شفاهي دانشجو در جلسه دفاع ،حضور اعضاي خانواده ،دوستان و همراهان دانشجو بصورت محدود مجاز
است.

-

در زمان شور نهائي فقط حضور هیأتداوران شامل استاد/استادان راهنما و مشاور ،نماينده شوراي تحصیالتتكمیلي
دانشگاه و داوران داخلي و خارجي مجاز است.

-

پس از اتمام ارائه دانشجو ،داوران سئواالت و نظرات خود را به ترتیبي که نماينده شوراي تحصیالتتكمیلي دانشگاه
مشخص ميکند ،مطرح مينمايند.

-

ترجیح داده ميشود داوران سئواالت خود را در چند مرحله مطرح نموده و نماينده شوراي تحصیالتتكمیلي دانشگاه
فرصت الزم را در اختیار کلیه داوران قرار دهد.

-

مسئولیت و هدايت جلسه دفاع بعهده نماينده شوراي تحصیالتتكمیلي دانشگاه ميباشد.

-

نظارت بر اعمال قوانین دفاع و کیفیت جلسه بعهده معاون تحصیالتتكمیلي دانشكده خواهد بود.
تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
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پاسخ به سئواالت داوران بايد تنها توسط دانشجو انجام شود و استاد/استادان راهنما نبايد پاسخگوي سئواالت باشند.
ايشان ميتوانند در انتهاي پرسش و پاسخ و با هماهنگي و اجازه نماينده شوراي تحصیالتتكمیلي دانشگاه توضیحات
تكمیلي خود را جهت رفع شبهات احتمالي بیان نمايد.

-

دانشجو موظف است گزارش خود را حداکثر در مدت زمان  30دقیقه ارائه نمايد.

-

در پايان جلسه دفاع ،نماينده شوراي تحصیالتتكمیلي دانشگاه نظرات داوران را جمعبندي نموده ،تغییرات احتمالي
در عنوان ،نمرات کسب شده از دستاوردهاي پژوهشي و زمان الزم جهت انجام اصالحات را پس از هماهنگي با داوران،
در سامانه درج مينمايد.

 -6مقرّرات اختصاصی جلسات دفاع دانشجویان دوره دکتری
-

در ابتدا ،نماينده شوراي تحصیالتتكمیلي دانشگاه چكیدهاي از روند اجراي جلسه (اين رويه) را براي حاضرين تشريح
خواهد نمود.

-

نماينده شوراي تحصیالتتكمیلي دانشگاه در ابتدا از استاد راهنما دعوت ميکند تا در مدت زمان حداکثر  10دقیقه،
مطالب الزم جهت معرفي دانشجو و اهداف رساله را بیان نمايد.

-

در جلسات دفاع از پیشنهاد رساله صرفا حضور هیأتداوران در جلسه مجاز است و حضور اعضاء خانواده ،دوستان و
ساير دانشجويان امكانپذير نميباشد.

-

در هنگام ارائه شفاهي دانشجو در جلسه دفاع نهايي ،حضور اعضاي خانواده ،دوستان و همراهان غیر دانشجو بالمانع
است.

-

در جلسه دفاع نهايي ،به درخواست دانشجو و يا به تشخیص نماينده شوراي تحصیالتتكمیلي دانشگاه ،کل و يا بخشي
از مرحله پرسش و پاسخ ميتواند فقط با حضور دانشجو و هیأتداوران (شامل استاد/استادان راهنما و مشاور ،نماينده
شوراي تحصیالتتكمیلي دانشگاه و داوران داخلي و خارجي) و بدون حضور ساير دانشجويان و مدعوين برگزار شود.

-

در زمان شور نهائي فقط حضور هیأتداوران شامل استاد/استادان راهنما و مشاور ،نماينده شوراي تحصیالتتكمیلي
دانشگاه و داوران داخلي و خارجي مجاز است.
تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

رویه برگزاری جلسات دفاع از پایاننامه و رساله
مقاطع تحصیالتتکمیلی
-

شماره:
ويرايش:
صفحه:
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پس از اتمام ارائه دانشجو ،داوران سئواالت و نظرات خود را به ترتیبي که نماينده شوراي تحصیالتتكمیلي دانشگاه
مشخص ميکند ،مطرح مينمايند.

-

ترجیح داده ميشود که داوران سئواالت خود را در چند مرحله مطرح نموده و نماينده شوراي تحصیالتتكمیلي
دانشگاه فرصت الزم را در اختیار کلیه داوران قرار دهد.

-

پاسخ به سئواالت داوران بايد تنها توسط دانشجو انجام شود و استاد/استادان راهنما نبايد پاسخگوي سئواالت باشند.
ايشان مي تواند در انتهاي پرسش و پاسخ و با هماهنگي و اجازه نماينده شوراي تحصیالتتكمیلي دانشگاه توضیحات
تكمیلي خود را جهت رفع شبهات احتمالي بیان نمايد.
نکته :تعامل استاد/استادان راهنما و هیأتداوران در جلسه تصويب پیشنهاد رساله کمي متفاوت بوده و در اين جلسه
همفكري (با نظر و اجازه نماينده شوراي تحصیالتتكمیلي دانشگاه) در تبیین بهتر پیشنهاد رساله ميتواند مفید باشد.

-

دانشجو موظف است گزارش خود را در مدت زمان  30الي  45دقیقه ارائه نمايد.

-

در هنگام ارائه شفاهي دانشجو ،داوران بايد از طرح سئوال و اظهار نظر اجتناب کنند.

-

نماينده شوراي تحصیالتتكمیلي دانشگاه که از میان اعضاء هیأتعلمي مجرب و مرتبط با موضوع رساله انتخاب
مي شود ،مسئول نظارت بر حسن اجراي قوانین و مقرّرات است .وي در پايان جلسه دفاع ،نظرات هیأتداوران را
جمعبندي نموده و صورتجلسه و گزارش جلسه دفاع دانشجو را ظرف مدت حداکثر  2روز کاري در سامانه سامت وارد
کرده ،و جهت ارسال به تحصیالتتكمیلي دانشكده تأيید مينمايد.

 -7شرایط برگزاری جلسه دفاع دانشجویان کارشناسیارشد بصورت حضوری
جلسات دفاع حضوري با حضور افراد مشروحه زير رسمیت مييابد :
 دانشجو
 استاد/استادان راهنما
 داور داخلي
 داور خارجي
تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

رویه برگزاری جلسات دفاع از پایاننامه و رساله
مقاطع تحصیالتتکمیلی

شماره:
ويرايش:
صفحه:
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تبصره ( :)1استاد راهنماي بینالمللي خارج از کشور ميتواند از طريق وسايل ارتباط جمعي در جلسه حضور بهم رساند.
تبصره ( :)2استاد/استادان مشاور موظف به حضور در جلسه دفاع ميباشند امّا عدم حضور ايشان ،به داليل کامال موج ِه
مورد تأيید دانشكده ،مانع از تشكیل جلسه دفاع نميشود.

 -8شرایط برگزاری جلسات دفاع دانشجویان دکتری بصورت حضوری
جلسات دفاع حضوري با حضور افراد مشروحه زير رسمیت مييابد :
 دانشجو
 استاد/استادان راهنما
 نماينده شوراي تحصیالتتكمیلي دانشگاه
 حداقل  3نفر از داوران ،که يكي از آنها داور خارج از دانشگاه و داراي مرتبه دانشیاري يا باالتر ميباشد.
تبصره ( :)1استاد راهنماي بینالمللي خارج از کشور ميتواند از طريق وسايل ارتباط جمعي در جلسه حضور بهم رساند.
تبصره ( :)2استاد/استادان مشاور موظف به حضور در جلسه دفاع ميباشند امّا عدم حضور ايشان ،به داليل کامال موج ِه
مورد تأيید دانشكده ،مانع از تشكیل جلسه دفاع نميشود.

 -9شرایط برگزاری جلسه دفاع دانشجویان کارشناسیارشد بصورت نیمهحضوری
-

نحوه برگزاري جلسات دفاع نیمه حضوري و شرکت اعضاء در جلسه بصورت زير است:
 دانشجو بصورت حضوري


استاد/استادان راهنما بصورت حضوري (حضور حداقل يكي از استادان راهنما بصورت فیزيكي در جلسه دفاع الزامیست)

 نماينده شوراي تحصیالتتكمیلي دانشگاه بصورت حضوري
 داور داخلي  -حضوري يا مجازي
 داور خارجي  -حضوري يا مجازي
تبصره ( :)1استاد راهنماي بینالمللي خارج از کشور ميتواند از طريق وسايل ارتباط جمعي در جلسه حضور بهم رساند.
تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

رویه برگزاری جلسات دفاع از پایاننامه و رساله
مقاطع تحصیالتتکمیلی

شماره:
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تبصره ( :)2استاد/استادان مشاور موظف به حضور در جلسه دفاع ميباشد امّا عدم حضور ايشان ،به داليل کامال موجهِ
مورد تأيید دانشكده ،مانع از تشكیل جلسه دفاع نميشود.
تبصره ( :)3چنانچه داور داخلي در جايگاه نماينده شوراي تحصیالتتكمیلي دانشگاه نیز ميباشد ،حضور ايشان در جلسه
الزامي است.

 -10شرایط برگزاری جلسات دفاع دانشجویان دکتری نیمهحضوری
شیوه برگزاري جلسات دفاع نیمه حضوري و نحوه شرکت اعضاء در جلسه بصورت زير است:
 دانشجو بصورت حضوري


استاد/استادان راهنما بصورت حضوري (حضور حداقل يكي از استادان راهنما بصورت فیزيكي در جلسه دفاع الزامیست)

 نماينده شوراي تحصیالتتكمیلي دانشگاه بصورت حضوري
 حضور حداقل  2داور (داخلي يا خارجي) در جلسه بصورت حضوري
 جلسه با حضور حداقل  3نفر از داوران ،که يكي از آنها داور خارج از دانشگاه و داراي مرتبه دانشیاري يا باالتر
است بعالوه استاد/استادان راهنما ،رسمیت يافته و تشكیل ميشود.
 ساير اعضاء (داوران ،تیم هدايت کننده) ميتوانند بصورت مجازي و از طريق وسايل ارتباط جمعي در جلسه شرکت
نمايند.
نکته( :)1نماينده شوراي تحصیالت تكمیلي دانشگاه که معموال داور نیز ميباشد عالوه بر جايگاه نماينده ،بعنوان يک داور
منظور شده و داور دوم که الزم است به صورت حضوري در جلسه شرکت نمايد ميتواند داور داخلي دانشگاه ،و يا داور
خارج از دانشگاه باشد.
نکته( :)2در صورتیكه نماينده شوراي تحصیالت تكمیلي دانشگاه صرفا در جايگاه نماينده ايفاي نقش ميکند ،الزم است
عالوه بر ايشان دو نفر از داوران نیز در جلسه حضور يابند.
تبصره ( :)1استاد راهنماي بینالمللي خارج از کشور ميتواند از طريق وسايل ارتباط جمعي در جلسه حضور بهم رساند.
تبصره ( :)2استاد/استادان مشاور موظف به حضور در جلسه دفاع ميباشد امّا عدم حضور ايشان ،به داليل کامال موجهِ
مورد تأيید دانشكده ،مانع از تشكیل جلسه دفاع نميشود.
تبصره ( :)3چنانچه داور داخلي در جايگاه نماينده نیز مي باشد ،حضور ايشان در جلسه الزامي است.
تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

رویه برگزاری جلسات دفاع از پایاننامه و رساله
مقاطع تحصیالتتکمیلی
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ويرايش:
صفحه:
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 -11شرایط برگزاری جلسه دفاع دانشجویان کارشناسیارشد بصورت غیرحضوری
-

برگزاري جلسه دفاع غیرحضوري در صورت حضور دانشجو و استاد/استادان راهنما در داخل کشور امكانپذير است و
نحوه برگزاري و شرکت اعضاء در جلسه ،به شرح زير است:
 حضور دانشجو بصورت مجازي


حضور استاد/استادان راهنما در جلسه بصورت مجازي(حضور حداقل يكي از استادان راهنما بصورت مجازي در جلسه
دفاع الزامیست)

 حضور نماينده شوراي تحصیالتتكمیلي دانشگاه در جلسه بصورت مجازي
 حضور داور داخلي در جلسه بصورت مجازي
 حضور داور خارجي در جلسه بصورت مجازي
تبصره ( :)1استاد راهنماي بینالمللي خارج از کشور ميتواند از طريق وسايل ارتباط جمعي در جلسه حضور بهم رساند.
تبصره ( :)2استاد/استادان مشاور موظف به شرکت مجازي در جلسه دفاع ميباشند امّا عدم حضور ايشان ،به داليل کامال
موجهِ مورد تأيید دانشكده ،مانع از تشكیل جلسه دفاع نميشود.

 -12شرایط برگزاری جلسات دفاع دانشجویان دکتری بصورت غیرحضوری
-

برگزاري جلسه دفاع غیرحضوري در صورت حضور دانشجو و استاد/استادان راهنما در داخل کشور امكانپذير است و
کلیه اعضاء جلسه بصورت مجازي به شرح زير در جلسه حضور بهم ميرسانند:
 دانشجو بصورت مجازي
 استاد/استادان راهنما بصورت مجازي
 نماينده شوراي تحصیالتتكمیلي دانشگاه بصورت مجازي
 حداقل  3نفر از داوران بصورت مجازي

-

جلسه با حضور استاد/استادان راهنما ،نماينده شوراي تحصیالتتكمیلي دانشگاه و حداقل  3نفر از داوران ،که يكي از
آنها داور خارج از دانشگاه و داراي مرتبه دانشیاري يا باالتر است رسمیت يافته و تشكیل ميشود.

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

رویه برگزاری جلسات دفاع از پایاننامه و رساله
مقاطع تحصیالتتکمیلی
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ويرايش:
صفحه:
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نکته( :)1نماينده شوراي تحصیالت تكمیلي دانشگاه که معموال داور نیز ميباشد عالوه بر جايگاه نماينده ،بعنوان يک داور
منظور شده و الزم است حداقل يک داور داخلي و يک داور خارجي (با مرتبه حداقل دانشیاري) در جلسه مجازي حضور
داشته باشد.
نکته( :)2در صورتیكه نماينده شوراي تحصیالت تكمیلي دانشگاه صرفا در جايگاه نماينده ايفاي نقش ميکند ،الزم است
عالوه بر ايشان  3نفر از داوران نیز در جلسه حضور يابند.
تبصره ( :)1استاد راهنماي بینالمللي خارج از کشور ميتواند از طريق وسايل ارتباط جمعي در جلسه حضور بهم رساند.
تبصره ( :)2استاد/استادان مشاور موظف به حضور در جلسه دفاع ميباشد امّا عدم حضور ايشان ،به داليل کامال موجهِ
مورد تأيید دانشكده ،مانع از تشكیل جلسه دفاع نميشود.
تبصره ( :)3چنانچه داور داخلي در جايگاه نماينده نیز مي باشد ،حضور ايشان در جلسه الزامي است.

 -13زمان اجرای رویه
اين رويه براي کلیه دانشجويان دوره کارشناسيارشد و دکتري از زمان ابالغ الزماالجرا ميباشد .الزم بذکر است برگزاري
جلسات نیمه حضوري و غیر حضوري بر اساس شرايط و مجوزهاي صادر شده توسط معاون آموزشي و تحصیالتتكمیلي
دانشگاه و روساي پرديس دانشكدهها انجام ميگردد.

 -14سایر موارد
مواردي که در اين رويه ذکر نشده ،تابع ساير رويههاي مربوط به دانشجويان مقاطع تحصیالتتكمیلي و مقرّرات جاري
دانشگاه صنعتي امیرکبیر خواهد

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

رویه برگزاری جلسات دفاع از پایاننامه و رساله
مقاطع تحصیالتتکمیلی
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پیوست
راهنمای ورود به سامانه جلسه مجازی

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

رویه برگزاری جلسات دفاع از پایاننامه و رساله
مقاطع تحصیالتتکمیلی
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نکات مهم جهت استفاده بهینه از نرم افزار برگزاری جلسه دفاع
نحوه استفاده گام به گام از نرم افزار  Adobe Connectدر سايت دانشگاه به شرح زير امكانپذير است :
https://cic.aut.ac.ir 

 راهنماها


راهنماي سامانه جلسات Online

 انتخاب راهنماي مورد نظر با توجه به نقش افراد در جلسه با عناوين" ،راهنماي شرکت کننده در جلسه آنالين" و
"راهنماي استا/مدير در جلسه آنالين"
 آدرس جلسه به صورت  https://meetings.aut.ac.ir/meetingnameخواهد بود.
بعنوان مثال :اگر عنوان اتاق جلسه  roboticsباشد آدرس جلسه  https://meetings.aut.ac.ir/roboticsخواهد بود و
اين آدرس قبل از برگزاري جلسه از طرف دانشكده به شرکت کنندگان اعالم خواهد شد.
 دسترسی نماینده/پشتیبان به اتاق جلسه با نقش میزبان ) ،(Hostو با نام کاربري و کلمه عبور ايمیل دانشگاه
خواهد بود و الزم است از بخش  Registered Usersوارد شوند.
 دسترسی دانشجو به اتاق جلسه با نقش ارائه دهنده ( ،)Presenterو با نام کاربري و کلمه عبور ايمیل دانشگاه خواهد
بود.
 دسترسی استادان راهنما/مشاور و داوران به اتاق جلسه با نقش شرکت کننده) ،(Participantو با نام کاربري و
کلمه عبور ايمیل دانشگاه خواهد بود.
نکته  :دسترسی داوران خارج از دانشگاه با نقش شرکت کننده ) ،(Participantو بصورت میهمان خواهد بود.
 دسترسی سایر افراد به اتاق جلسه دفاع با نقش مهمان ) ،(Guestو با صدور مجوز از سوي نماينده/پشتیبان
امكانپذير ميباشد.
 میزبان جلسه (نماينده/پشتیبان) ميبايست پیش از سايرين وارد جلسه شده و ساير شرکتکنندگان پس از ايشان
ميتوانند وارد اتاق جلسه شوند.
 در حین جلسه میزبان (نماينده/پشتیبان) ميتواند نقش افراد را بنا به صالحديد تغییر دهد.
 حتما بايد از هدست يا هندزفري جهت بهینهسازي صدا استفاده گردد.
تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

رویه برگزاری جلسات دفاع از پایاننامه و رساله
مقاطع تحصیالتتکمیلی
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 براي برقراري ارتباط (صحبت/ويدئو) افراد شرکتکننده ،میزبان(نماينده/پشتیبان) در صورتیكه نقش آنها
شرکتکننده ) (Participantاست ،بايد میكروفن يا ويدئو آنها را باز نمايد يا نقش آنها را به ارائه دهنده ) (Presentorيا
میزبان ) (Hostتغییر دهد.
 پس از آنكه میزبان(نماينده/پشتیبان) دسترسي میكروفن/ويدئو را باز نمود ،خود افراد نیز ميبايست مجوز استفاده از
نرمافزار را با کلیک بر آيكن مربوطه در باالي صفحه فراهم کنند.
 در جلسات پرجمعیت ،میزبان(نماينده/پشتیبان) ميبايست میكروفنها را ببندد و تک به تک براي صحبت افراد باز
نمايد.
 افراد با گزينه  Raise Handميتوانند تمايل خود را براي صحبت اعالم نمايند.
 در بخش چت جهت تايپ در صورت ضرورت حرف "ي" الزم است از کلیدهاي ترکیبي  Shift+Xاستفاده گردد در
غیراينصورت نوشتهها ناخوانا خواهد بود.
 نصب نرم افزار  Adobe Connectبر روي گوشي يا لپتاپ اجباري نیست ولي ميتواند کیفیت جلسه را افزايش دهد.
 در حال حاضر دانشگاه محدوديت پهناي باند يا منابع براي سامانههاي ويدئو کنفرانس ندارد و در صورتي که افراد در
حین جلسه با قطع و وصل صدا مواجه شدند ،مشكل به احتمال زياد ناشي از کیفیت اينترنت کاربر ميباشد .بدين
منظور الزم است دقت شود که در حین جلسه از  VPNاستفاده نگردد و همچنین از يک سرويس اينترنت غیر
اشتراکي با پهناي باند مناسب استفاده گردد.
 در هنگام استفاده از مرورگر براي ورود به سامانه جلسه دفاع ،بسته به نقش کاربر الزم است نكات زير رعايت شود:
 اگر نقش کاربر  Hostیا  Presenterباشد ميبايست در ابتدا آخرين نسخه فلش پلیر بر روي مروگر فعال گردد و
سپس در هنگام ورود به جلسه فلش پلیر براي جلسه در حالت  Allowقرار گیرد.
 در صورتي که نقش کاربر  Participantیا  Guestتعريف شده باشد ،کاربر با استفاده از قابلیت  html5ميتواند وارد
جلسه گردد و بي نیاز از فعالسازي فلش پلیر خواهد بود.
 در ابتدا الزم است دانشجو نشاني جلسه ( (meetingsخود را از کارشناس تحصیالتتكمیلي دانشكده دريافت نمايد.
 براي استفاده از سامانه  https://ir.ac.aut.meetingsميتوانید از مرورگرهاي  Firefox ، chromeاستفاده نمايید.
 الزامات اعالم شده از سوي مرکز انفورماتیک دانشگاه جهت شرکت در جلسات مجازي به شرح زير ميباشد:
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تجهیزات و امكانات الزم جهت ورود به جلسه دفاع بصورت مجازي يک دستگاه کامپیوتر با حداقل مشخصات ذيل
ميباشد:
 Processor: 1,4 GHz Intel Pentium 4 or faster or equivalent
) Operating system: Windows 7, 8.x, 10 (32-bit or 64-bit
 RAM: 1 GB recommended

خط متصل به اينترنت با سرعت حداقل  512کیلوبايت و پینگ تايم مطلوب براي برگزاري جلسه مجازي ميبايست
بین  10تا  30میلي ثانیه باشد.
بلندگو ،هدفون و يا هدست (ترجیحا هدست جهت مكالمات صوتي)
وب کم براي ارتباط تصويري
باز بودن پورتهاي  1935و  80و  443روي فايروال ،نرم افزار آنتي ويروس محل استفاده يا شرکت ارائه دهنده
خدمات اينترنتي
آخرين نسخه نرم افزارهاي مرورگر اينترنتي  Mozilla Firefoxيا  Google Chromeو نرم استفاده مورد رايانه
روي  Word ,PowerPoint , Flash player , Acrobat Readerافزارهاي نصب شده باشد.
الزم به ذکر است براي دفاع غیرحضوري تمام مراحل دفاع به صورت مجازي و صرفا از طريق نرم افزار Adobe Connect

صورت ميپذيرد .توصیه ميگردد دانشجويان گرامي قبل از جلسه دفاع با مطالعه دقیق راهنماي استفاده از سامانه جلسات
دفاع موجود در سايت دانشگاه ،و راهنماي فوق با نحوه استفاده از نرم افراز  Adobe Connectآَشنا شده و در صورت وجود
ابهام ،سواالت خويش را با فردي که بعنوان پشتیبان جلسات دفاع در دانشكده تعیین گرديده ،طرح نمايند.
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