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 مقدمه -1

 الجرا خواهد بود. ااز زمان ابالغ الزمرئیسه دانشگاه یأتو تأيید هتكمیلي شوراي تحصیالت مصوباتاين رويه بر اساس 

ارشد، ناسينامه دانشجويان دوره کارشجلسات دفاع پايان برگزاريضوابط مربوط به حاوي مقرّرات و  رومجموعه پیش

                 از سوي مديريت  بر اساس مجوز دفاع صادرهباشد. امیرکبیر ميصنعتي در دانشگاه دکتريدوره رساله رساله و  پیشنهاد

نا به ب غیرحضوری و يا حضوریحضوری، نیمه تكمیلي بصورتدانشجويان تحصیالت فاعتكمیلي دانشگاه، دتحصیالت

معاون مستقیم  با نظارت مندرج در رويه حاضر، و ساير قوانین جاري دانشگاه و کیفیت و ضوابطبا حفظ کامل شرايط روز 

 .خواهد شدانجام ها تكمیلي دانشكدهتحصیالت

برگزاري جهت  مقررّات حاکم بر جلسات دفاعاز ها علمي و عوامل اجرايي دانشكده، اعضاي هیأتدانشجويانآگاهي کلیه 

جاري رّرات ت مطلوب الزم و ضروري است. از آنجا که عدم اطالع يا عدم توجه به مقبا کیفیّدفاع دانشجويان جلسات 

بر موارد ديگري که از  عالوه راذکر شده موارد در اين رويه کلیه افراد ياد شده الزم است  ،باشدنافي نفوذ آن نميدانشگاه 

فاع همواره مد ريزي جلسات دجهت برنامه ،رساني خواهد شداطالع هاتكمیلي دانشگاه و دانشكدهطريق مديريت تحصیالت

 گردد.انجام ا کیفیت مطلوب و دفاع دانشجويان ب ،نظر قرار داده

 

 تعاریف -2

و وظیفه  دي که از سوي دانشكده براي ايجاد بستر مناسب براي انجام جلسه دفاع مجازي تعیین شدهفر:  پشتیبان -

فع مشكالت رنسبت به هماهنگي و  ات دفاعجلسنظارت بر امور فني جلسه را بر عهده خواهد داشت و در طول برگزاري 

 نمايد.مياحتمالي اقدام 
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 دفاعمقدمات برگزاری جلسات  -3

 ازو  ،تدر سامانه سامتكمیلي دانشكده کارشناس تحصیالتتوسط زمان آن تنظیم نامه اعضاي جلسه پس از دعوت -

فاع، و دبرگزاري مسئولیت هماهنگي زمان  شود.ميارسال  ايشانبراي اعضاء جلسه،  الكترونیكيپست آدرس  طريق

 باشد. دعوت از داوران بعهده دانشكده مي

  گردد.مينامه قید در دعوت( meetings) دفاع جلسه برگزاريالكترونیكي نشاني مكان يا  -

 نوانحداقل يک نفر را بعدانشكده هر  الزم است حضوري يا غیرحضوريصورت برگزاري دفاع به صورت نیمه در -

 پست درسنام و نام خانوادگي، شماره تلفن همراه، و آمشخصات آنها )ان برگزاري جلسات دفاع تعیین، و بپشتی

طي نامه ايگزين جافراد فرد يا  ،در صورت تغییرو  نمايند ارائهتكمیلي دانشگاه به مديريت تحصیالت را (الكترونیكي

 معرفي شوند.رسمي 

دوم بتواند  تا در صورت نبود فرد اصلي نفر تعیین گردددو نفر پشتیبان در صورت امكان د شوتوصیه مي نکته:

 انجام دهد.امور مربوط به جلسات مجازي را 

ما، )استادراهن ضروريست اسامي اعضاي جلسهحضوري يا غیرحضوري، در صورت برگزاري جلسه دفاع بصورت نیمه -

تكمیلي صیالتتحصیالت تح از سوي دفتردر زمان مناسب و قبل از جلسه دفاع  داوران و دانشجو(هیأت جلسه، نماينده

شجوي مورد نظر تمهیدات الزم براي برگزاري جلسه دفاع دانبايست نیز مي ايشان  .به پشتیبان اعالم گردددانشكده 

جلسه دفاعیه  گزاريهاي مورد نیاز بمنظور اطمینان از آشنايي اعضاي جلسه با بسترهاي برو راهنمايي ،نمودهفراهم  را

   نمايند.را ارائه 

زم است لیست افراد ، ساير دانشجويان و...(، ال)اعضاي خانواده دارنددر جلسه دفاع تمايل به حضور چنانچه افراد ديگر  -

و پشتیبان اه تكمیلي دانشگشوراي تحصیالتمورد نظر با تأيید دانشكده در زمان مناسب و قبل از جلسه به نماينده 

 اعالم گردد.

رش و جلسه دفاع و نكات الزم جهت تكمیل گزادانشكده موظف است قوانین برگزاري  تكمیليتحصیالت کارشناس -

 . صورتجلسه دفاع را به نماينده جلسه اعالم نمايد
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صورتجلسه توسط الزم است  لزوم()در صورت  داورانو انجام اصالحات مدنظر هیأت پس از برگزاري جلسه دفاع -

از طريق دانشكده تكمیلي همراه نامه پوششي توسط معاون تحصیالت بهو  ،دانشكده چاپ تكمیليتحصیالت کارشناس

  گردد.ارسال  دانشگاه تكمیليبراي مديريت تحصیالتسیستم اتوماسیون اداري 

ست اين راهنما الزم او باشد برداري در پیوست اين رويه موجود ميراهنماي ورود به سامانه جلسه مجازي براي بهره -

 .وران قرار گیردداو اعضاء هیأتدانشگاه تكمیلي برگزاري جلسه در اختیار نماينده شوراي تحصیالتحسب مورد قبل از 

 ارشد و دکتریکارشناسیدانشجویان مقررّات عمومی حاکم بر برگزاری جلسات دفاع  -4

از  تيدريافکه دانشجو بر اساس مجوز  استحضوري و غیرحضوري ري جلسات دفاع بصورت حضوري، نیمهشیوه برگزا -

د نظر مطابق موردفاع ملزم به رعايت شرايط برگزاري جلسه و مصوبات ابالغي دانشگاه تكمیلي سوي مديريت تحصیالت

 باشد.مي حاضربا رويه 

 . استدانشگاه هاي مصوب اساس رويه روش نمره دهي بر کفايت دفاع، مدت زمان ارايه و -

ات حضوري يا غیرحضوري و در جهت اطمینان از کیفیت ارتباطدر صورت برگزاري جلسات دفاع به صورت نیمه -

نسبت  دفاع لسهتكمیلي دانشكده يک نفر بعنوان پشتیبان در زمان برگزاري جالكترونیكي، الزم است از سوي تحصیالت

ن ه اطمینااعضاي جلسد در شروع جلسه از ارتباط مناسب به هماهنگي و رفع مشكالت احتمالي اقدام نمايد. اين فر

در دسترس  در زمان برگزاري جلسه بايستمي حضور داشته باشد و صرفا   حاصل نموده ولي الزم نیست در طول جلسه

 باشد.دانشكده و عوامل اجرايي تكمیلي دانشگاه نماينده شوراي تحصیالت

پیگیري از  و با همراهي دانشجو با ،بايست توسط دانشكدهدفاع ميجلسه هماهنگي الزم جهت تعیین زمان برگزاري  -

 و داوران انجام شود.  ،نماينده جلسهمشاور راهنما، استاد/استادان

و  قرار گیرد دهدانشكهاي مورد توافق دانشجو با هر يک از اعضاي جلسه، به صورت تأيیديه در اختیار است زمان الزم -

  داشته باشند.داوران بر روي تاريخ و ساعت جلسه توافق کلیه اعضاء هیأت

تكمیلي دانشكده در سامانه سامت ثبت، و اطالعات توسط کارشناس تحصیالتزمان و مكان برگزاري جلسه دفاع  -

به  ،دفاعپیش از تاريخ  روز کاری 10حداقل اعضاي جلسه دعوتنامه رسمي از طريق آدرس الكترونیكي  طيمذکور 

 گردد.ميداوران اعالم هیأت
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تشريح حاضرين اي از روند اجراي جلسه را براي چكیده تكمیلي دانشگاهنماينده شوراي تحصیالت، ي جلسهدر ابتدا -

، رويهگونه انحراف از اين  موظف است در صورت مشاهده هر تكمیلي دانشگاهنماينده شوراي تحصیالتخواهد نمود. 

 و در صورت لزوم جلسه دفاع را لغو نمايد. ،آنرا  فورا  گوشزد

نتیجه  (،يتعیین نمره و تصحیحات احتمالجهت ارزيابي جلسه دفاع )کمیته داوري  توسط گیري نهاييپس از تصمیم -

 به دانشجو اعالم خواهد شد.تكمیلي دانشگاه جلسه از طريق نماينده شوراي تحصیالت

ستادان راهنما و ادر صورتیكه امكان حضور کلیه  باشد.استادان راهنما و مشاور در جلسه دفاع الزامي ميتمامي حضور  -

 .گرددهنما برگزار تواند با حضور دانشجو و يكي از استادان رامشاور در جلسه دفاع وجود نداشته باشد، جلسه دفاع مي

 باشد.در اين رويه مي راهنما و مشاور تابع قوانین مندرج انغیبت ديگر استاد

نگي الزم است جلسه دفاع ضبط گردد. هماه، حضوري يا غیرحضوريبصورت نیمهدفاع در صورت برگزاري جلسات  -

 صورت خواهد گرفت.زمینه اين در تكمیلي دانشگاه و پشتیبان نماينده شوراي تحصیالتبین الزم 

 ارشدکارشناسیدانشجویان دوره دفاع  جلسه اختصاصیمقرّرات  -5

ت محدود مجاز عضاي خانواده، دوستان و همراهان دانشجو بصورحضور ا جلسه دفاع، در هنگام ارائه شفاهي دانشجو در -

 است.

تكمیلي صیالتراهنما و مشاور، نماينده شوراي تح استاد/استادانداوران شامل در زمان شور نهائي فقط حضور هیأت -

 .دانشگاه و داوران داخلي و خارجي مجاز است

 تكمیلي دانشگاهنظرات خود را به ترتیبي که نماينده شوراي تحصیالتپس از اتمام ارائه دانشجو، داوران سئواالت و  -

 نمايند. د، مطرح ميکنمشخص مي

 تكمیلي دانشگاهشوراي تحصیالت نمايندها در چند مرحله مطرح نموده و شود داوران سئواالت خود رمي ترجیح داده -

 فرصت الزم را در اختیار کلیه داوران قرار دهد. 

 باشد.تكمیلي دانشگاه ميبعهده نماينده شوراي تحصیالتدفاع مسئولیت و هدايت جلسه  -

 .تكمیلي دانشكده خواهد بودنظارت بر اعمال قوانین دفاع و کیفیت جلسه بعهده معاون تحصیالت -
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سئواالت باشند. وي راهنما نبايد پاسخگ استاد/استادانتوسط دانشجو انجام شود و پاسخ به سئواالت داوران بايد تنها  -

توضیحات  تكمیلي دانشگاهوراي تحصیالتشنماينده  د در انتهاي پرسش و پاسخ و با هماهنگي و اجازهنتوانايشان مي

 د. جهت رفع شبهات احتمالي بیان نمايتكمیلي خود را 

 .ارائه نمايددقیقه  30حداکثر در مدت زمان دانشجو موظف است گزارش خود را  -

غییرات احتمالي بندي نموده، تتكمیلي دانشگاه نظرات داوران را جمعشوراي تحصیالتماينده دفاع، ندر پايان جلسه  -

، ي با داورانهماهنگ پس از را و زمان الزم جهت انجام اصالحات  در عنوان، نمرات کسب شده از دستاوردهاي پژوهشي

 نمايد. در سامانه درج مي

 جلسات دفاع دانشجویان دوره دکتری  اختصاصیمقرّرات  -6

تشريح حاضرين ( را براي رويهاي از روند اجراي جلسه )اين چكیده تكمیلي دانشگاهنماينده شوراي تحصیالتدر ابتدا،  -

 خواهد نمود. 

دقیقه،  10 اکثرحد زمانتا در مدت  کندميدر ابتدا از استاد راهنما دعوت  تكمیلي دانشگاهنماينده شوراي تحصیالت -

 مطالب الزم جهت معرفي دانشجو و اهداف رساله را بیان نمايد.

ه، دوستان و داوران در جلسه مجاز است و حضور اعضاء خانوادحضور هیأت صرفا  در جلسات دفاع از پیشنهاد رساله -

 باشد. پذير نميساير دانشجويان امكان

بالمانع انشجو حضور اعضاي خانواده، دوستان و همراهان غیر د در هنگام ارائه شفاهي دانشجو در جلسه دفاع نهايي، -

 .است

ل و يا بخشي کتكمیلي دانشگاه، نماينده شوراي تحصیالتتشخیص در جلسه دفاع نهايي، به درخواست دانشجو و يا به  -

مشاور، نماينده  راهنما و استاد/استادانداوران )شامل تواند فقط با حضور دانشجو و هیأتميپرسش و پاسخ از مرحله 

 .رگزار شودتكمیلي دانشگاه و داوران داخلي و خارجي( و بدون حضور ساير دانشجويان و مدعوين بشوراي تحصیالت

تكمیلي صیالتراهنما و مشاور، نماينده شوراي تح استاد/استادانداوران شامل در زمان شور نهائي فقط حضور هیأت -

 .استدانشگاه و داوران داخلي و خارجي مجاز 



 نامه و رسالهرویه برگزاری جلسات دفاع از پایان

 تکمیلیمقاطع تحصیالت

 AUT-PR-3320 شماره:

 28/02/1400تاريخ:  1 :ويرايش

 17       از:       9         صفحه: 

 

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

 

 
 

 تكمیلي دانشگاهنماينده شوراي تحصیالتپس از اتمام ارائه دانشجو، داوران سئواالت و نظرات خود را به ترتیبي که  -

 نمايند. مطرح مي کند،مي مشخص

تكمیلي نماينده شوراي تحصیالتخود را در چند مرحله مطرح نموده و  شود که داوران سئواالتترجیح داده مي -

 فرصت الزم را در اختیار کلیه داوران قرار دهد.   دانشگاه

ي سئواالت باشند. راهنما نبايد پاسخگو استاد/استادانپاسخ به سئواالت داوران بايد تنها توسط دانشجو انجام شود و  -

ت توضیحا گاهتكمیلي دانشنماينده شوراي تحصیالت تواند در انتهاي پرسش و پاسخ و با هماهنگي و اجازهان ميايش

 تكمیلي خود را جهت رفع شبهات احتمالي بیان نمايد.

و در اين جلسه  داوران در جلسه تصويب پیشنهاد رساله کمي متفاوت بودهراهنما و هیأت استاد/استادانتعامل  نکته:

 مفید باشد.تواند ي( در تبیین بهتر پیشنهاد رساله متكمیلي دانشگاهنماينده شوراي تحصیالتهمفكري )با نظر و اجازه 

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

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

خاب انت رسالهعلمي مجرب و مرتبط با موضوع تكمیلي دانشگاه که از میان اعضاء هیأتنماينده شوراي تحصیالت -

داوران را هیأت شود، مسئول نظارت بر حسن اجراي قوانین و مقرّرات است. وي در پايان جلسه دفاع، نظراتمي

امت وارد س در سامانهروز کاري  2 ظرف مدت حداکثرو صورتجلسه و گزارش جلسه دفاع دانشجو را بندي نموده جمع

 نمايد.مييید تكمیلي دانشكده تأسال به تحصیالتو جهت ار ،کرده

 بصورت حضوری ارشدکارشناسیدانشجویان  دفاع سهجلبرگزاری شرایط  -7

  : يابدجلسات دفاع حضوري با حضور افراد مشروحه زير رسمیت مي

 دانشجو 

 راهنما استادان/استاد 

 داور داخلي 

 داور خارجي 



 نامه و رسالهرویه برگزاری جلسات دفاع از پایان

 تکمیلیمقاطع تحصیالت

 AUT-PR-3320 شماره:

 28/02/1400تاريخ:  1 :ويرايش

 17       از:       10         صفحه: 

 

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

 

 
 

 در جلسه حضور بهم رساند. ارتباط جمعيطريق وسايل تواند از ميالمللي خارج از کشور استاد راهنماي بین(: 1تبصره )

يل کامال  موجِه به دال، يشاناعدم حضور  امّا دنباشمشاور موظف به حضور در جلسه دفاع مي استاد/استادان (:2تبصره )

 شود.از تشكیل جلسه دفاع نمي ، مانعمورد تأيید دانشكده

 بصورت حضوری شرایط برگزاری جلسات دفاع دانشجویان دکتری -8

 : يابدجلسات دفاع حضوري با حضور افراد مشروحه زير رسمیت مي

 دانشجو 

 استادان راهنما/استاد 

  تكمیلي دانشگاه شوراي تحصیالتنماينده 

 باشدميالتر نفر از داوران، که يكي از آنها داور خارج از دانشگاه و داراي مرتبه دانشیاري يا با 3 حداقل. 

 ضور بهم رساند.در جلسه ح تواند از طريق وسايل ارتباط جمعيالمللي خارج از کشور مياستاد راهنماي بین(: 1تبصره )

يل کامال  موجِه به دالد امّا عدم حضور ايشان، نباشاستاد/استادان مشاور موظف به حضور در جلسه دفاع مي (:2تبصره )

 شود.، مانع از تشكیل جلسه دفاع نميمورد تأيید دانشكده

 

 حضوریبصورت نیمه ارشددفاع دانشجویان کارشناسی شرایط برگزاری جلسه -9

 در جلسه بصورت زير است:   ءنحوه برگزاري جلسات دفاع نیمه حضوري و شرکت اعضا -

  حضوريبصورت  دانشجو 

 /(الزامیستع استادان راهنما بصورت فیزيكي در جلسه دفا)حضور حداقل يكي از حضوري بصورت استادان راهنما استاد 

 حضوري بصورتتكمیلي دانشگاه نماينده شوراي تحصیالت 

  حضوري يا مجازي -داور داخلي 

  حضوري يا مجازي -داور خارجي 

 ضور بهم رساند.در جلسه ح تواند از طريق وسايل ارتباط جمعيالمللي خارج از کشور مياستاد راهنماي بین(: 1تبصره )



 نامه و رسالهرویه برگزاری جلسات دفاع از پایان

 تکمیلیمقاطع تحصیالت

 AUT-PR-3320 شماره:

 28/02/1400تاريخ:  1 :ويرايش

 17       از:       11         صفحه: 

 

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

 

 
 

به داليل کامال  موجهِ باشد اّما عدم حضور ايشان، موظف به حضور در جلسه دفاع مياستاد/استادان مشاور  (:2تبصره )

 شود.، مانع از تشكیل جلسه دفاع نميمورد تأيید دانشكده

ايشان در جلسه  حضورباشد، نیز ميتكمیلي دانشگاه شوراي تحصیالتدر جايگاه نماينده داور داخلي چنانچه (: 3تبصره )

 الزامي است.

 

 حضورینیمه شرایط برگزاری جلسات دفاع دانشجویان دکتری -10

 :  در جلسه بصورت زير است ءبرگزاري جلسات دفاع نیمه حضوري و نحوه شرکت اعضا شیوه

  حضوريبصورت دانشجو 

 /(ع الزامیستاستادان راهنما بصورت فیزيكي در جلسه دفا)حضور حداقل يكي از حضوري استادان راهنما بصورت استاد 

 حضوريبصورت تكمیلي دانشگاه نماينده شوراي تحصیالت 

  داور )داخلي يا خارجي( در جلسه بصورت حضوري 2حضور حداقل 

  انشیاري يا باالتر نفر از داوران، که يكي از آنها داور خارج از دانشگاه و داراي مرتبه د 3حداقل جلسه با حضور

 شود.راهنما، رسمیت يافته و تشكیل مي استاد/استاداناست بعالوه 

 ر جلسه شرکت د از طريق وسايل ارتباط جمعيو توانند بصورت مجازي ساير اعضاء )داوران، تیم هدايت کننده( مي

 نمايند.

ينده، بعنوان يک داور باشد عالوه بر جايگاه نماشوراي تحصیالت تكمیلي دانشگاه که معموال  داور نیز مينماينده  (:1نکته)

، و يا داور تواند داور داخلي دانشگاهميکه الزم است به صورت حضوري در جلسه شرکت نمايد منظور شده و داور دوم 

 خارج از دانشگاه باشد.

کند، الزم است اي نقش ميدر صورتیكه نماينده شوراي تحصیالت تكمیلي دانشگاه صرفا  در جايگاه نماينده ايف: (2)نکته

 .عالوه بر ايشان دو نفر از داوران نیز در جلسه حضور يابند

 ضور بهم رساند.در جلسه ح تواند از طريق وسايل ارتباط جمعيالمللي خارج از کشور مياستاد راهنماي بین(: 1تبصره )

ل کامال  موجهِ به داليباشد اّما عدم حضور ايشان، استاد/استادان مشاور موظف به حضور در جلسه دفاع مي (:2تبصره )

 شود.، مانع از تشكیل جلسه دفاع نميمورد تأيید دانشكده

 حضور ايشان در جلسه الزامي است.در جايگاه نماينده نیز مي باشد، داور داخلي چنانچه (: 3تبصره )



 نامه و رسالهرویه برگزاری جلسات دفاع از پایان

 تکمیلیمقاطع تحصیالت

 AUT-PR-3320 شماره:

 28/02/1400تاريخ:  1 :ويرايش

 17       از:       12         صفحه: 

 

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

 

 
 

 بصورت غیرحضوری ارشددفاع دانشجویان کارشناسی شرایط برگزاری جلسه -11

ير است و پذاهنما در داخل کشور امكانر استاد/استاداندانشجو و  برگزاري جلسه دفاع غیرحضوري در صورت حضور -

 زير است:   به شرح ،در جلسه ءشرکت اعضا ونحوه برگزاري 

 حضور دانشجو بصورت مجازي 

  در جلسه  استادان راهنما بصورت مجازي)حضور حداقل يكي از در جلسه بصورت مجازيراهنما  استاد/استادانحضور

 (دفاع الزامیست

  در جلسه بصورت مجازي تكمیلي دانشگاه نماينده شوراي تحصیالتحضور 

  در جلسه بصورت مجازي داور داخلي حضور 

  در جلسه بصورت مجازي  خارجيحضور داور 

 ضور بهم رساند.در جلسه ح تواند از طريق وسايل ارتباط جمعيميالمللي خارج از کشور استاد راهنماي بین(: 1تبصره )

ه داليل کامال  بد اّما عدم حضور ايشان، نباشجلسه دفاع مي شرکت مجازي دراستاد/استادان مشاور موظف به  (:2تبصره )

 شود.، مانع از تشكیل جلسه دفاع نميموجهِ مورد تأيید دانشكده

 بصورت غیرحضوری شرایط برگزاری جلسات دفاع دانشجویان دکتری -12

ير است و پذما در داخل کشور امكانراهن استاد/استاداندانشجو و برگزاري جلسه دفاع غیرحضوري در صورت حضور  -

 رسانند:حضور بهم ميکلیه اعضاء جلسه بصورت مجازي به شرح زير در جلسه 

 بصورت مجازي دانشجو 

 /بصورت مجازياستادان راهنما استاد  

 بصورت مجازيتكمیلي دانشگاه نماينده شوراي تحصیالت 

  بصورت مجازي نفر از داوران 3حداقل  

ز داوران، که يكي از انفر  3حداقل تكمیلي دانشگاه و راهنما، نماينده شوراي تحصیالت استاد/استادانجلسه با حضور  -

 شود.رسمیت يافته و تشكیل مياست آنها داور خارج از دانشگاه و داراي مرتبه دانشیاري يا باالتر 



 نامه و رسالهرویه برگزاری جلسات دفاع از پایان

 تکمیلیمقاطع تحصیالت

 AUT-PR-3320 شماره:

 28/02/1400تاريخ:  1 :ويرايش

 17       از:       13         صفحه: 

 

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

 

 
 

باشد عالوه بر جايگاه نماينده، بعنوان يک داور شوراي تحصیالت تكمیلي دانشگاه که معموال  داور نیز مينماينده  (:1نکته)

الزم است حداقل يک داور داخلي و يک داور خارجي )با مرتبه حداقل دانشیاري( در جلسه مجازي حضور  ومنظور شده 

 .باشدداشته 

کند، الزم است در صورتیكه نماينده شوراي تحصیالت تكمیلي دانشگاه صرفا  در جايگاه نماينده ايفاي نقش مي: (2)نکته

 .ر يابنداز داوران نیز در جلسه حضو نفر 3عالوه بر ايشان 

 ضور بهم رساند.در جلسه ح تواند از طريق وسايل ارتباط جمعيالمللي خارج از کشور مياستاد راهنماي بین(: 1تبصره )

ل کامال  موجهِ به داليباشد اّما عدم حضور ايشان، استاد/استادان مشاور موظف به حضور در جلسه دفاع مي (:2تبصره )

 شود.تشكیل جلسه دفاع نمي، مانع از مورد تأيید دانشكده

 حضور ايشان در جلسه الزامي است.در جايگاه نماينده نیز مي باشد، داور داخلي چنانچه (: 3تبصره )

 

 زمان اجرای رویه  -13

زم بذکر است برگزاري ال باشد.االجرا ميالزم زمان ابالغارشد و دکتري از دوره کارشناسي دانشجويانکلیه براي اين رويه 

یلي  تكمبر اساس شرايط و مجوزهاي صادر شده توسط معاون آموزشي و تحصیالتجلسات نیمه حضوري و غیر حضوري 

 گردد. ها انجام ميدانشگاه و روساي پرديس دانشكده

 سایر موارد  -14

قرّرات جاري متكمیلي و مقاطع تحصیالتهاي مربوط به دانشجويان ساير رويه نشده، تابع مواردي که در اين رويه ذکر

 صنعتي امیرکبیر خواهد  دانشگاه

 

 



 نامه و رسالهرویه برگزاری جلسات دفاع از پایان

 تکمیلیمقاطع تحصیالت

 AUT-PR-3320 شماره:

 28/02/1400تاريخ:  1 :ويرايش

 17       از:       14         صفحه: 

 

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

 

 
 

 

 پیوست

 راهنمای ورود به سامانه جلسه مجازی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نامه و رسالهرویه برگزاری جلسات دفاع از پایان

 تکمیلیمقاطع تحصیالت

 AUT-PR-3320 شماره:

 28/02/1400تاريخ:  1 :ويرايش

 17       از:       15         صفحه: 

 

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

 

 
 

 
 

 
 

 پذير است :امكاندر سايت دانشگاه به شرح زير  Adobe Connectنحوه استفاده گام به گام از نرم افزار 
  https://cic.aut.ac.ir     

   راهنماها                             

    جلساتراهنماي سامانه Online  

 و "آنالين جلسه در کننده شرکت راهنماي" ،عناوين با جلسه در افراد نقش به توجه با نظر مورد راهنماي انتخاب 

  "آنالين جلسه در استا/مدير راهنماي"

 

 صورت به جلسه آدرس https://meetings.aut.ac.ir/meetingname بود خواهد.  

 و بود خواهد https://meetings.aut.ac.ir/robotics جلسه آدرس باشد robotics جلسه اتاق عنوان اگر :مثال بعنوان

 .شد خواهد اعالم کنندگان شرکت به دانشكده طرف از جلسه برگزاري از قبل آدرس  اين

 میزبان نقش با جلسه اتاق به نماینده/پشتیبان دسترسی )Host(، دانشگاه ايمیل عبور کلمه و کاربري نام با و 

 .شوند وارد Users Registered بخش از است الزم و بود خواهد
 دهنده ارائه نقش با جلسه اتاق به دانشجو دسترسی (Presenter،) خواهد دانشگاه ايمیل عبور کلمه و کاربري نام با و 

 بود.

 کننده شرکت نقش با جلسه اتاق به داوران و راهنما/مشاور استادان دسترسی)Participant(، و کاربري نام با و 

 بود. خواهد دانشگاه ايمیل عبور کلمه

 بود. خواهد میهمان بصورت و ،)Participant( کننده شرکت نقش با دانشگاه از خارج داوران دسترسی : نکته

 همانم نقش با دفاع جلسه اتاق به افراد سایر دسترسی )Guest(، نماينده/پشتیبان سوي از مجوز صدور با و                

 باشد.مي پذيرامكان

 ايشان از پس کنندگانشرکت ساير و شده جلسه وارد سايرين از پیش بايستمي )نماينده/پشتیبان( جلسه میزبان 

 شوند. جلسه اتاق وارد توانندمي

 دهد. تغییر صالحديد به بنا را افراد نقش تواندمي )نماينده/پشتیبان( میزبان جلسه حین در 

   گردد استفاده صدا سازيبهینه جهت هندزفري يا هدست از بايد حتما. 

 دفاع جلسه رگزاریب افزار رمن از هینهب استفاده  جهت  مهم نکات
 

https://cic.aut.ac.ir/
https://cic.aut.ac.ir/content/3510/?&slct_pg_id=3049&sid=10&slc_lang=fa
https://cic.aut.ac.ir/content/3510/?&slct_pg_id=3049&sid=10&slc_lang=fa
https://meetings.aut.ac.ir/meetingname
https://meetings.aut.ac.ir/robotics
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 آنها نقش صورتیكه در )نماينده/پشتیبان(میزبان ،کنندهشرکت افراد (صحبت/ويدئو) ارتباط برقراري براي                     

 يا )Presentor( دهنده ارائه به را آنها نقش يا نمايد باز را آنها ويدئو يا میكروفن بايد است، )Participant( کنندهشرکت

            .دهد تغییر )Host( میزبان
 از استفاده مجوز بايستمي یزن افراد خود نمود، ازب را روفن/ويدئومیك دسترسي )نماينده/پشتیبان(میزبان آنكه از پس 

 کنند. فراهم صفحه باالي رد مربوطه آيكن رب کلیک با را افزارنرم

 باز افراد صحبت براي کت به تک و ببندد را هامیكروفن بايستمي )نماينده/پشتیبان(میزبان ،پرجمعیت جلسات در 

 نمايد.
 گزينه با افراد Hand Raise نمايند اعالم صحبت براي را خود تمايل توانندمي. 

 ترکیبي کلیدهاي از است الزم "ي" حرف رورتض صورت در تايپ جهت چت بخش در Shift+X رد گردد استفاده 

 .بود خواهد ناخوانا هانوشته غیراينصورت

 افزار نرم نصب Connect Adobe دهد افزايش را جلسه کیفیت اندتومي ولي نیست اجباري لپتاپ يا گوشي روي بر. 

 در افراد که صورتي در و داردن کنفرانس ويدئو هايسامانه براي نابعم يا باند پهناي حدوديتم دانشگاه اضرح حال در 

 بدين .باشدمي کاربر اينترنت کیفیت از اشين زياد احتمال به مشكل ،شدند مواجه صدا وصل و قطع با جلسه حین

 غیر ينترنتا ويسسر يک از همچنین و نگردد استفاده VPN از جلسه حین در که شود دقت است الزم منظور

  .گردد استفاده مناسب اندب پهناي با اشتراکي
 شود:رعايت  يرز نكاتالزم است  بسته به نقش کاربر ،دفاع در هنگام استفاده از مرورگر براي ورود به سامانه جلسه 

 اگر نقش کاربر Host  یاPresenter   ال گردد و بايست در ابتدا آخرين نسخه فلش پلیر بر روي مروگر فعباشد مي

 قرار گیرد.  Allow سپس در هنگام ورود به جلسه فلش پلیر براي جلسه در حالت

 در صورتي که نقش کاربر Participant  یاGuest  تعريف شده باشد، کاربر با استفاده از قابلیت html5  رد تواند وامي

  .سازي فلش پلیر خواهد بودجلسه گردد و بي نیاز از فعال
  نشاني جلسه  دانشجواست  الزمدر ابتدا((meetings  افت نمايد.دري تكمیلي دانشكدهکارشناس تحصیالتخود را از 

  استفاده از سامانهبراي https://ir.ac.aut.meetings از مرورگرهاي توانید ميchrome  ،Firefox  ه نمايید.استفاد 

  باشدبه شرح زير مي جلسات مجازيشرکت در الزامات اعالم شده از سوي مرکز انفورماتیک دانشگاه جهت: 

 

 



 نامه و رسالهرویه برگزاری جلسات دفاع از پایان

 تکمیلیمقاطع تحصیالت

 AUT-PR-3320 شماره:

 28/02/1400تاريخ:  1 :ويرايش

 17       از:       17         صفحه: 

 

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

 

 
 

 يک دستگاه کامپیوتر با حداقل مشخصات ذيلجلسه دفاع بصورت مجازي جهت ورود به الزم تجهیزات و امكانات  

 باشد:مي

 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 

بايست يمجلسه مجازي کیلوبايت و پینگ تايم مطلوب براي برگزاري  512خط متصل به اينترنت با سرعت حداقل  

 .لي ثانیه باشدمی 30تا  10بین 

  (هدست جهت مكالمات صوتي ترجیحا )بلندگو، هدفون و يا هدست  

 ارتباط تصويريبراي  کم وب 

ارائه دهنده  روي فايروال، نرم افزار آنتي ويروس محل استفاده يا شرکت 443و  80و  1935هاي باز بودن پورت 

 خدمات اينترنتي

ايانه رو نرم استفاده مورد  Google Chrome يا Mozilla Firefox آخرين نسخه نرم افزارهاي مرورگر اينترنتي 

 .افزارهاي نصب شده باشد Word ,PowerPoint , Flash player , Acrobat Reader روي

 

 Adobe Connectنرم افزار از طريق  صورت مجازي و صرفا   براي دفاع غیرحضوري تمام مراحل دفاع به الزم به ذکر است

فاده از سامانه جلسات گردد دانشجويان گرامي قبل از جلسه دفاع با مطالعه دقیق راهنماي استتوصیه مي. پذيردصورت مي

و در صورت وجود  آَشنا شده Adobe Connectدفاع موجود در سايت دانشگاه، و راهنماي فوق با نحوه استفاده از نرم افراز 

 د.ابهام، سواالت خويش را با فردي که بعنوان پشتیبان جلسات دفاع در دانشكده تعیین گرديده، طرح نماين

 

 

 

 

 
 


