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

 اعالمی وزارت هایسیاست 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 دانشتحصیلی فعال دانشگاه بوده و به دالیل متعدد از جمله لزوم  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 تحصیلیموثر و موفق همچنین امکان پذیرش دانشجو در سال تحصیلی آینده، اتمام 

 باشد.مورد تاکید می شیوه آموزش الکترونیکی

های تحصیلی رشتهها، برای کلیه مقاطع و کالس %111صورت غیرحضوری تا میزان ه های آموزشی بکالس گزاریبر .2

 باشد.در این نیمسال مجاز می

صورت حضوری )با رعایت کامل اقدامات بهداشتی ه های دانشجویان بها و رسالهنامهبرگزاری جلسات دفاع از پایان .3

 باشد.صورت غیرحضوری بر اساس دستورالعمل مربوطه مجاز میه و ایمنی( و یا ب

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

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

9911فروردین  91مورخ  شورای آموزشی دانشگاه مصوبات  



 19 – 11 یلیدوم سال تحص مسالیضوابط خاص مربوط به ن

 

 ارائه یهمه ارکان دانشگاه برا الشرغم تیو عل کرونا روسیو وعیش اثر در 98-99دوم  مسالین ژهیو طیبا توجه به شرا

 یبرا ییهاتیحدودو م التال با مشکمسین نی، ایپژوهش و یآموزش یهاتیفعال ریروند سا و تداوم دروس تیفیبا ک

 از الزم یهایبانیپشت و التیتسه هئبا هدف ارا دانشگاه یشآموز یشورا رو نیا از .همراه بوده است انیدانشجو یبرخ

و  یدر چارچوب مصالح کل و یپژوهش و یآموزش یهاتیاستمرار فعال یو کاهش دغدغه آنان برا زیعز انیدانشجو

  :درسان بیتصو به 98-99دوم  مسالیاجرا در ن یرا برا ریضوابط ز ،دانشگاه یراهبرد

 دوره در که یلیتکم التیتحص مقطع انیدانشجو و یکارشناس انیدانشجو به مربوط ضوابط -الف 

 :هستند یآموزش

بازه  دره دانشکد دییتأگلستان و با  ستمیس قیرا از طر ینظر درس دو تا نیمسال نیدر ا تواندیم دانشجو .1

 .دینما یاضطرار حذفدانشگاه  یآموزش میمشخص شده در تقو

در زمان مناسب و به  یعمل-ینظر زیو ن یعمل دروساتمام  وارائه  یتمام تالش خود را برا هادانشکده .2

که امکان ارائه  یخواهند داشت. در صورت یکیو الکترون یاز صورت حضور یبیترک ایصورت فشرده و 

 دروس نینشود، ا سریآن( م یاچند هفته شی)ولو با افزا نیمسال نیا یدروس در بازه زمان نیاز ا یبرخ

 نه حذف خواهد شد.توسط ساما انیدانشجو یاز سبد درس

دروس از  نیا نمره ،اوردین یقبول نمرهامتحان داده و  مسالین نیدر ا را یدروس دانشجو که یصورت در .3

  .شد خواهد یانامهنییآ حذف ژهیو صورت هبکارنامه دانشجو 

 یدر مقطع کارشناس 12) نیمع نصابکمتر از  مسالین نیمعدل دانشجو در دروس گذرانده در ا چنانچه .4

 .شد خواهد گرفته نظر در اثر بال یمشروط نیا ،گردد مشروطو  شده( ارشد یکارشناسدر  14 و

 شآموزرا نداشته باشد،  یجار نیمسالدر  لیادامه تحص امکانفوق،  داتیتمه رغمیعل ییدانشجو چنانچه .5

و اقدام الزم را معمول  نموده یبررس را نیمسال حذفشده، درخواست  ضیتفو اریدانشکده با توجه به اخت

 .داردیم

 حذف و یمردود یواحدها مجموعبا  متناسب) مسالین کی تا ان،یدانشجو یلیتحص سنوات با ارتباط در .6

  خواهد شد. اضافه ،(برای دانشجویان آن مقطع مسالین نیا در شده اخذ واحدشده به متوسط 

 سدرو تعداد دارند، قرار یلیالتحصفارغ مسالین در که یکارشناس انیدانشجو یبرا مساعدت منظور به .7

 ارشدیکارشناس آزمون در یقبول شرط و افتهی شیافزا( واحد 12 سقف)با  درس 4 به استاد به یمعرف یبرا

 .ستین ازین مورد التیتسه نیا از استفاده یبرا زین

تابستان فرصت دارد تا  انیاخذ کرده است، تا پا یکارآموز یجار مسالیکه در ن یکارشناس یدانشجو .8

 .دیثبت نما 99-98دوم  نیمسالرا در  یو نمره کارآموز دهیخود را به اتمام رسان یکارآموز



 ،هیتسو و یآموختگ دانش ندیفرآدر  ریتاخ شوند،یم لیالتحص فارغ السمین نیا در که یانیدانشجو یبرا .9

 .شد خواهد منظور موجهحادث شده باشد،  طیشرا لیدله ب و دانشجو اراده از خارج که یصورت در

 وردم و یبررس دانشگاه منتخب یهاتهیکم در نشده، انیب ضوابط نیا در آنها قیمصاد که یموارد ریسا .11

 .گرفت خواهد قرار یریگمیتصم

 

 

 ا پروژه ب یکارشناس انیدانشجو و یپژوهش دوره در یلیتکم التیتحص انیدانشجومربوط به  ضوابط -ب

 :یانیپا

مره خود دفاع نموده تا ن ییاسفندماه فرصت داشتند تا از پروژه نها انیکه تا پا یکارشناس انیدانشجو یبرا .1

)عالوه بر امکان  یحضورریغ دفاع امکان شدن فراهم به توجهثبت شود، با  99-98اول  نیمسالآنها در 

 .گرددیم دیتمد ماهخرداد  15زمان تا  نی( ایبهداشت ریهمراه با تداب یدفاع حضور

)عالوه  یحضورریغ دفاع امکان شدن فراهم به توجهبا  96 مهر یورود ارشد یکارشناس انیدانشجو یبرا .2

نمره آنها  ند،یدفاع نما 99 خرداد 15 خی(، چنانچه تا تاریبهداشت ریهمراه با تداب یبر امکان دفاع حضور

 خواهند شد.  لیالتحصفارغسال  مین 5با احتساب  و دهیثبت گرد 99-98اول  نیمسالدر 

 اتیمستلزم انجام عمل نامهانیپا شبردیپ چنانچه، 97 مهر یورود ارشدیکارشناس انیدانشجو یبرا .3

ستاد ا توسط موضوع نیا دییتأباشد، در صورت  یقاتیحقت شگاهیحضور در آزما ایو  یدانیم ،یشگاهیآزما

 مستندات یبررس از پس تهیکم نیا. شودیمنتخب دانشگاه ارجاع م تهیبه کم موارد ،راهنما و دانشکده

 .دیبه سنوات دانشجو اضافه نما روسیو وعیاز ش یآمده ناش شیپ ریتأخبا  متناسب تواندیم

 هستند، یکتب جامع امتحان گذراندن آماده خود، دروس گذراندن از پس که دکترا دوره انیدانشجو یبرا .4

در زمان امتحان جامع  ریتأخ زانیم به ،یحضور صورت به یکتب جامع امتحان یاربرگز لزوم هب توجه با

 .شد خواهد اضافه آنها مجازسنوات  به ،کرونا روسیو وعیاز ش یناش یکتب

 انجام مستلزم رساله شبردیپ چنانچه اند،که از پروپوزال خود دفاع نموده دکترا دوره انیدانشجو یبرا .5

 استاد راهنما و دییتأباشد، در صورت  یقاتیحقت شگاهیحضور در آزما ایو  یدانیم ،یشگاهیآزما اتیعمل

 مستندات یپس از بررس تهیکم نی. اشودیمنتخب دانشگاه ارجاع م تهیبه کم درخواست آنها دانشکده

 .دیبه سنوات دانشجو اضافه نما روسیو وعیاز ش یآمده ناش شیپ ریتأخبا  متناسب واندتیم

 دمور و یبررس دانشگاه منتخب یهاتهیکم در نشده، انیب ضوابط نیا در آنها قیمصاد که یموارد ریسا .6

 .گرفت خواهد قرار یریگمیتصم

 

 



 گانیرا آموزش سنوات اضافه و پردازهیشهر انیمربوط به دانشجو نکات -ج: 

 متناسب شیافزا و انیدانشجو هیشهر کاهش موجود، طیشرا در انیالزم از دانشجو یبانیپشت دیمنظور تمه به

 ستاد یاعالم ژهیو طیشرا اساس بر ودانشگاه  یمحترم امنا تأیه با آمده عمله ب یهماهنگ با ،آموزش سنوات

 :شودیم اعالم ریز شرحه ب  کرونا، با مبارزه

 یوسدر یبرااضافه سنوات،  هیمشمول پرداخت شهر انیدانشجو زیو ن و نوبت دوم  سیپرد انیدانشجو یبرا .1

 بهامین صورته بثابت،  هیاز شهر یو متناسبا بخش ریمتغ هیشهر دهند،یامتحان م یجار مسالیکه در ن

 .شودیممحاسبه 

دروس حذف شده دانشجو بستانکار شده و  ریمتغ هیشهر معادل ،انیدانشجو نیا دروس حذف صورت در .2

 .گرددیمکسر  یآت مسالیمصوب ن هیشهر پرداختاز 

 به ،(ب بند 5و 4 و 3 یهافیرد و الف بند 6 فیرد) انیدانشجو به شده اضافه یلیتحص سنوات با متناسب .3

 اضافه شود. آنان گانیرا آموزش مشمول سنوات

 

 ها هیها و دفاع هیدفاع شیپ نارها،یسم یبرگزار وهیش -د: 

 و یمنیا-یکامل موارد بهداشت تیو با رعا یبه صورت حضور تواندیم هیدفاع :یپروژه کارشناس از دفاع .1

 هیبق روو ... مطا رومیدانشگاه، اسکا یریادگیسامانه  رینظ ییو با استفاده از بسترها یرحضوریبه صورت غ ای

ش بخ قیخود را از طر هیدرخواست دفاع دیبایمنظور دانشجو م نیا ی. براردیدانشکده انجام پذ دییتأمورد 

 یازیو ن دیثبت نما «نامهانیپا/پروژه از دفاع ای ناریسمارائه »خدمت در سامانه گلستان با عنوان  شخوانیپ

 نخواهد بود.  زیفرم نمره ن یبه ارسال کاغذ

 یماعال یزمان برنامه مطابق و مربوطه استاد یهماهنگ با توانندیم انیدانشجو :ارشد یکارشناس ناریسم .2

 .ندیمان ارائهمطابق  یرحضوریغ ای و( یمنیا-یبهداشت ریتداب تیرعا)با  یحضور صورته ب دانشکده، یسو از

 تیرعا با) یحضور صورته ب خود نامهانیپااز  توانندیم انیدانشجو :ارشد یکارشناس نامهانیپا از دفاع .3

 یوررحضیغ صورته ب ای و( ممتحن دیاسات و مشاور، راهنما دیو فقط با حضور اسات یمنیا-یبهداشت ریتداب

 .ندینما دفاع( وستیپ دستورالعمل)مطابق 

ه ب یشفاه جامع امتحان جامع، آزمون مجوز صدور ندیآفر شدن زهیمکان به توجه با: دکترا جامع امتحان .4

 موکول طیشرا شدن یعاد از بعد به جامع یکتب امتحانات. اجراست قابل یرحضوریغ و یحضور صورت

 .شودیم

 تیعار)با  یحضور صورته ب خود رساله شنهادیپ از توانندیم انیدانشجو :دکترا رساله شنهادیپ از دفاع .5

 یوررحضیغ صورته ب ای و( ممتحن دیاسات و مشاور، راهنما دیاسات حضور با فقط و یمنیا-یبهداشت ریتداب

 .ندینما دفاع( وستیپ دستورالعمل)مطابق 



 انیدانشجو ،دفاعشیپ یبرا ازین مورد مقدمات و مراحل هیکل شدن یط صورت در: دکترا رساله دفاعشیپ .6

 ،اهنمار دیاسات حضور با فقط و یمنیا-یبهداشت ریتداب تیرعا)با  یحضور صورته ب خود رساله از توانندیم

 . ندی( دفاع نماوستی)مطابق دستورالعمل پ یحضورریغ صورته ب ای و( ممتحن دیاسات و مشاور

  ،یینها دفاع یبرا ازین مورد مقدمات و مراحل هیکل شدن یط صورت دررساله دکترا:  یینها دفاع .7

 ورحض با فقط و یمنیا-یبهداشت ریتداب تیرعا)با  یحضور صورته ب خود رساله از توانندیم انیدانشجو

 دانشجو، سنوات مشکل وجود و ضرورت صورت در. ندیممتحن( دفاع نما دیو اسات مشاور، راهنما دیاسات

 وجود دارد. (وستیپ دستورالعمل) مطابق یرحضوریغ یبرگزار امکان

 

 اب یمقطع کارشناس یبرا ،ییو راهنما حیدر صورت وجود هرگونه ابهام در موارد فوق و درخواست توض انیوجدانش

 یکیالکترونپستبا  یلیتکمالتیتحصمقطع  یبرا و eduaffairs@iust.ac.ir یکیالکترونپست

pga@iust.ac.ir ندینما مکاتبه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 61/6/99پیرو ابالغیه مورخ 

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

mailto:eduaffairs@iust.ac.ir
mailto:pga@iust.ac.ir


تحت ارشد های کارشناسیدفاعیه غیرحضوری برگزاری و ماقبل آن و موافقت استاد راهنما امکان 91ارشد 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  -6

ابل ق سامانه گلستانها فقط از طریق قرار 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

و موافقت با تاریخ دفاعیه که به امضاء استاد راهنما رسیده باشد مورد قبول است. )فرم و نامه پایانممتحن در خصوص دریافت 

 ممتحن 2/3/99 مورخ دانشگاه آموزشی شورای مصوبه مطابق که است ذکر به الزمتجمیع شوند(.  pdfایمیلها در قالب یک فایل 

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

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.

 69/6/99شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی مورخه  تأییدالذکر که به جلسه غیر حضوری دفاعیه با شرایط ذکر شده فوق -5

 التحصیلی دانشجو خواهد بود.اریخ دفاعیه تاریخ قطعی فارغرسیده حکم دفاع نهایی دانشجو را داشته و ت

بعد از رفع محدویتها و تدابیر پیشگیرانه ناشی از بیماری کرونا، جهت ثبت مستندات و بایگانی در پرونده تحصیلی دانشجو،  -1

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

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 


