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صورت آنالینه معاونت آموزشی در خصوص برگزاري جلسات دفاع ب 2اطالعیه شماره   
 

معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص نحوه برگزاري جلسات دفاع از پایان نامه ها و رساله ها، ،ضمن تاکید مجدد بر مفاد  1پیرو اطالعیه شماره 
 شود؛ ها به شرح ذیل اعالم می ها و رساله نامه نحوه برگزاري جلسات دفاع پایان ،هاي علمی با عنایت به ضرورتو   اطالعیه قبلی

 
نشده است، پس از  برگزار جلسات دفاع دانشجویان ارشد و دکتري که مقرر بوده در اسفند ماه سال جاري برگزار شود و به دلیل شرایط مذکور- 1

 .ه به ایشان اعطا خواهد شدبازگشت دانشگاه به شرایط عادي فرصت الزم بدون أخذ جریم
ها در چارچوب ساعت  نامه را براي حضور در دانشکده هماهنگ نماید، دانشکده رساله یا پایانو هیات داوران چنانچه دانشجو بتواند کمیته راهبري - 2

 .موظف به آماده سازي شرایط برگزاري جلسه دفاع هستند) 13تا ساعت صبح  8(اداري تعیین شده 
  از طریق سامانه ) آنالین(به صورت برخط  پایان نامه هاو رساله ها دفاع از و  پیش دفاعرگزاري گزارش سمینارها و جلسات امکان ب -3
  atu-thesis.iranlms.org    استشده طبق دستور العمل ذیل فراهم. 
موافق  )آنالین(برخط صورت ه دفاع بپیش دفاع و  لسهنامه آنها با برگزاري ج رساله یا پایانو هیات داوران  دانشجویانی که کمیته راهبري -3- 1

چنانچه شرایط دفاع آنالین را دارند پس از  ،ر اسفندماه برگزار گردددمقرر بود که جلسه اعضاي کمیته داوري آنها معین شده بود و و  باشند
  .فرآیند ذیل را براي انجام دفاع دنبال نمایندو هیات داوران  هماهنگی با کمیته راهبري

  

  و تکمیل فرم فرآیند دفاع آنالین

  

  

  

  

  
 

 

  

  

  

 دریافت فرم درخواست دفاع آنالین که در پایان اطالعیه آمده است:  1مرحله 

  atu_thesis@atu.ac.ir پرکردن فرم درخواست و ارسال به ایمیل: 2مرحله

پژوهشی  معاونت ارجاع به بررسی درخواست توسط دانشکده ذیربط و: 3مرحله
مدیریت تحصیالت  برايمجوز دفاع  صدوردرخواست دانشگاه و در صورت تایید، 

  تکمیلی دانشگاه و ارجاع به دفتر خدمات الکترونیک

تعریف جلسه دفاع و پسورد توسط دفتر خدمات الکترونیک و تحویل به : 4مرحله
  دانشجو جهت هماهنگی با اساتید

حضور کیمته راهبري و هیات داوران در سایت دفاع از رساله و پایان نامه : 5مرحله
  در ساعت اعالم شده و برگزاري جلسه ئیاهاي دانشگاه عالمه طباطب
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  آنالین فرم در خواست دفاع

  دانشگاه محترم تحصیالت تکمیلی مدیر

  جناب آقاي دکتر غیاثی

 باسالم
............. رساله / با عنوان پایان نامه.......... .......................ع مقط...... ....................................دانشجوي رشته .. ..........................................................اینجانب

..............................................................................................................................................................................................................................................................................
.هستم و هیات داوران صورت آنالین و با حضور اعضاي کمیته راهبريه دفاع خود ب/ پیش دفاع / متقاضی برگزاري جلسه سمینار   

. خواهشمند است هماهنگی هاي الزم به عمل آید  
نشجوامضاء دا   

 
 

 مشخصات دانشجو

  :شماره دانشجویی  :نام و نام خانوادگی
  :عنوان رساله یا پایان نامه

  شماره تماس دانشجو  :رشته  :دانشکده
  

  و هیات داوران راهبري کمیتهمشخصات 

  شماره تماس  راهبري کمیته سمت در   نام و نام خانوادگی
1 -      
2 -      
3 -      
4 -      
5 -      
6-      
7 -      
8 -      
9 -      

10-      
      
  

 .ضروري استبه همراه فرم  ،راهنما براي حضور آنالین سایر اعضاي کمیته رهبري و هیات داوران ارسال اسکن تایید استاد: توجه 

 

 




