
 آنالین از سوی دانشکده ها جلسه دفاع، پیش دفاع و ...چگونگی فرایند 

آنالین را همراه با تأییدیه استاد راهنما تکمیل نهایی، پیش دفاع و سمینار به صورت  دفاع درخواست دانشجو ابتدا فرم -1

(. الزم است استاد =https://atu.ac.ir/?fkeyid=&1siteid=&214pageid=&11517newsview)می کند

آنالین و هماهنگی جلسه با برگزاری جلسه  با را ، موافقت خودپایان نامه/ذکر مشخصات دانشجو و عنوان رساله راهنما با

 برای دانشجو ارسال کند.کمیته راهبری و هیات داوران را 

رخواست دمختص به دانشکده خود ) آدرس الکترونیکی بهاستاد راهنما  تأیید به همراهفوق را فرم دریافتی  دانشجو سپس -2

 (.شودالصاق   )در صورت لزوم می توان مقاالت و مدارک دیگر نیز به این ایمیل  .می کند ( ارسالدفاع آنالین

 .کنددریافت  آموزش دانشکده خوداز  دریافت درخواست دفاع آنالین ایمیلی مبنی برباید دانشجو  -3

موارد آموزشی و پژوهشی مثل اخذ سنوات، پرداخت شهریه سنوات،  از نظررا درخواست دانشجو  آموزش دانشکده -4

هشی معاونت پژوبرای دانشجویان دکتری الزم است مجوز پژوهشی از سوی  بررسی می نماید.تأییدیه تحصیلی، مقاله، و... 

انجام می را درخواست مجوز پژوهشی الزم برای  اقدامدانشکده ها پس از بررسی موارد آموزشی، لذا  صادر شود. دانشگاه

 دهند.

به در اسرع وقت  انشکدهد مواجه نباشد،وهشی با مشکلی آموزشی و پژ پرونده دانشجو از نظر موارد در صورتی که  -5

 ، موارد نقص پرونده توسط کارشناستحصیلی دانشجو ناقص باشدکه پرونده در صورتی  می دهد.درخواست دانشجو پاسخ 

 .شود مرتفع نقص مزبور تا به دانشجو اطالع رسانی خواهد شد آموزش دانشکده 

طریق  و ازایمیل به دانشجو  این موضوع از طریق  از سوی دانشکده،دانشجو  بالمانع بودن دفاع آنالین تشخیص پس از -6

 شود.اطالع رسانی ( ارشناس ستادی تحصیالت تکمیلی )جناب آقای یاسینیکاتوماسیون اداری به 

 . کندرا به کارشناس دانشکده اعالم می  جلسهساعت  روز و کدکاربری و گذرواژه آقای یاسینی -7

ی توضیح اینکه هماهنگ می کند.به دانشجو اطالع رسانی را  روز و ساعت جلسهگذر واژه کد کاربری، کارشناس دانشکده  -8

 دانشجو می باشد.با کمیته راهبری و داوران بر عهده دانشکده ها و 

کمیته راهبری و هیات داوران در بازه زمانی   با اعضایبرای تعیین زمان دقیق جلسه های الزم را دانشجو هماهنگی  -9

  می دهد.مورد توافق با کارشناس دانشکده انجام 

 خود دانشکدهاطالعات ذیل را برای کارشناس ، زمان جلسهدانشجو پس از کسب موافقت استادان در مورد الزم است  -10

. نام و نام خانوادگی دانشجو، دهد اطالعپیامک به صورت تلفنی و یا از طریق و تهیه صورتجلسه جهت شرکت در جلسه 

 مقطع، رشته تحصیلی، تاریخ و ساعت جلسه دفاع.

https://atu.ac.ir/?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=11517


 و دانشجو برای بار داردتداده شده فقط برای برگزاری همان جلسه اع بدیهی است که نام کاربری و رمز عبور -11

  جدید دریافت نماید. عبورنام کاربری و رمز  بایددرخواست جدید خود 

اتاق جلسه را از لیست ورودی صفحه وبینار انتخاب کند. سپس نام   برای ورود به اتاق جلسه دفاع، دانشجو باید نام - 12

 التین وارد کند. ( خود را به زبان فارسی و رمز عبور را با اعدادنام و نام خانوادگیکاربری)

  .متفاوت است  یگر حاضران در جلسهرمز عبور استاد راهنما با د -13

برای بارگذاری فایل پاورپوینت، دانشجو باید با رمز عبور استاد راهنما وارد جلسه شود. دانشجو برای بازگشت به صفحه  -14

ر ین مدخود مجددا باید با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شود. )ارائه فایل پاورپوینت با هماهنگی استاد راهنما به عنوا

 می شود.( انجام جلسه

شرکت کنندگان در جلسه میکروفن خود را   به منظور دسترسی به کیفیت بهتر صوت و تصویر توصیه می شود همه -15

  خاموش و صرفاً میکروفن فردی که مشغول صحبت است روشن باشد.

ا ر ضبط در باالی صفحه این امکانجلسه)ویژه دانشجویان دکتری(؛ با فشردن دکمه شروع  درصورت نیاز به ضبط -16

  فعال کنید.

 


