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 )پایان نامه کارشناسی ارشد / رساله دکتری( پارسااز  فرآیند دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 

 اتمام، وقهمعه نمر، دانشجو باید تحقیقات خود را با تایید استاد راهنما به پایان رسانده باشد و مشکلی از نظر آموزش )دفاع از پارسابرای شروع فرآیند 

دفاع با اخذ مجوز دفاع توسط دانشجو آغاز شده و پس از طی تشریفات نداشته باشد.  مراجعه( مشروطی، عدم ترم ، دودانشجو تحصیلی مجاز سنوات

 ان آموزشیکارشناسدانشجو، های مسئولیتوظایف و رسد. به اتمام میهای الزم و اخذ تاییدیهدفاع و انجام تصحیحات پیشنهاد شده توسط داوران 

، هراهنما، مدیر گرو، استاد )خانم مهندس جهانتیغ( پژوهشی دانشکده رو(، کارشناسگروه، کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده )خانم مهندس تازه

 در ادامه شرح داده شده است. دفاع  فرآیندحله مرسه در  و معاون آموزشی دانشکده نماینده تحصیالت تکمیلی

 دانشجو هایمسئولیت و وظایف

 مشاور و راهنما استادان نظارت تحت یدکتر رساله ای نامه انیپا نگارش مصوب نامه وهیش اساس بر پارسا نیتدو .1

 انجام فرآیند همانندجویی پس از تایید پارسا توسط استاد راهنما .2

داکثر درصد همانندی قابل قبول برای پارسا، در هر گروه آموزشی جداگانه تعیین شده و به اطالع دانشجویان و اساتید رسانده می شود. ح

 نمودار فرآیند همانندجویی در وب سایت معاونت آموزشی دانشگاه به آدرس زیر قابل دستیابی است: 
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 از قبلروز  34دکتری و دانشجویان  دفاع پیشنهادی برای تاریخ از قبل روز 04)حداقل استاد راهنمامستندات زیر به ارسال الکترونیکی  .3

 (دانشجویان کارشناسی ارشد دفاع پیشنهادی برای تاریخ

 پارساالف(  

 ب( تصویر سند همانندجویی استخراج شده از سامانه ایرانداک 

 د( تصویر مقاالت و گواهی پذیرش یا ارائه آنها 

 جلسه دفاع  یاخذ مجوز دفاع و برگزار یهافرم یتمام شده لیتکم لیفاه(  

 های خارجی برای دانشجویان مقطع دکتریو( تصویر مدرک زبان 

 

 راهنما استاد هایمسئولیت و وظایف

 باشد.( دانشجو )فایل پارسا باید در سامانه همانندجویی به طور کامل بارگذاری شدهبررسی مدارک و مستندات ارسالی  .1

 مدیر گروه به ارسال مستندات به همراه پیشنهاد داوران مطابق آیین نامه  .2

 
 

 یآموزش گروه ریمد هایمسئولیت و وظایف

 ( دانشکده سی)رئ دانشکده یپژوهش معاونتوسط  بررسی و تایید مقاالت  .1

 انشکدهد تحصیالت تکمیلیو کارشناس  گروه یآموزش کارشناس نظر اخذ ومصوب  یهانامهنییآ با آنها انطباق و مستندات و مدارک یبررس .2

 راهنما استاد از یارسال مستندات افتیدر از پس یکار روز 5 حداکثر در یگروه آموزش یلیتکم التیتحص یدفاع از شورا مجوزاخذ  .3

 با  یاری(مرتبه حداقل استاد)با  و نمایندۀ تحصیالت تکمیلیتحصیالت تکمیلی(  هاینامهآیینآخرین مصوبات و )مطابق با تعیین داوران  .0

 یتخصص شیگرا ای گروه یشورا نظر اخذ

 ینامه کارشناس یانپا برایروز و  15 یرساله دکتر یداور یبررس یزمان برا حداکثر) به داوران پارسا یابیفرم ارزو   پارسا یکیارسال الکترون .5

 (.باشد میروز  7ارشد 

 معاونهای اخذ مجوز دفاع و برگزاری جلسه دفاع به فرمصورتجلسه گروه و به همراه  آنو ارسال داوران  از فرم ارزیابی پارسادریافت  .6

 دفاع مجوز برای اخذ دانشکده تکمیلی تحصیالت و آموزشی

 

 دانشکدهکارشناس تحصیالت تکمیلی و  گروه یآموزش کارشناس هایمسئولیت و وظایف

 بامصوب  هایمطابق سر فصلآموزشی  واحدهای کلیه گذراندندانشکده(  یلیتکم التیتحص)کارشناس آموزشی گروه( و کنترل )کارشناس  تائید .1

 (.اخذ مجوز جامع بایستی انجام شده باشد برای مقطع دکتری قبل از 16)کنترل حداقل معدل کل  10حداقل  کل معدل

 دفاع مجوز اخذ -ا
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ا و ههای مربوطه برای مشروطیمجوزهای الزم از کمیسیون دانشکده( تحصیالت تکمیلی )کارشناس آموزشی گروه( و کنترل )کارشناس تائید .2

 تمدید سنوات و معافیت تحصیلی

ماه در  12فاصله زمانی شش ماه برای مقطع کارشناسی ارشد و  دانشکده( تحصیالت تکمیلی)کارشناس آموزشی گروه( و کنترل )کارشناس  تائید .3

 مقطع دکتری از زمان تصویب پیشنهاده

  نامهنییآمطابق پارسا  یواحدها اخذ .0

 به دفاع یانتخاب واحد در ترم منته دانشکده( تحصیالت تکمیلی )کارشناس آموزشی گروه( و کنترل )کارشناس تائید .5

 

  معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده های وظایف و مسئولیت

  هانامهنییآ با آن مطابقت و دفاع مجوز اخذ مراحلتایید و کنترل  .1

 در مورد عدم نقص در پرونده آموزشی دانشجو دانشکده یلیتکم التیتحص کارشناس نظر اخذ .2

 

 بلق الزم یهایهماهنگ و یرسانشامل اطالع پس از اخذ مجوز دفاع از معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده آغاز شده و دفاع فاتیتشر

وظایف مدیرگروه، کارشناس  .ردیگ یم انجام دانشجو به دفاع یبرگزار یقطع خیتار اعالم از پس فاتیتشر نی. اباشدیم دفاع روز در و دفاع از

 تحصیالت تکمیلی، کارشناس پژوهشی و نماینده تحصیالت تکمیلی در این مرحله به شرح زیر است.

 

 مدیر گروه آموزشیهای وظایف و مسئولیت

کمیلی تحصیالت تو کارشناس نمایندۀ تحصیالت تکمیلی  ،تعیین زمان برگزاری جلسۀ دفاع از طریق هماهنگی میان استاد راهنما، داوران  .1

 دانشکده

 

کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده هایوظایف و مسئولیت  

، شماره اتاق )برای دفاع دفاع یمجاز جلسه نکیل به مربوط اطالعات شامل و گروه ریمد یامضا با) یرسم دعوتنامه  ارسال و صدور .1

  یلیکمت التیتحص ۀندینما و داوران راهنما، دیاسات/استاد به ناریوب کارشناس تماس شماره و دانشجویان دکتری به صورت نیمه حضوری(

 یلیتکم التیتحص ندهینما به ریز یهافرمنامه و  ارسال .2

 دفاعیه صورتجلسه( الف

 پارسا یراهنما استاد و داوران ئتیه امضا با «ب» فرم نسخه سه( ب

 اثر اصالت تعهد( ج

 مالی فرم نسخه دو( د

 (یدکتر) ماه چهار(/ارشد یکارشناس) ماهه دو گزارشات( ه

  یپژوهش مصوب یها نامه نیآئ مطابق شده دییتا مقاالت/مقاله( و

 نامه شرح وظایف نماینده تحصیالت تکمیلی  ز(

 یرساناطالع کانال در یبارگذار و دفاع از قبل روز 3 حداقل دانشکده طرف از شده اعالم فرمت طبق دفاع ۀجلس یبرگزار هیاطالع هیته .3

 دانشکده

  دانشکده تیساوب در یرسان اطالع جهت دفاع، از قبل روز 3 حداقل یپژوهش کارشناس به دفاع ۀجلس یبرگزار هیاطالع نسخه کی ارسال .0

 جهت دیاسات و دانشجو با یهماهنگجهت  ،یینارو مهندس یدانشکده )آقا ناریوب کارشناس به دفاع یاعالم زمان هماهنگ شده برا .5

 و دفاع جلسه ضبط دفاع، روز در جلسهدر  حضور ،دفاع یبرگزار از قبل ناریوب سامانه به اتصال صحت از نانیاطم و هالیفا یبارگذار

  (یفن امور تیریمد و جلسه طول در نیمدعو اتصال کنترل

 دفاع یبرگزار از قبل روز کی ن،یمدعو به دفاع جلسه یادآوری .6
 

 

 تکمیلی تحصیالت نمایندهو مسئولیت های  یفاوظ

 عهده دارد.  را بهدفاع و انجام فرآیند پس از دفاع ه دفاع از پارسا نظارت داشته و مدیریت جلسه نامنماینده تحصیالت تکمیلی بر رعایت کلیه مفاد آیین
               

 دفاع تشریفات -2
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 برگزاری جلسه دفاع در زمان و مکان تعیین شده با حضور تمام وقت  .1

 در. گردد می لغو دفاع جلسه داوران، از یک هر و راهنما دیاسات/استاد حضور عدم صورت در) داوران و راهنما اساتید از یک هر برحضور نظارت .2

 دفاعیه، جلسه لغو صورت در. است یالزام اول یراهنما استاد به وکالت ارائه بازنشسته یراهنما استاد ای دوم راهنمای استاد حضور عدم صورت

 (.گرددیم گزارش دانشکده آموزشی معاونت به سریعاً مراتب

 مربوطه جداول مطابق دفاع صورتجلسه در نمرات میانگین ثبت همچنین و داوران نمرات ثبت و اخذ .3

  زیر شرح به مقاله و گزارشات نمره ثبت داوران، امضاء همراه به دفاع صورتجلسه فرم تکمیل .0

 ارشد یکارشناس انیدانشجو مقاالت( الف

    نمره 75/4 ترویجی علمی مقاالت کل امتیاز حداکثر و نمره 2  ،77 سال از قبل یورود انیدانشجو یبرا پژوهشی علمی مقاالت کل امتیاز حداکثر

 5/4 ترویجی علمی مقاالت کل امتیاز حداکثر و نمره 1 آن، از بعد و 77 سال یورود انیدانشجو یبرا پژوهشی علمی مقاالت کل امتیاز حداکثر

  نمره 5/4 کنفرانسی مقاالت کل امتیاز حداکثر  نمره

 .است یالزام یلیتکم التیتحص به ارسال جهت دفاع مدارک به آن وستیپ و ها نهیهز زیوار شیف افتیدر یپول مجالت و یکنفرانس مقاالت یبرا

 .است یالزام یپژوهش یعلم معتبر ژورنال به ارسال نامه ،33/4  افتیدر جهت

 . دینمایم افتیدر نمره 33/4 معتبر، ژورنال در مقاله رشیپذ نامه ارائه با دانشجو
 دکتری دانشجویان مقاالت( ب
 نمره میزان داد، اختصاص دانشجو رساله ارزیابی نمره به نمره 5/4 تا توان می وتویی، مقاالت بر اضافه معتبر پژوهشی علمی مقاله هر ازاء به

 .باشدمی داوران هیئت و راهنما استاد نظر به منوط آن اختصاص عدم یا اختصاصی

 دفاع جلسه در( نسخه سه) دانشجو و داوران امضاء همراه به نامه، پایان صفحه از «ب» فرم تکمیل و نظارت .5

 دفاع جلسه در( نسخه یک) دانشجو و تکمیلی تحصیالت نماینده امضاء همراه به اثراصالت تعهد فرم تکمیل .6

 ختیاریا ارشد کارشناسی دانشجویان برای) مقاله تصویر اثر، اصالت فرم نامه، پایان صفحه از  «ب» فرم همراه به دفاع صورتجلسه آوری جمع .7

  مدارک سایر به آنها پیوست و مالی فرم و( الزامی نامه آیین مقررات مطابق وتویی مقاله دکتری دانشجویان برای و

 .گرددیم پیوست نهایی مدارک به و رسیده ندهینما و داوران و راهنما استاد امضاء به و صورتجلسه پارسا عنوان در تغییر هرگونه .8

 شود.بندی میاکثریت جمعهرگونه مورد اختالفی در صورت عدم اجماع با رای  .9

 لتحوی دانشکده آموزشی معاونت به دفاع صورتجلسه مردودی، نمره ثبت از پس بالفاصله دفاع، جلسه در دانشجو قبولی عدم صورت در .14

 رد دانشگاه تکمیلی تحصیالت و دانشکده گروه، مجوز اخذ اب تواند می مانده، باقی آموزشی سنوات داشتن صورت در انشجود) .گرددمی

 (.نماید مجوز کسب خاص موارد کمیسیون از آموزشی سنوات افزایش برای ابتدا باید صورت این غیر در. نماید شرکت مجدد دفاعیه
  
  دفاع جلسهدردانشجو و مسئولیت های  یفاوظ

 آمادگی الزم جهت ارائه به صورت حضوری و مجازی و توجه به نکات زیر .1

 نسخه بودن دسترس در Word و PDF  رساپا 

 پژوهش در استفاده مورد یافزارهانرم و کدها هیکل بودن دسترس در 

 افزار نرم نصب Adobe Connect , Flash Player  کمک کارشناس وبینار دانشکده با ارتباطات تست و انهیرا یرو بر 

 وتریکامپ و برق یمهندس دانشکده ناریوب نکیل :Webinar.usb.ac.ir/ece 

  مهمان صورت به ورودشماره اتاق جهت(Guest )دانشکده یمجاز دفاع درجلسه: Room passcode: 2020 

 عامل تمسیس ای انهیرا از دیبا جلسه در کننده شرکت یاعضا ،یکیالکترون بصورت دفاع جلسه انجام یبرا که شود یم ادآوری 

 در تیب لویک 344 و ارسال یبرا هیثان بر تیب لویک 512 کم دست) یکاف باند یپهنا با نترنتیا اتصال و نتاشیمک ای ندوزیو

 نیدورب به مجهز دیبا استفاده مورد انهیرا. کنند استفاده( افتیدر یابر یمجاز جلسه در حاضر یویدیو هر یازا به هیثان

 .باشد شده تست قبل از کروفنیم و( کم وب)

 دقیقه 34الی  24در مدت زمان  انداورهیات در حضور  رساارائه و شرح پا .2

 داورانهیات  سواالت عمومی و تخصصیپاسخ به  .3

 به صورت حضوری جلسه دفاعیهعدم قراردادن گل، تزئینات و سایر موارد مشابه در مکان برگزاری  .0

 توجه به رعایت شأن و نظم جلسه دفاع )شامل خاموش بودن تلفن همراه، تبلت، نوت بوک و عدم حضور کودکان( .5

  جلسه دفاعممنوعیت پذیرایی در  .6
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 نماینده تحصیالت تکمیلیهای وظایف و مسئولیت

ید ت داوران و اساتادرصورت اخذ نمره قبولی توسط دانشجو در جلسه دفاعیه، نماینده تحصیالت تکمیلی پس از ثبت نمره و اخذ امضاء هی .1

   رساند.می راهنما، بالفاصله اصالحات مقرر را بصورت مکتوب به اطالع دانشجو

روز کاری جهت انجام امور اداری و ارسال مدارک  14ماه جهت انجام اصالحات و  0تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حداکثر  .2

عدم پیگیری دانشجو بصورت مکتوب به مدیر گروه آموزشی اطالع  ،ماه 0هفته به پایان زمان  یکبه اداره تحصیالت تکمیلی فرصت دارند. 

  .گرددمیرسانی و ثبت 

 .گرددیم اعالم یآموزش گروه به نتیجه و ابطال دانشجو دفاع ،(ماه 0) مقرر موعد در وراندا رضایتمندی و اصالحات انجام عدم صورت در .3

 گردد.میبندی و اقدام ورت عدم اجماع با رای اکثریت جمعهرگونه مورد اختالفی در خصوص اصالحات در ص .0

 شود و نماینده با ارسال پارسایتحویل داده میتحصیالت تکمیلی پارسا توسط دانشجو به نماینده  مقرر، موعد در اصالحات انجام صورت در .5

 :نمایدبه مدیر گروه ارسال میرا زیر  مدارکاصالح شده به داوران و استاد راهنما و پس از اخذ امضای تایید ایشان در فرم انجام اصالحات، 

 دفاع صورتجلسه( الف

 پارسا یراهنما استاد و داوران تاهی یامضا با «ب» فرم نسخه سه( ب
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 مدیر گروههای وظایف و مسئولیت

 لیتکمی تحصیالت نماینده اعالم صورت در دانشجو، به( باقیمانده مدت طی اقدام عدم صورت در) دفاع ابطال و پیگیری عدم تذکر ارسال .1

 . است نشده انجام دانشجو توسط اصالحات انجام پیگیری ماه، 0 زمان پایان به هفته یک تا که این بر مبنی

 ودانشج دفاع ابطال صورت در الزم مجوزهای اخذ و دفاع فرآیند تکرار برای دانشجو هدایت و آموزشی گروه در دانشجو دفاع پرونده بایگانی .2

  اصالحات انجام در روز 14 و ماه 0 از بیش تاخیر یا و

 انشجود التحصیلی فارغ برای اقدام جهت دانشکده تکمیلی تحصیالت کارشناس به تکمیلی تحصیالت نماینده از ارسالی مدارک تحویل .3
 

 دانشجو و مسئولیت های  وظایف

 ماه 0 حداکثر زمان مدت در راهنما استاد یهماهنگ با یلیتکم التیتحص ندهینما مکتوب نامه با مطابق اصالحات انجام .1

 پس از تایید اصالحات توسط استاد/استادان راهنما، ارسال پارسا به نماینده تحصیالت تکمیلی  .2

 راهنما  استادو تحویل به  DVD کیقالب  در ریهای زو فایل مدارکتهیه  .3

شماره شماره حساب و یا شماره کارت بانکی، مشخصات، ایمیل، آدرس،  :فردی شامل رزومهبا عنوان   pdfو  wordیک فایل الف( 

 تلفن، عنوان پایان نامه و مقاالت

پوشه کدهای استفاده شده به  ،فایل پاورپوینت ارائه نهاییرسا، پا pdfو  wordفایل  شامل: نامه انیپاتحت عنوان یک پوشه ب( 

 پروپوزال pdfو  wordفایل ، همراه راهنما و توضیحات

 با شماره مرتبط در لیست مراجع  رساتمام مراجع استفاده شده در پافایل شامل:  مراجعیک پوشه تحت عنوان ج( 

فایل پاور پوینت ارائه )مقاالت ، مقاله pdfو  wordفایل یک پوشه برای هر مقاله( شامل: ) مقاالتیک پوشه تحت عنوان د( 

 های مرتبط با آنکدهای برنامه، مشخصات مجله برای مقاالت ژورنال و یا مشخصات کنفرانس برای مقاالت کنفرانس، کنفرانسی(

 مقاله به همراه فایل راهنما

 مشترک دانشجو با اساتید و یا مشارکت دانشجو در رویدادهای دانشگاه های عکس :شامل عکسیک پوشه تحت عنوان ه( 

 

 دفاعمراحل پس از  -2


