
 پزشکیغیردفاع دانشجویان جلسه برگزاری  اطالعیه

اقدامات معمول  اریسامانه پژوهش قینامه/رساله از طر انیعنوان، دفاع از پروپوزال و دفاع از پا بیامور مربوط به تصو هیکل یبرا انیدانشجو

 .را انجام دهند یادار

 یلیواحد تحص یراهنما، مشاور و دانشجو بوم دیاسات هیاگر کل-خواهد بود: الف ریاز دو حالت ز یکیدفاع و دفاع تحت  شیانجام پ ندیفرا

 یشگاه آزاد اسالمدان یاعالم شده توسط معاونت علوم پزشک یبهداشت یپروتکلها تیبا رعا یصورت حضوردانشجو باشند. جلسه به

 .داشته باشند یحضور مجاز توانندیم طیشدن شرا یداور تا عاد دی. اساتگرددیبرگزار م

 یبالمانع است. اگر دانشجو بوم شانیا یدانشجو باشند. حضور مجاز یلیواحد تحص یبوم ریراهنما، مشاور هم غ دیاسات کهیصورت در

از بخشنامه  یبهره مند یکه متقاض یتخصص یدکترا انیدفاع )صرفاً دانشجو شیپ یندهایاز فرا کیهر  تواندینباشد م یلیواحد تحص

( انجام زبانی)واحد م یمحل زندگ یواحد دانشگاه نیکتریدفاع از رساله را در نزد ایهستند(  ۹4ماه  بانآ ۲7مورخ  70/63804 شماره

در واحد مبدأ  یگروه تخصص ریبه مد یحضور ریه صورت غخود را ب یخصوص الزم است ابتدا دانشجو درخواست کتب نیدهند. در ا

دستورالعمل،  نی. با توجه به تبصره بند ج ادیدفاع نما زبانیم یواحد دانشگاه رتوسط واحد مبدأ، د طیاحراز شرا دییارائه و در صورت تأ

 .برگزار شود یبه صورت مجاز ط،یشدن شرا یبر عاد یکرونا مبن روسیمبارزه با و یدفاع حداکثر تا زمان اعالم ستاد مل ایدفاع  شیپ

اطالعات و ارتباطات  یو فناور یعلم /یمعاونت پژوهش یهاالزم را توسط حوزه یهارساختیامکانات و ز دیبا یدانشگاه یواحدها

 .کنند نیخود تأم انیو دانشجو یدانشگاه یواحدها ریسا انیدفاع دانشجو یبرا زبانیواحد به عنوان واحد م

دانشجو  یمحل زندگ یواحد دانشگاه نیکتریجلسه دفاع به نزد یبرگزار ینامه برا یصادر شده توسط واحد مبدأ به همراه معرف مجوز

 .دانشجو قرار داده شود اری( ارسال و رونوشت آن در اختزبانی)واحد م

دفاع  ایدفاع  شیدر جلسه پ یر مجازواحد مبدأ( موظف است با استادان راهنما، مشاور و داوران جهت حضو ی)با همکار دانشجو

 .دینما یهماهنگ

استادان راهنما، مشاور  یمراجعه نموده و با حضور مجاز زبانیم یدفاع به واحد دانشگاه ایدفاع  شیشده جهت پ نییتع خیدر تار دانشجو

و  دیبه عنوان ناظر جلسه اقدام به دفاع نما زبانیم یواحد دانشگاه یلیتکم التیاز حوزه تحص یندهایبا حضور نما نیو داوران و همچن

 .در صورتجلسه أخذ شود یکیداوران به صورت الکترون أتیه یامضاپس از اتمام، 

واحد  یعلم /یمعاون پژوهش و فناور دییبا نداردتأ یهادفاع را به همراه نام ایدفاع  شیصورتجلسه امضا شده پ زبان،یم یدانشگاه واحد

 انیدانشجو یبردار. بهرهدیدانشجو )مبدأ( ارسال نما لیبه واحد محل تحص یکینجام جلسه، به صورت الکترونصحت ا دییبر تأ یمبن

از  ینامه/ رساله به منظور بهره بردار انیمربوط به پا یامور پژوهش یبرا یقاتیکارگاه و مزارع تحق شگاه،یاز آزما یلیتکم التیتحص

بخشنامه دفاع از رساله  یماه عمل شود. اجرا نیفرورد ۲4مطابق بخشنامه  یامور پژوهش یبرا یقاتی، کارگاه و مزارع تحق شگاهیآزما

در  ژهیو طیکرونا و تداوم شرا روسیاز و یناش یماریب وعیبا توجه به ش ۹۹هفتم اسفندماه  خمور 10/7۹534به شماره یتخصص یدکتر

 توسط دانشجو خواهد بود یاریبه صورت اخت 13۹۹-1400 یلیاول سال تحص مسالین یبخشنامه فوق تا ابتدا یکشور، اجرا


