
 

 بسمه تعالی

 

 امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی خصوصتحصیلات تکمیلی دانشگاه در  1شماره  اطلاعیه

 

نجام امور الزوم تداوم همچنين  وتمامی دانشگاهيان عزيز با توجه به شيوع ويروس كرونا و ضرورت حفظ سلامت 

 گردد.به حضور ايفاد می، لی موارد ذيلييان تحصيلات تکمرساله دانشجو نامه/پايانپژوهشی مربوط به آموزشی و 

 های آموزشی دانشگاهمطابق با اطلاعيه ی درس افزاردروس تحصيلات تکميلی به صورت مجازی و از طريق سامانه (1

 شود.ارايه می

فلاين( با آ يا)آنلاين  غيرحضوریهای دانشجويان تحصيلات تکميلی تا اطلاع ثانوی به صورت سمينارها و پروژه (2

 گردد.میارائه  قوانين مربوطهرعايت 

گروه و  و با تشکيل جلسات غيرحضوری به صورتيند تصويب پروپوزال دانشجويان تحصيلات تکميلی آفر (3

 گردد.میتحصيلات تکميلی دانشکده ، انجام 

انجام  حضوریغيرهای شش ماهه )پيشرفت رساله( به صورت های پيشرفت تحصيلی و گزارشفرايند ارائه گزارش (4

 .گرددپذيرد و مستندات مربوطه در پرونده دانشجويان ثبت میمی

نامه/ رساله دانشجويان به راهنمايی امور پايان نلاين و آفلاين(آ) مناسب و غير حضوریهای اساتيد محترم با روش  (5

 .نمايندمی ادامه داده و با مديريت زمان و حداكثر استفاده از آن در امر آموزش و پژوهش همکاری

آموزشی های گروه ،ضروری است. افتدمیزمان برگزاری آزمون جامع دانشجويان دكتری تا اوايل تابستان به تعويق  (6

 آزمون جامع به دانشجويان اطلاع رسانی نمايند. مفاددر خصوص 



گاه، جهت پيشبرد و های پژوهشی دانشها و كارگاهتوانند در آزمايشگاهدانشجويان دكتری با رعايت موارد ذيل می (7

 211762ی معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری شماره انجام رساله حاضر شوند )موضوع نامه

 (:17/1/1311مورخ 

a) با درخواست دانشجو و تأييد ضرورت آن توسط  ، گلخانه و مزرعهآزمايشگاه ،حضور دانشجويان در كارگاه

 وابسته به فصل( 1)فرم پذير است و دانشجو بايد مسئوليت حضور خود را بپذيرد.مکاناستاد راهنما و مدير محترم گروه ا

، آزمايشگاه ،مرجع نهايی تشخيص ضرورت حضور دانشجو در كارگاه .بودن پژوهش مصداق اصلی ضرورت است

 تيار تام دارد.اخ هاو اين شورا در تاييد يا رد درخواست بودهشورای تحصيلات تکميلی دانشگاه  ،گلخانه و مزرعه

b)  .دانشجو بايد ضمن رعايت ضوابط بهداشتی، تا حدّ امکان به صورت تك نفره از فضای آزمايشگاه يا كارگاه استفاده نمايد

لذا بايد ساعت كاری آزمايشگاه و كارگاه از سوی استاد راهنما بين دانشجويان توزيع و برنامه حضور آنها در روزها و 

دارای تهويه مناسب حضور حداكثر دو نفر به طور  های بزرگها يا كارگاهد. در آزمايشگاهتلف تنظيم گردهای مخزمان

 .ندارد منعیهمزمان مشروط به تاييد استاد راهنما 

c)  ملزم به دريافت گواهی سلامت از مراكز بهداشتی ، گلخانه و مزرعهكارگاه ،دانشجويان برای حضور در محيط آزمايشگاه 

 .باشندربوطه میو ارائه آن به گروه م

d) كارگاه،  ،در محيط آزمايشگاه دست و محلول ضدعفونی كننده استفاده از وسايل خود مراقبتی از قبيل: ماسك، دستکش

 .باشدضروری می گلخانه و مزرعه

e) عفونی شوندقبل و پس از حضور هر دانشجو، فضای آزمايشگاه و كارگاه، وسايل و تجهيزات مورد استفاده بايد ضد. 

f) باشدلازم و ضروری می و گلخانه آزمايشگاه ايمنی و بهداشتی اختصاصی كارگاه،های پروتکل رعايت. 

g)  حضور در آزمايشگاه، كارگاه، گلخانه و مزرعه و اسکان درخواست دانشجو بايد به صورت غيرحضوری مراحل اداری

الکترونيکی  صورت به راهنما محترم استاد هب 1 فرم قالب در دانشجو درخواست ارائه از )در صورت نياز( را انجام دهد. بعد

 الکترونيك صورت به آن نيز اداری مراحل ساير )از طريق ايميل يا هر ابزار الکترونيکی مورد تاييد استاد محترم راهنما(

 بر مبنی پيامکی دانشگاه، تکميلی تحصيلات شورای در درخواست تاييد صورت در نهايی مرحله در و شد خواهد انجام

ايشان  درخواست كه دانشجويانی. شد خواهد ارسال دانشجو به دانشگاه تکميلی تحصيلات سوی از دانشجو حضور زمجو

گواهی مذكور به  تحويلبه گروه آموزشی خود مراجعه كرده و با  سلامت گواهی ارائه با بايستی است گرفته قرار تاييد مورد



در صورت  .شوند حاضر گروه مربوطه مطابق با برنامه زمانی ابلاغی مدير گروه و استاد راهنما در واحدهای پژوهشی مذكور

به  باشد.نياز به اسکان ارائه يك نسخه از گواهی سلامت به امور دانشجويی جهت دريافت مجوز اسکان ضروری می

 به مذكور پيامك وصول از پيش وجه هيچ به شود، لذا دانشجويان متقاضیاده نمیهای حضوری دانشجو پاسخ ددرخواست

 .فرماييد حاصل تماس 30308577 تلفن شماره با مربوطه امور پيگيری جهت. ننمايند مراجعه دانشگاه

h) حضور آنها مايشگاه، كارگاه، گلخانه و مزرعه و همچنين اسکان آن دسته از دانشجويان غيربومی كه ضرورت زحضور در آ

ی به واحدهای مربوطه سلامت صادر شده از مراكز بهداشت به تاييد شورای تحصيلات تکميلی دانشگاه برسد، با ارائه گواهی

 باشد.امکان پذير می 6/2/1311از تاريخ 

ان نامه دانشجويتوانند مطابق شيوهدر موارد بسيار ضروری، تعداد معدودی از دانشجويان كارشناسی ارشد نيز می (0

 در آزمايشگاه، كارگاه، گلخانه و يا مزرعه حضور داشته باشند. (7موارد درج شده در بند)دكتری

 گردد.برگزار می غيرحضوری )آنلاين(دفاع دانشجوی دكتری با رعايت مقررات مربوطه به صورت پيش (1

ا زمان عادی شدن شرايط ت نامه/رساله دانشجويان تحصيلات تکميلیناز پايا حضوریبه صورت  دفاعبرگزاری جلسه  (18

 .افتدمی و امکان دفاع حضوری، به تعويق

اخذ مجوز دفاع يند اداری آ)به تشخيص گروه و دانشکده مربوطه( فردفاع برگزاری جلسه  در صورت وجود ضرورت (11

نيمه به صورت در برگزاری جلسه دفاع . امکان پذير استنيمه حضوری يا غيرحضوری به  جلسه دفاعبرگزاری و 

 موارد ذيل ضروری است:رعايت  ری يا غير حضوریحضو

a) ( 45برای دانشحويان دكتری رعايت حداقل فاصله زمانی بين ارسال مدارک جهت اخذ مجوز تا برگزاری جلسه دفاع )روز

 باشد.الزامی می

b) فاصله به ترتيب اع تا دف برای داوران برای دانشجويان كارشناسی ارشد و دكتری به ترتيب از زمان ارسال پايان نامه/رساله

 روز ضروری است. 28و  18زمانی حداقل 

c) .برگزاری جلسه دفاع پس از دريافت تاييديه كفايت علمی و قابل قبول بودن برای دفاع از تمامی داوران امکان پذير است 

d) )يا غير  برگزاری جلسه دفاع به صورت نيمه حضوری )با حضور برخی از داوران در يك محل با رعايت موارد بهداشتی

 حضوری امکان پذير است.



e)  های برگزاری جلسه دفاع به صورت مجازی لازم استبرای هر جلسه، علاوه بر ناظر، تعيين كارشناس مسلط به سامانه. 

f)  دانشجو موظف است با هماهنگی گروه و تحصيلات تکميلی دانشکده حداقل سه روز پيش از جلسه دفاع فايل ارائه خود را

 ارسال نمايد. اساتيد راهنما، مشاور و داوران به صورت الکترونيکین شامل تمامی داورابرای 

g) عنوان  كارشناس تعيين شده از سوی دانشکده موظف است جلسه دفاع از پايان نامه/ رساله را ضبط نموده و فايل آن را به

 تحصيلات تکميلی دانشکده تحويل دهد. مستندات دفاع به

h) استاد يا  از سویهای ارزيابی و صورتجلسه دفاع بايد فرم يق سامانه برگزاری جلسه دفاعاز اعلام نمره اساتيد از طر پس

با نظارت تحصيلات تکميلی دانشکده به صورت حضوری  اساتيد راهنما، مشاور، داور داخلی و نماينده تحصيلات تکميلی

مسئول ثبت امضای از طرف از دانشگاه اساتيد مدعو خارج  به نيابت ازنماينده تحصيلات تکميلی دانشکده . امضاء شود

 باشد.ايشان می

آخرين اخبار و اطلاعات لازم  11-1488در خصوص پذيرش بدون آزمون دانشجويان كارشناسی ارشد سال تحصيلی  (12

 خواهد شد. منتشر /http://talent.basu.ac.irدر سامانه دفتر هدايت استعدادهای درخشان 

های پذيرش ها و كد رشتهدر خصوص پذيرش دانشجوی دكتری بدون آزمون اطلاعات مربوطه )دستورالعمل (13

خواهد منتشر  /http://gs.basu.ac.ir  تحصيلات تکملی دانشگاه سايتدر  11-1488دانشجو( در سال تحصيلی 

 .شد
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