
  "بسمه تعالي"
  

  ٩٩زمان دفاع نهايي رساله دانشجويان دوره دكتري در نيمسال دوم 

  

هفته  ٨و  ٤مندي از شرايط دفاع در بازه جهت بهره ٩٩مهلت دفاع نهايي رساله دانشجويان دوره دكتري در نيمسال دوم 

  باشد :آموزشي به شرح زير مي
  

 باشد.مي )٩٩(دومنام آموزشي ترم جارينيازمند ثبتدرخواست براي صدور مجوز دفاع نهايي رساله  )1

هفته آموزشي كه بر اساس مقرّرات جاري دانشگاه  ٤صرفاً در صورتيكه براي دانشكده محرز شود دانشجو در بازه : )١نكته(

 باشد.نمي ٩٩شود، نياز به ثبت نام ترم دوم ثبت مي ٩٩نمره رساله در ترم اول 

شكدهگردد تأكيد مي: )٢نكته( سه پيشدان ساله برگزار ميهايي كه جل ست دفاع ر صدور كنند، الزم ا ست  قبل از درخوا

شجو نهاييمجور دفاع  سبت به انجام پيش ،دان صدور مجوز دفاع نهايي به معني د زيرا ناقدام نمايدفاع ن ست  درخوا

  . باشديآمادگي كامل دانشجو براي دفاع و انجام مقدمات الزم براي هماهنگي جلسه دفاع م
  

شجو تا تاريخ  )2 شي)  ٤( ١٨/٠١/١٤٠٠چنانچه دفاع دان شود، نياز به ثبتهفته آموز سال جاري نبوده و انجام  نام نيم

ثبت خواهد شد. بر اساس مقرّرات تعيين شده اين دسته از دانشجويان مشمول پرداخت  ٩٩نمره ايشان در ترم اول 

شد، ثبتهزينه نام آنها انجام وشوند و چنانچه ثبتشهريه نمي شده با نام لغو و هزينه به اي بابت تمديد ترم پرداخت 

 گردد.دانشجو عودت مي

صورت دفاع نهايي نكته:  ساله، در  شي دفاع نمايد چنانچهر شجو در بازه زماني چهار هفته آموز صورت  ،دان ست در  الزم ا

ـــبت به انجام و دريافت تأييديه  2حداكثر از تاريخ دفاع به مدت  ،داورانانجام اصـــالحات مورد نظر هيأت بهنياز  ماه نس

ماه از تاريخ دفاع) اصـــالحات را انجام نداده و يا به تأييد مقام  2در مدت مقرر (حداكثر اصـــالحات اقدام نمايد. چنانچه 

صورت عدم ثبت ست در  ضروري ساند،  شي ترم دوم مربوطه نر سنو٩٩نام آموز سبت به تمديد  صيلي و پرداخت ، ن ات تح

 مالي دانشگاه اقدام نمايد. شهريه مطابق با تعرفه

ساله در  )3 صورت عدم دفاع از ر شي ( ٤در  شجو در 1٨/٠1/1٤٠٠هفته اول آموز شي  ٨بازه )، چنانچه دان هفته آموز

ساله خويش دفاع نمايد، مي ١٥/٠٢/١٤٠٠حداكثر تا تاريخ  سبت به از ر ساس روال جاري ن ست بر ا تمديد ترم باي

 گردد.مالي دانشگاه مي شهريه مطابق با تعرفه %٥٠خويش اقدام نموده، و مشمول پرداخت

صيلي از تاريخ  )٤ شجو به هفته نهم تح شمول ثبت 1٨/٠2/1٤٠٠با ورود دان شجو م شهريه دان شي و پرداخت  نام آموز

 بطور كامل خواهد بود.

شته (اول  )٥ سال گذ شجويانيكه در نيم سابداراي ) ٩٩دان صي/حذف ترم (بدون احت ساب)/مرخ شند، مي با احت بايد با

سبت به ثبت نام ترم د شي دوم  ٩٩وم ن شجويان بدون ثبت نام آموز سته از دان اقدام نمايند. مجوز دفاع نهايي اين د

 صادر نخواهد شد. ٩٩

 با آرزوي توفيق روزافزون مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه
 


