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همکار گرامی

معاون محترم تحصیالت تکمیلی، پژوهشی و بین الملل دانشکده ....

موضوع: در خصوص مهلت دفاع دانشجویان در نیمسال های چهارم ، پنجم و ششم

با سالم و احترام

پیرو مراجعات مکرر دانشجویان درخصوص استعالم آخرین مهلت دفاع در نیمسال های مختلف به این مدیریت به استحضار 
می رساند قبال در خصوص مهلت دفاع در نیمسال های متفاوت به دانشکده ها اطالع رسانی شده است. لذا خواهشمند است 

ترتیبی اتخاذ فرمایید تا از ارجاع دانشجویان به این مدیریت خودداری گردد.

مجددا یاد آوری می گردد مهلت دفاع در نیمسال های چهارم، پنجم و ششم به شرح زیر می باشد.

دانشجویان ورودی مهر ٩٩ که نیمسال جاری ترم چهارم آنها می باشد تا پایان مهر ماه ١٤٠١ برای دفاع در  -
نیمسال چهارم مهلت دارند . چنانچه دانشجویان تمایل به ادامه تحصیل در مقطع دکتری دارند باید تا پایان 
شهریور ماه ١٤٠١ از پایان نامه خود دفاع نمایند. تاریخ دفاع برای دانشجویانیکه در مقطع دکتری پذیرفته شده اند 

به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد.

دانشجویان ورودی بهمن ماه ٩٨ و ماقبل که نیمسال جاری ترم پنجم آنها می باشد تا پایان تیرماه ١٤٠١ برای  -
دفاع در نیمسال پنجم فرصت دارند.

دانشجویان ورودی مهر٩٨ و ماقبل که نیمسال جاری ترم ششم آنها می باشد بر اساس نامه شماره ٥٠٣/١٩٩٣  -
مورخ ١٤٠٠/١٢/٠٣ از اول تیرماه تا پایان تیرماه دفاع با نمره دفاع ١٧ ، نتایج محصوالت پژوهشی ٣ نمره و از 

اول مرداد ماه تا ١٥ شهریور ماه ١٤٠١ به صورت قبول / مردود می باشد.

شایان ذکر است دانشجویانی که پروژه ساخت ٩ واحدی دارند و یا دانشجویانی که ٩ واحد جبرانی گذرانده اند  -
چنانچه ترم جاری نیمسال ششم آنها می باشد تا ١٥ شهریور ماه ١٤٠١ با شرایط ترم پنجم دفاع می کنند.

در ضمن دانشجویان موظف به ثبت مجوز دفاع خود تا بیست روز قبل از دفاع در پورتال آموزشی می باشند. -

ثبت نمره موقت دفاع دانشجویان توسط کارشناسان محترم دانشکده ها در پورتال آموزشی تا ١٠ روز بعد از دفاع  -
و ارسال نمره تا دو هفته پس از دفاع به این مدیریت الزامی می باشد.
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کارشناسان محترم لطفا در هنگام ثبت موقت نمره پروژه به نیمسال ثبت نامی دانشجو دقت نمایند. -


