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

موضوع: مهلت دفاع برای دانشجویانی که ترم دوم ١٤٠٠ ترم چهارم آنها می باشد.

با سالم و احترام

همانگونه که استحضار دارید مطابق مقررات آموزشی، مهلت دفاع برای دانشجویانی که ترم جاری نیمسال چهارم آنها می باشد 
پایان  مهرماه  ١٤٠١ است. چنانچه دانشجویان تمایل به ادامه تحصیل در مقطع دکتری را دارند باید تا پایان شهریور ماه ١٤٠١ از پایان 

نامه خود دفاع نمایند،  بنابراین خواهشمند است مقرر فرمایید:

دانشجویان تا روز شنبه ١٤٠١/٠٦/١٢ نسبت به اخذ مجوز دفاع در پورتال آموزشی خود اقدام نمایند. -١
چنانچه دانشجویان تمایل به ادامه تحصیل در مقطع دکتری ندارند می توانند تا پایان مهر ماه ١٤٠١ از پایان نامه  -٢
خود دفاع نمایند در این صورت باید نسبت به اخذ مجوز دفاع تا روز یکشنبه مورخ ١٤٠١/٠٧/١٠ نسبت به اخذ مجوز 

دفاع در پورتال آموزشی خود اقدام نمایند.
با توجه به اینکه در روز یکشنبه ١٤٠١/٠٧/١٠ ( برای آندسته از دانشجویانی که مایل به ادامه تحصیل در مقطع باالتر  -٣
نیستند) دسترسی دانشکده برای ثبت درخواست مجوز دفاع در پورتال آموزشی بسته می شود. چنانچه دانشجویان تا 
تاریخ مقرر درخواست مجوز دفاع خود را ثبت ننموده باشند الزم است نسبت به تمدید ترم پنجم اقدام نمایند و مجاز 

به دفاع در نیمسال چهارم نمی باشند
شایان ذکر است تاریخ دفاع برای دانشجویانیکه در مقطع دکتری پذیرفته شده اند به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد. -٤

نمره پایاننامه دانشجویانی که تا پایان شهریور ماه ١٤٠١ از پایان نامه خود دفاع نمودهاند حداکثر تا روز یکشنبه  -٥
١٤٠١/٠٧/١٠ در پورتال آموزشی دانشجویان توسط کارشناسان محترم دانشکده ثبت موقت گردد و اصل نمره تا روز 

شنبه  ١٤٠١/٠٧/١٦ به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه جهت ثبت قطعی در پورتال آموزشی ارسال گردد.
نمره پایاننامه دانشجویانی که تا پایان مهر ماه ١٤٠١ از پایان نامه خود دفاع نمودهاند حداکثر تا روز سه شنبه  -٦
١٤٠١/٠٨/١٠ در پورتال آموزشی دانشجویان توسط کارشناسان محترم دانشکده ثبت موقت گردد و اصل نمره تا روز 

یکشنبه  ١٤٠١/٠٨/١٥ به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه جهت ثبت قطعی در پورتال آموزشی ارسال گردد.
عدم ثبت موقت نمره پایاننامه دانشجو تا تاریخ فوق در پورتال آموزشی به منزله عدم دفاع آنان بوده و مجوز دفاع  -٧
دانشجو لغو و دانشجویان میتوانند با تایید استاد راهنما و تحصیالت تکمیلی دانشکده نسبت به تمدید ترم پنجم و 

ثبت نام ترم دوم ١٤٠١ و مجدداً نسبت به دریافت مجوز دفاع اقدام نمایند.
مهلت دفاع در نیمسال پنجم برای این دسته از دانشجویان ١٤٠١/١١/٣٠ می باشد -٨
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