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 همکار گرامی 

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

  1400اعالم مهلت دفاع نهایی رساله دانشجویان دوره دکتری در نیمسال اول موضوع: 

 با سالم و احترام، 

جهت    1400رستاند، مهلت دفاع نهایی رستاله دانشتجویان دوره دکتری در نیمستال اول ستال یض تیلی  به استتضاتار می

 باشد :هفته آموزشی به شرح زیر می 8و   4مندی از شرایط دفاع در بازه بهره

 

ماه مهلت ارفا ی    5/1رئیسته دانشتهاه مررر شتد به دلیر شترایط ویره کرونایی و وضتریت  رم  بر استا  ریی هیت  (1

 در نظر گرفته شود. 1400برای دفاع نهایی رساله در نیمسال اول 

دارای مرخ تی و یا حف    99گردد که در نیمستال دوم  ماه مهلت ارفا ی صترفا  برای دانشتجویانی اعمال می  5/1 نکته: 

 نباشد.ساب در سنوا  آموزشی  یرم بدون احت
 

 باشد.نام آموزشی یرم جاری میدرخواست دانشجویان برای صدور مجوز دفاع نهایی رساله نیازمند ثبت (2

 1400/ 07/ 21مورخ  هفته اول آموزشتی  4دانشتجو در بازه دفاع  صترفا  در صتورییکه برای دانشتکده مضرز شتود :  ( 1نکته) 

باشد.  نمی 1400نام یرم اول نیاز به ثبت  ،شودثبت می 99که بر اسا  مررّرا  جاری دانشهاه نمره رساله در یرم دوم  

و چنانچه دانشتجویی از مرخ تی/حف  یرم )با احتستاب   بوده 99یرم دوم  نام  دارای ثبتاین دستته از دانشتجویان باید  

را مطابق با مررّرا    1400کرده استت، ضتروریستت یرم اول   استتفادهمفکور  یا بدون احتستاب در ستنوا ( نیمستال  

 نام نماید.  آموزشی ثبت

های زمانی یریین شتده دفاع نماید و س  از  بر استا  مرررّا  جاری دانشتهاه در صتورییکه دانشتجو در بازه:  ( 2نکته) 

متاه از یتارید دفتاع(    2داوران بوده امّتا در متد  مررر )حتداک ر  دفتاع نهتایی مل م بته انجتام اصتتتالحتا  مورد نظر هیتت 

، 1400نام آموزشتی یرم اول  اصتالحا  را انجام نداده و یا به یتیید مرام مربوهه نرستاند، ضتروریستت در صتور  عدم ثبت

 مالی دانشهاه ا دام نماید. نسبت به یمدید سنوا  یض یلی و سرداخت شهریه مطابق با یررفه
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آموزشتتی(   اول  هفته  4) 21/07/1400(، چنانچه دفاع یا یارید  2ر  عدم یضرق موارد ذکر شتتده در بند )در صتتو (3

نام نماید. بر استا  ریی هیت  رئیسته دانشتهاه به این  ثبت 1400در نیمستال اول دانشتجو  ، الزم استت نهردیدانجام  

جهت برگ اری دفاع نهایی مهلت  هفته آموزشتی(  10)  1400/ 03/09ماه حداک ر یا یارید   5/1دستته از دانشتجویان  

ثبت خواهد شتتد. بر استتا  مررّرا  یریین شتتده این دستتته از   1400شتتود و نمره ایشتتان در یرم اول میداده  

سرداخت شتده استت، به مفکور  ای بابت یمدید یرم  شتوند و چنانچه ه ینهسرداخت شتهریه نمیدانشتجویان مشتمول 

 گردد.عود  می  ایشان

 

حداک ر یا یارید   دانشتجو، چنانچه  (هفته اول آموزشتی10) 03/09/1400یا یارید  در صتور  عدم دفاع از رستاله   (4

بایستت بر استا  روال جاری نستبت به نماید، میاز رستاله خوی  دفاع  آموزشتی(  اول  هفته  14)  1400/ 01/10

متالی دانشتتتهتاه    شتتتهریته مطتابق بتا یررفته  %50ا تدام نموده، و مشتتتمول سرداختت  (1400)اول  یمتدیتد یرم خوی 

 گردد.می

 

نیمستتال اول   نام آموزشتتیدانشتتجو مشتتمول ثبت ،1400/ 04/10  از یارید  آموزشتتی 15با ورود دانشتتجو به هفته   (5

 و سرداخت شهریه بطور کامر خواهد بود. 1400

 

کنند، الزم استت  بر از درخواستت صتدور  هایی که جلسته سی  دفاع رستاله برگ ار میگردد، دانشتکدهیتکید می (6

دفاع دانشتجویان ا دام نمایند زیرا درخواستت صتدور مجوز دفاع نهایی به مرنی  مجور دفاع نستبت به انجام سی 

شتود  باشتد. خاهر نشتان میدفاع و انجام مردما  الزم برای هماهنهی جلسته دفاع میآمادگی کامر دانشتجو برای 

علت یتکید بر این موضتتوع، مواجهه با مواردیستتت که مجوز دفاع اخف شتتده و س  از آن دانشتتکده مبادر  به 

ه دانشتتجو  شتتود کمی  زمانی  برگ اری جلستته سی  دفاع نهایی نموده که گاها  منجر به دفاع دانشتتجو س  از بازه

نتام و سرداختت شتتتهریته استتتت. از آنجتائیکته این امر برای دانشتتتجو بتار متالی دارد افراد بتا مراجرته و  نیتازمنتد ثبتت

باشتند و براتا  با اعتراضتا  آنها و  نام آموزشتی میدرخواستتهای مکرر خواستتار عدم سرداخت شتهریه و عدم ثبت

باشتد لفا  ن موضتوع نیازمند ا داما  سیشتهیرانه میشتکایت به مراج   اتایی مواجه هستتیه که جلوگیری از ای

 ضروریست مررر فرمایید عوامر اجرایی در آن دانشکده به این امر اهتمام ورزند.
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 آخرین مهلت دفاع  فرایند اجرایی  نوع درخواست دانشجو  ردیف 

هفته اول آموزشی، بدون نیاز به ثبت   4دفاع در  1

   1400نام نیمسال اول 

   99ثبت نمره رساله در نیمسال دوم  

درخواست مجوز دفاع نهایی از مدیریت یض یال  یکمیلی دانشهاه  

 شهریور   20حداک ر یا یارید 

 ال امیست(   99)ثبت نام نیمسال دوم   

21 /07 /1400 

2 
ماه مهلت ارفا ی بر   5/1مندی از درخواست بهره

 رئیسه دانشهاه اسا  ریی هیا  

 هفته    10هفته آموزشی به 4اف ای  بازه  

ثبت شده    1400در صور  دفاع یا یارید مررر نمره رساله در یرم اول  

 شود.هفته آموزشی می 4و به لضاظ مالی دانشجو مشمول  انون  

ثبت بابت  و  کرده  دفاع  فوق  شرایط  با  دانشجویی  خود  نام  )چنانچه 

 گردد( ه ینه سرداخت نموده است، شهریه مربوهه به ایشان عود  می

03 /09 /1400 

ماه مهلت ارفا ی بر   5/1مندی از درخواست بهره  3

 رئیسه دانشهاه اسا  ریی هیا  

 هفته   14هفته آموزشی به    8اف ای  بازه  

 

ثبت  عدم  ارائه  در صور   به  ا دام  دانشجو  است  الزم  جاری  یرم  نام 

 نماید.  1400درخواست یمدید سنوا  و ثبت نام نیمسال اول 

بازه   هفته    8)در صور  دفاع یا یارید مررر، دانشجو مشمول  وانین 

سرداخت   یرنی  دانشهاه                % 50آموزشی  مالی  یررفه  با  مطابق  شهریه 

 گردد(می

01 /10 /1400 

4 

درخواست صدور مجوز دفاع نهایی رساله س  از  

 01/10/1400ایمام مهلت ارفا ی مورخ 

 آموزشی   15ورود به هفته  

باشد، الزم است نسبت به  می1400نام اول  چنانچه دانشجو فا د ثبت

 یمدید و  ثبت نام یرم مفکور ا دام نماید.

  1400آموزشی نمره رساله در یرم اول    15)با ورود دانشجو به هفته  

سرداخت شهریه بطور کامر مطابق با  ثبت گردیده و دانشجو مشمول  

 یررفه مالی دانشهاه می باشد( 

یا سایان نیمسال  

 1400اول  

 

 

 

 

 

 


