
 قابل توجً داوشجویان مقطع کارشىاسی ارشد

 :قثلی تاکیذ هی گزدد  هکزر پیزّ اطالع رساًیِای

زم پزّپْسال ، َ در سایت ایزاى داک( تَ ُوزاٍ فارائَ فزم  گشارش پیطیٌَ پژُّص )تزرسی ػذم هطاتِت پیطیٌ -1

 جِت طزح ّ تػْیة در جلسَ ضْرای آهْسضی تحػیالت تکویلی الشاهی هی تاضذ. 

 حذاقل فاغلَ سهاًی تیي تػْیة پزّپْسال ّ دفاع پایاى ًاهَ چِار هاٍ ّ ًین هی تاضذ.  -2

اًتخاب استاد هطاّر تٌِا تا ارائَ درخْاست کتثی اس طزف استاد راٌُوا ّ تاییذ ضْرای تحػیالت تکویلی هْسسَ  -3

 اهکاى پذیز است. 

) تحػیالت تکویلی( 2اى ضوارٍ ًِا در ساختوزّپْسال آدستَ اس داًطجْیاًی کَ جلسات دفاع اس سویٌار ّ پ ىآ -4

 هی گزدد, السم است جِت ارائَ حتوا لة تاپ تَ ُوزاٍ داضتَ تاضٌذ. ارتزگش

 یَارًذ السم است قثل اس آى تاییذکلیَ داًطجْیاى هقطغ کارضٌاسی ارضذ  کَ قػذ دفاع اس ّاحذ پایاى ًاهَ خْد را د -5

 ضزکت در دّ جلسَ دفاع اس پایاى ًاهَ را تَ آهْسش  هْسسَ ارائَ دٌُذ. 

حذاکثز تاریخ رفغ ایزادات پایاى ًاهَ ّ اًجام هزاحل فزاغت اس تحػیل اس تاریخ دفاع یک هاٍ هی تاضذ , ایي هِلت  -6

 ًطجْ اًجام ًخْاُذ ضذ. قاتل توذیذ ًثْدٍ ّ درغْرت ػذم هزاجؼَ در هِلت هقزر اهْر هزتْط تَ فزاغت اس تحػیل دا

کَ تَ اهضای کلیَ اساتیذ راٌُوا, داّر, هطاّر, ّ ًوایٌذٍ تحػیالت تکویلی فزم ُواٌُگی رّس ّ ساػت )ارائَ  -7

ساػت قثل اس دفاع تَ آهْسش هْسسَ الشاهی ّ ػذم ارائَ آى تَ هٌشلَ اًػزاف اس تزگشاری  44رسیذٍ است( حذاکثز 

 جلسَ دفاع هی تاضذ. 

در ایام تاتستاى  15در طْل تزم ّ تؼذ اس ساػت  14اس ُواٌُگی جِت تزگشاری جلسات دفاع تؼذ اس ساػت لطفا  -4

 خْدداری فزهائیذ.

اًجام هزاحل تغییز اس ضیٍْ پژُّص هحْر تَ آهْسش هحْر تٌِا پس اس اخذ ّاحذ درسی پایاى ًاهَ ّ ارائَ ًاهَ  -9

 ٍ ّ تػْیة در ضْرای اهْسضی تحػیالت تکویلی اهکاى پذیز است.  استاد راٌُوا هثٌی تز ػذم تْاًایی اتوام پزّژ

ى دستَ اس داًطجْیاى هقطغ کارضٌاسی ارضذ کَ درخْاست تغییز ضیٍْ آًِا اس پژُّص هحْر تَ آهْسش هحْر آ -11

 قثال در کویتَ تحػیال ت تکویلی تزرسی ّ هْرد قثْل ّاقغ ضذٍ است هی رساًذ کَ  هطاتق تقْین آهْسضی هْسسَ

اس ضزّع  درتاسٍ اًتخاب ّاحذ جِت اًتخاب ّاحذُای هْرد ًظز تایذ اقذام کٌٌذ. تذیِی است درخْاست اًتخاب ّاحذ تؼذ

 ًوی تاضذ. زکالسِا اهکاى پذی

 

ْات ّ کلیَ داًطجْیاًی کَ پزًّذٍ آًِا تَ ُز ػلتی ٌداًطجْیاى هطزّط ؛ اػادٍ تَ تحػیل ؛ ػذم هزاجؼَ ؛ اتوام س -11

تَ کویسیْى تزرسی هْارد خاظ داًطگاٍ فزدّسی ارسال ضذٍ است , تایذ تا سهاى هطخع ضذى پاسخ کویسیْى در 

 کالسِا ضزکت کٌٌذ .  

بً مدیر الزم است در اسرع وقت 42آییه وامً آموزشی داوشجویان با معدل کل کمتراز  42تبصري ماديهطاتق  -12

 گروي مربوطً و آموزش موسسً مراجعً کىىد. 

تاضذ داًطجْ  14هْسضی دّرٍ کوتز اسآچٌاًچَ هیاًگیي کل داًطجْیی پس اس گذراًذى توام ّاحذُای  :42تبصري مادي

اجاسٍ دفاع اس پایاى ًاهَ را ًذارد ّ تٌِا یک ًیوسال تا رػایت سقف هجاس سٌْات تحػیلی تَ ّی فزغت دادٍ هی ضْد 

گذراًذٍ است هیاًگیي کل ّاحذُای گذراًذٍ را تَ  14ّاحذ اس درسِایی کَ تا ًوزٍ کوتز اس  11ا تا اخذ هجذد حذ اکثز ت

 تزساًذ, در ایي غْرت اجاسٍ دفاع اس پایاى ًاهَ تَ ّی دادٍ هی ضْد. 14حذاقل 

 

 


