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همکار گرامی

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

موضوع: اعالم مهلت دفاع و نکاتی در خصوص ترم ششم برای دانشجویان سال ٩٧

با سالم و احترام

به استحضار می رساند مطابق حکم کمیسیون موارد خاص دانشگاه مورخ ١٤٠٠/٠٩/١٣، مهلت دفاع دانشجویان 

دوره کارشناسیارشد ورودی سال ١٣٩٧ که نیمسال اول ١٤٠٠ ترم ششم دانشجو می باشد به شرح زیر 

تصویب گردید:

١٦ آذر ماه ١٤٠٠ تا پایان بهمن ماه ١٤٠٠ : نمره دفاع ١٧ ، نتایج محصوالت پژوهشی ٣ نمره

اول اسفند ماه ١٤٠٠ تا پایان اسفند ماه ١٤٠٠ : دفاع به صورت قبول/ مردود

بنابراین خواهشمند است مقرر فرمایید : 

دانشجویان تا روز یکشنبه مورخ  ١٤٠٠/١١/١٠ نسبت به اخذ مجوز دفاع در پورتال آموزشی خود  -١

اقدام نمایند.

با توجه به اینکه در روز یکشنبه مورخ ١٤٠٠/١١/١٠ دسترسی دانشکده برای ثبت درخواست مجوز  -٢

دفاع در پورتال آموزشی بسته می شود. چنانچه دانشجویان تا تاریخ مقرر درخواست مجوز دفاع خود 

را ثبت ننموده باشند مجاز به دفاع تا پایان بهمن ماه نبوده و می توانند تا پایان اسفند ماه ١٤٠٠ به 

صورت قبول و مردود دفاع نمایند. چنانچه دانشجویان مایل به دفاع در اسفند ماه ١٤٠٠ می باشند 

باید تا روز سه شنبه مورخ ١٤٠٠/١٢/١٠ نسبت به اخذ مجوز دفاع اقدام نمایند.
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نمره پایاننامه دانشجویانی که در موعد مقرر از پایاننامه خود دفاع نمودهاند (در صورتیکه تا پایان  -٣

بهمن ماه ١٤٠٠ دفاع نمایند) حداکثر تا روز سه شنبه ١٤٠٠/١٢/١٠ در پورتال آموزشی به صورت 

موقت ثبت و نمرات دفاع جهت تایید و ثبت قطعی در پورتال آموزشی حداکثر تا روز چهارشنبه 

١٤٠٠/١٢/١٨به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال گردد. (در صورتیکه تا پایان اسفند ماه 

١٤٠٠ دفاع نمایند) حداکثر تا روز چهارشنبه ١٤٠١/٠١/١٧ در پورتال آموزشی به صورت موقت ثبت 

و نمرات دفاع جهت تایید و ثبت قطعی در پورتال آموزشی حداکثر تا روز چهارشنبه ١٤٠١/٠١/٢٤ 

به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال گردد.

عدم ثبت موقت نمره در پورتال و عدم دریافت نمره پایاننامه دانشجو تا تاریخ فوق به منزله عدم دفاع  -٤

آنان بوده و مجوز دفاع دانشجو لغو می شود.

چنانچه دانشجویان نتوانند تا پایان اسفند ماه ١٤٠٠ از پروژه خود دفاع نمایند برابر مقررات با توجه  -٥

به اتمام سنوات آموزشی اخراج سنواتی خواهند شد .

مهلت دفاع دانشجویان با توجه به شرایط موجود در کشور در کمیسیون موارد خاص دانشگاه به  -٦

تصویب رسیده است و به هیچ عنوان مجددا تمدید نمی گردد. تمدید ترم هفتم ممنوع می باشد.

شایان ذکر است این زمانبندی فقط برای دانشجویان ورودی سال ٩٧ که نیمسال اول ١٤٠٠ نیمسال 

ششم آنها می باشد قابل اجراست و برای دانشجویان ماقبل ٩٧ برای تاریخ دفاع و نمره ارزیابی پایان 

نامه بر اساس رویه ٣٣٠١ عمل خواهد شد.
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