*قببل تَجِ داًطجَیبى هقبطغ کبرضٌبسی ارضذ ٍ دکتزی *
اطالػیِ در خصَظ اػالم آهبدگی

دفبع(ًیوسبل اٍل ) 79-79

تذیه يسیلٍ ضشایظ ي آخشیه مُلت تحًیل مذاسن اعالم آمادگی دفاع ي اخز مجًصَای الصم تشای تشگضاسی جلسٍ دفاع آن دستٍ اصداوطجًیان ديسٌ

کاسضىاسی اسضذ ي دکتشی کٍ مایلىذ تب پبیبى ًیوسبل اٍل ( 79-79حذاکثز تب رٍس ضٌبِ 30دی هبُ

 )79اص پایان وامٍ یا سسالٍ

خًد دفاع ومایىذ ،تٍ ضشح ریل اعالم می گشدد( :بذیْی است در صَرت ػذم رػبیت هَارد ٍ سهبًْبی اػالم ضذُ  ،هسئَلیت کبر هتَجِ داًطجَ بَدُ
ٍ ػذری در خصَظ ػذم آگبّی پذیزفتِ ًیست).
)1

داًطجَیبى دٍرُ کبرضٌبسی ارضذ مًظفىذ تشای اخز مجًص دفاع ،فشم اعالم آمادگی دفاع خًد سا تا سعایت فبصلِ سهبًی حذاقل  10رٍس اص صمان
تحًیل تا تاسیخ دفاع ي حذاکثش تا پایان يلت اداسی سيص چُاسضٌبِ  79/10/20تٍ اداسٌ تحصیالت تکمیلی داوطگاٌ اسائٍ ومایىذ.

(فشم مشتًط تایذ تذين

خذضٍ ي خظ خًسدگی تحًیل گشدد .تذیُی است دس صًست ضشيست تایستی مًسد اصالح ضذٌ دس پطت فشم گًاَی ي مُش ي امضا گشدد).

)2

داًطجَیبى دٍرُ دکتزی تشای اخز مجًص دفاع ي یا پیص دفاع مًظفىذ فشم اعالم آمادگی دفاع ي تاییذیٍ چاج یا پزیشش ممالٍ الصم تشای اوجام دفاع
کٍ حتوب بِ تبییذ حَسُ هؼبًٍت پژٍّطی داًطگبُ سسیذٌ تاضذ سا حذاکثز تب تبریخ چْبرضٌبِ  79/10/20تٍ اداسٌ تحصیالت تکمیلی داوطگاٌ
تحًیل ي مجًص الصم تشای دفاع سا اخز ومایىذ.
تذکز :داوطجًیاوی کٍ مایل تٍ اوجام جلسٍ پیص دفاع َستىذ تا مطاتك ضًاتظ مطمًل عذم پشداخت ضُشیٍ گشدوذ ،ضشيسی است کٍ پس اص اخز
ومشٌ لثًلی دس امتحان جامع ،حذاقل  5تزم ویض وسثت تٍ اخز پایان وامٍ الذام کشدٌ تاضذ.

)3

امضاء استاد ساَىما دس صفحٍ ايل وسخٍ پایان وامٍ یا سسالٍ تٍ عىًان تاییذی تش محتًای علمی ي اخز تاییذ مذیش گشيٌ آمًصضی ي مذیش پژيَص
داوطکذٌ مثىی تش اوطثاق آن تا آخزیي فزهت تذٍیي ٍ آئیي ًگبرش پبیبى ًبهِ در داًطگبُ آساداسالهی ٍاحذ کزهبى الضامی تًدٌ ي دس صًست ویاص
َىگام اخز مجًص دفاع تایذ تٍ اداسٌ تحصیالت تکمیلی اسائٍ ضًد.

تذکزات هْن:
الف) تٍ داًطجَیبى هقطغ دکتزی کٍ اص تاسیخ تصًیة پشيپًصال آوُا حذاقل یکسبل ي داًطجَیبى هقطغ کبرضٌبسی ارضذ کٍ اص تاسیخ تصًیة پشيپًصال آوُا
حذاقل ضص هبُ سپشی وطذٌ تاضذ  ،مجًص دفاع دادٌ وخًاَذ ضذ ي ایىگًوٍ اص داوطجًیان ًوی تَاًٌذ در ًیوسبل اٍل  79-79دفاع ومایىذ ي ملضم تٍ ثثت وام ي
تمذیذ پایان وامٍ یا سسالٍ در ًیوسبل دٍم  79-79تا پشداخت ضُشیٍ می تاضىذ.
ب) تشای داوطجًیان ممطع دکتشی  ،صذيس مجًص دفاع  ،مىًط تٍ چاج ي یا اسائٍ گًاَی پزیشش ممالٍ یا مماالت دس مجالت معتثش تش اساس آخشیه تخطىامٍ َای
صادسٌ می تاضذ .ضوٌب تطکیل جلسِ رسوی پیص دفبع دکتزی صزفب بِ هٌظَر اخذ تبییذیِ ادارُ تحصیالت تکویلی بِ هٌظَر هؼبفیت اس پزداخت ضْزیِ در
ًیوسبل ّبی بؼذی کِ در اًتظبر چب پ هقبلِ هی ببضٌذ طبق هقزرات ٍ آخزیي بخطٌبهِ ّبی صبدرُ ضزٍری است.
ج) سعایت ي تًجٍ تٍ تاسیخ َای اعالم ضذٌ تسیاس ضشيسی ي سپشی ضذن آوُا تٍ َش دلیل َیچ حمی تشای داوطجًیان ایجاد وخًاَذ کشد .داوطجًیاوی کٍ تٍ َش
علت وتًاوىذ مطاتك تشوامٍ اعالم ضذٌ عمل ومایىذ ،هلشم بِ ثبت ًبم در ًیوسبل دٍم  79-79بب پزداخت ضْزیِ می تاضىذ.

تا آسصيی تًفیمات الُی()99/9/5
معايوت ضًسای آمًصش ي تحصیالت تکمیلی داوطگاٌ

