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

موضوع: در خصوص تمدید مهلت دفاع دانشجویان ورودی سال ٩٨ که نیمسال اول ١٤٠٠ ترم پنجم آنها می باشد

با سالم و احترام

با توجه به تقاضاهای اعضاء محترم هیات علمی و دانشجویان کارشناسیارشد ورودی سال ۱۳۹۸ که نیمسال اول ۱۴۰۰ ترم پنجم 
آنها می باشد، در خصوص تمدید مهلت دفاع در ترم پنجم بدینوسیله به اطالع میرساند که موضوع در کمیسیون موارد خاص 
مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ طرح و مقرر گردید: دانشجویانی که موفق به دفاع از پایان نامه خود تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ نمی شوند الزم 
است درخواست تمدید مهلت دفاع در نیمسال پنجم را تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ در سامانه سامت به همراه دالیل و مدارک موجه و 
تایید استاد راهنما ثبت نمایند. سپس درخواست تمدید مهلت دفاع دانشجویان بررسی و چنانچه قابل توجیه باشد به دانشجویان 
محترم مهلت داده می شود تا ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ از پایان نامه خود با شرایط ترم پنجم دفاع نمایند مشروط بر اینکه مجوز دفاع آنها تا 
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ در پورتال آموزشی توسط دانشجو، استاد راهنما و دانشکده ثبت شده باشد. با توجه به بسته شدن دسترسی کارشناسان 
تحصیالت تکمیلی برای ثبت مجوز دفاع از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ چنانچه دانشجویان موفق به ثبت مجوز دفاع تا تاریخ مذکور نشوند 
ایشان می توانند با شرایط ترم ششم و طبق آنچه قبال در کمیسیون موارد خاص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ تصویب شده بود دفاع نمایند. 

در این صورت بر اساس مصوبه کمیسیون موارد خاص ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ به شرح زیر عمل خواهد شد:

از ١٥ فروردین ١٤٠١ تا ١٥ اردیبشهت ١٤٠١ : نمره دفاع ١٩، نتایج محصوالت پژوهشی ١/٥ نمره -
از ١٦ اردیبهشت ١٤٠١ تا پایان خرداد ماه ١٤٠١ : نمره دفاع ١٨، نتایج محصوالت پژوهشی ٢ نمره -

از اول تیرماه ١٤٠١ تا پایان تیرماه ١٤٠١ : نمره دفاع ١٧، نتایج محصوالت پژوهشی ٣ نمره -
از اول مرداد ماه ١٤٠١ تا ١٥ شهریور ماه ١٤٠١ : دفاع به صورت قبول/ مردود -

لذا، خواهشمند ضمن اطالعرسانی مناسب، اقدامات الزم را اتخاذ فرمائید. از آنجا که این موضوع برای آخرین بار در کمیسیون 
موارد خاص مطرح شده است به دانشجویان محترم اکیدا توصیه می شود از فرصت در اختیار گذاشته شده حداکثر بهره را ببرند. 


