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همکار گرامی

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

موضوع: اعالم مهلت دفاع نهایی رساله دانشجویان دوره دکتری در نیمسال اول ١٤٠٠ 

با سالم و احترام،

به استحضار میرساند، مهلت دفاع نهایی رساله دانشجویان دوره دکتری در نیمسال اول سال تحصیلی ١٤٠٠ جهت 
بهرهمندی از شرایط دفاع در بازه ٤ و ٨ هفته آموزشی به شرح زیر میباشد :

بر اساس رأی هیأترئیسه دانشگاه مقرر شد به دلیل شرایط ویژه کرونایی و وضعیت قرمز ١/٥ ماه مهلت ارفاقی  (١
برای دفاع نهایی رساله در نیمسال اول ١٤٠٠ در نظر گرفته شود.

نکته: ١/٥ ماه مهلت ارفاقی صرفاً برای دانشجویانی اعمال میگردد که در نیمسال دوم ٩٩ دارای مرخصی و یا حذف 

ترم بدون احتساب در سنوات آموزشی نباشد.

درخواست دانشجویان برای صدور مجوز دفاع نهایی رساله نیازمند ثبتنام آموزشی ترم جاری میباشد. (٢

نکته(١): صرفاً در صورتیکه برای دانشکده محرز شود دفاع دانشجو در بازه ٤ هفته اول آموزشی مورخ ١٤٠٠/٠٧/٢١ 

که بر اساس مقرّرات جاری دانشگاه نمره رساله در ترم دوم ٩٩ ثبت میشود، نیاز به ثبتنام ترم اول ١٤٠٠ نمیباشد. 
این دسته از دانشجویان باید دارای ثبتنام ترم دوم ٩٩ بوده و چنانچه دانشجویی از مرخصی/حذف ترم (با احتساب یا 
بدون احتساب در سنوات) نیمسال مذکور استفاده کرده است، ضروریست ترم اول ١٤٠٠ را مطابق با مقرّرات آموزشی 

ثبتنام نماید. 

نکته(٢): بر اساس مقررّات جاری دانشگاه در صورتیکه دانشجو در بازههای زمانی تعیین شده دفاع نماید و پس از دفاع 

نهایی ملزم به انجام اصالحات مورد نظر هیأتداوران بوده امّا در مدت مقرر (حداکثر ٢ ماه از تاریخ دفاع) اصالحات را 
انجام نداده و یا به تأیید مقام مربوطه نرساند، ضروریست در صورت عدم ثبتنام آموزشی ترم اول ١٤٠٠، نسبت به 

تمدید سنوات تحصیلی و پرداخت شهریه مطابق با تعرفه مالی دانشگاه اقدام نماید.
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در صورت عدم تحقق موارد ذکر شده در بند (٢)، چنانچه دفاع تا تاریخ ١٤٠٠/٠٧/٢١ (٤ هفته اول آموزشی)  (٣
انجام نگردید، الزم است دانشجو در نیمسال اول ١٤٠٠ ثبتنام نماید. بر اساس رأی هیأت رئیسه دانشگاه به این 

دسته از دانشجویان ١/٥ ماه حداکثر تا تاریخ ١٤٠٠/٠٩/٠٣ (١٠هفته آموزشی) جهت برگزاری دفاع نهایی مهلت 

داده میشود و نمره ایشان در ترم اول ١٤٠٠ ثبت خواهد شد. بر اساس مقرّرات تعیین شده این دسته از دانشجویان 
مشمول پرداخت شهریه نمیشوند و چنانچه هزینهای بابت تمدید ترم مذکور پرداخت شده است، به ایشان عودت 

میگردد.

در صورت عدم دفاع از رساله تا تاریخ ١٤٠٠/٠٩/٠٣ (١٠هفته اول آموزشی)، چنانچه دانشجو حداکثر تا تاریخ  (٤

١٤٠٠/١٠/٠١ (١٤هفته اول آموزشی) از رساله خویش دفاع نماید، میبایست بر اساس روال جاری نسبت به تمدید 

ترم خویش(اول ١٤٠٠) اقدام نموده، و مشمول پرداخت٥٠% شهریه مطابق با تعرفه مالی دانشگاه میگردد.

با ورود دانشجو به هفته ١٥ آموزشی از تاریخ ١٤٠٠/١٠/٠٤، دانشجو مشمول ثبتنام آموزشی نیمسال اول ١٤٠٠  (٥

و پرداخت شهریه بطور کامل خواهد بود.

تأکید میگردد، دانشکدههایی که جلسه پیش دفاع رساله برگزار میکنند، الزم است قبل از درخواست صدور مجور  (٦
دفاع نسبت به انجام پیشدفاع دانشجویان اقدام نمایند زیرا درخواست صدور مجوز دفاع نهایی به معنی آمادگی 
کامل دانشجو برای دفاع و انجام مقدمات الزم برای هماهنگی جلسه دفاع میباشد. خاطر نشان میشود علت تأکید 
بر این موضوع، مواجهه با مواردیست که مجوز دفاع اخذ شده و پس از آن دانشکده مبادرت به برگزاری جلسه 
پیش دفاع نهایی نموده که گاهاً منجر به دفاع دانشجو پس از بازه زمانی میشود که دانشجو نیازمند ثبتنام و 
پرداخت شهریه است. از آنجائیکه این امر برای دانشجو بار مالی دارد افراد با مراجعه و درخواستهای مکرر خواستار 
عدم پرداخت شهریه و عدم ثبتنام آموزشی میباشند و بعضاً با اعتراضات آنها و شکایت به مراجع قضایی مواجه 
هستیم که جلوگیری از این موضوع نیازمند اقدامات پیشگیرانه میباشد لذا ضروریست مقرر فرمایید عوامل اجرایی 

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

١٤٠٠/٠٧/٢١
درخواست مجوز دفاع نهایی از مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

حداکثر تا تاریخ ٢٠ شهریور

 (ثبت نام نیمسال دوم ٩٩ الزامیست)

دفاع در ٤ هفته اول آموزشی، بدون نیاز به ثبت 
نام نیمسال اول ١٤٠٠ 

ثبت نمره رساله در نیمسال دوم ٩٩ 

١

١٤٠٠/٠٩/٠٣

در صورت دفاع تا تاریخ مقرر نمره رساله در ترم اول ١٤٠٠ ثبت شده 
و به لحاظ مالی دانشجو مشمول قانون ٤هفته آموزشی میشود.

(چنانچه دانشجویی با شرایط فوق دفاع کرده و بابت ثبتنام خود 
هزینه پرداخت نموده است، شهریه مربوطه به ایشان عودت میگردد)

درخواست بهرهمندی از ١/٥ ماه مهلت ارفاقی بر 
اساس رأی هیاترئیسه دانشگاه

افزایش بازه ٤هفته آموزشی به ١٠ هفته 

٢

١٤٠٠/١٠/٠١

در صورت عدم ثبتنام ترم جاری الزم است دانشجو اقدام به ارائه 
درخواست تمدید سنوات و ثبت نام نیمسال اول ١٤٠٠ نماید.

(در صورت دفاع تا تاریخ مقرر، دانشجو مشمول قوانین بازه ٨ هفته 
آموزشی یعنی پرداخت ٥٠% شهریه مطابق با تعرفه مالی دانشگاه             

میگردد)

درخواست بهرهمندی از ١/٥ ماه مهلت ارفاقی بر 
اساس رأی هیاترئیسه دانشگاه

افزایش بازه ٨ هفته آموزشی به ١٤ هفته

 ٣

تا پایان نیمسال 
اول ١٤٠٠

چنانچه دانشجو فاقد ثبتنام اول ١٤٠٠میباشد، الزم است نسبت به 
تمدید و  ثبت نام ترم مذکور اقدام نماید.

(با ورود دانشجو به هفته ١٥ آموزشی نمره رساله در ترم اول ١٤٠٠ 
ثبت گردیده و دانشجو مشمول پرداخت شهریه بطور کامل مطابق با 

تعرفه مالی دانشگاه می باشد)

درخواست صدور مجوز دفاع نهایی رساله پس از 
اتمام مهلت ارفاقی مورخ ١٤٠٠/١٠/٠١

ورود به هفته ١٥ آموزشی

٤

مراتب جهت استحضار و انعکاس موضوع به دانشجویان جهت اطالع و برنامهریزی زمان دفاع ایفاد میگردد.

                  با آرزوی توفیق روزافزون


