
شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه در مورد تمدید مهلت دفاع دانشجویان  همصوب

 1399-1400تحصیلی کارشناسی ارشد در نیمسال دوم 
 

 

رساند، ارشد و خانواده های محترم به اطالع میضمن آرزوی سالمتی و تندرستی برای کلیه دانشجویان گرامی کارشناسی 

ید وبه دلیل شیوع گسترده بیماری کو 1400 پیرو طرح و بررسی موضوعِ شرایط ویژه  ماه های فروردین و اردیبهشت

و تمدید یک ماهه شرایط قرنطینه در تهران و محدودیتهای ایجاد شده برای تردد دانشجویان و کارکنان به دانشگاه  19

 15دانشگاه در جلسه مورخ   تحصیالت تکمیلی شورایورود دانشجویان به خوابگاه ها،  محدودیتهای نینو همچ

بشرح زیر  1397ورودی )با پایان نامه(  اردیبهشت خود با تمدید مهلت دفاع برای کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد

 موافقت نمود:

 نیمسال باید در دانشگاه کمیسیون موارد خاصمطابق حکم صادره که  97ورودی کارشناسی ارشد کلیه دانشجویان  -الف

 پایان نامه بدون پرداخت شهریه اضافی و بدون تغییر در شرایط نمرهتوانند میاز پایان نامه خود دفاع نمایند،  2-99

 از پایان نامه خود دفاع نمایند. هرحکم صادماه بعد از  تاریخ درج شده در  2حد اکثر تا (  P/F)کیفی یا 

نیمسال پنجم تحصیلی ایشان بوده و پایان نامه ایشان  99-2 که 97ورودی کارشناسی ارشد  ن کلیه دانشجویا  -ب

تا بدون  دارندمهلت  1400حد اکثر تا پایان مرداد  باشدتجربی / آزمایشگاهی / مطالعات میدانی  های دارای جنبه

 پرداخت شهریه و دریافت نمره کیفی از پایان نامه خود دفاع نمایند.

 1400خرداد  31نیمسال پنجم تحصیل ایشان است چنانچه تا  99-2که  97ورودی  دانشجویانکلیه  :مهم تذکر

 تمدید مهلت دفاع خوددرخواست  1400خرداد  12 تاریخ  تا حداکثر ، الزم استشوندنمیموفق به دفاع از پایان نامه 

الزم به ذکر است که  .ارسال نمایند "مدیریت تحصیالت تکمیلیدرخواست دانشجو از "را از طریق سامانه آموزش، منوی 

تصمیم گیری در مورد آن بند ب این اطالعیه  بر اساسمطرح و  دانشگاه کمیسیون موارد خاص جلسه دردرخواست 

 خواهد شد. 
 

 1397حد اکثر مهلت اقامت دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی در کلیه شرایط بهر حال الزم به ذکر است  

 بود.خواهد  1400ماه مرداد  15در خوابگاه تاریخ 

 

 مدیریت تحصیالت تکمیلی        

                            20/2/1400 


