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مالحظات

 -1دانشجویان کارشناسی ارشد مجازند (با توجه به نظر استاد راهنما) از حداقل  8واحد تا حداکثر 12واحد ثبت نام نمایند.

 -1دانشجویان کارشناسی ارشد مجازند (با توجه به نظر استاد راهنما) از حداقل  8واحد تا حداکثر  12واحد ثبت نام نمایند.

 -2ثبت نام در کمتر از  8واحد فقط در نیمسال فارغ التحصیلی مجاز است .چنانچه ثبت نام در کمتررر از  8واحررد رررورت پررذیرد ن

 -2ثبت نام در کمتر از  8واحد فقط در نیمسال فارغ التحصیلی مجاز است .چنانچه ثبت نام در کمتررر از  8واحررد رررورت پررذیرد ن

نیمسال از نطر سنوات و مشروطی یک نیمسال کامل محسوب می شود.

نیمسال از نطر سنوات و مشروطی یک نیمسال کامل محسوب می شود.

 -3کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد پس از تصویب موضوع پایان نامه می توانند در پایان نامه کارشناسی ارشد ثبت نام کنند.

 -3کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد پس از تصویب موضوع پایان نامه می توانند در پایان نامه کارشناسی ارشد ثبت نام کنند.

 -4در رورتی که دانشجویی طبق مجموعه مقررات و یین نامه ها شرایط ثبت نام را نداشته باشد ،انجام ثبت نام حقی برای او ایجرراد

 -4در رورتی که دانشجویی طبق مجموعه مقررات و یین نامه ها شرایط ثبت نام را نداشته باشد ،انجام ثبت نام حقی برای او ایجرراد

نمی کند.

نمی کند.

 -5انتخاب برنامه کارشناسی ارشد (بدون پایان نامه و با پایان نامه) فقط تا پایان نیمسال دوم تحصیل دانشجو امکان پذیر است.

 -5انتخاب برنامه کارشناسی ارشد (بدون پایان نامه و با پایان نامه) فقط تا پایان نیمسال دوم تحصیل دانشجو امکان پذیر است.

 -6حذف درس پایان نامه و سمینار در زمان حذف تکدرس امکان پذیر نیست.

 -6حذف درس پایان نامه و سمینار در زمان حذف تکدرس امکان پذیر نیست.

سایر توضیحات ........................................................................................................................................ ................................. :

سایر توضیحات ........................................................................................................................................ ................................. :

نام استاد راهنما  .........................................امضاء  ........................... ....تاریخ  ..........................اجازه ثبت نام در سیستم داده شد

نام استاد راهنما  .........................................امضاء  ...............................تاریخ  ..........................اجازه ثبت نام در سیستم داده شد

اساتید و دانشجویان محترم می توانند ضمن مطالعه پیوست این برگه از طریق درس  www.sharifgradschool.irاز جزئیات کامل محموعه مقررات و یین نامه های موزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه اطالع حارل نمایند .

ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات وآﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
(٩

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ درﺧﻮاﺳﺖ در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﻳﺎ ﺻﺪور ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﻮط ﺑﻪ داﺷﺘﻦ

ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ راﻫـﻨﻤﺎ ﺗﺄﻛﻴــﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻗﻄﻌﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزش در ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﺮﺑﻮط و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻘﺎﻳﺺ ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزﺷﻲ در ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ

ارﺷﺪ و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎري دوره ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ از وﻇﺎﻳﻒ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ اﺳﺖ

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻘﻮﻳﻢ داﻧﺸﮕﺎه(

و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ  www.eduvp.sharif.irﭘﻴﮕﻴﺮي ﺷﻮد.

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻜﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻜﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم

 (1ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﻳﺦ دﻓﺎع از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ در آن ﻧﻴﻤﺴﺎل واﺣﺪ

 (١داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ در ﻃﻮل دوره ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ _ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺧﻮد زﻳﺮ ﻧﻈﺮ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

درﺳﻲ اﻟﺰاﻣﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎرﻳﺦ رﺳﻤﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل ) 30ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺮاي ﻧﻴﻤﺴﺎل اول 31 ،ﺗﻴﺮ ﺑﺮاي ﻧﻴﻤﺴﺎل دوم و  31ﺷﻬﺮﻳﻮر

و ﻣﻄﺎﺑﻖ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب دوره ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻮاﻗﺐ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﻳﺎ ﻣﻘﺮرات ﺟﺎري دوره ﺑﺪون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎ داﻧﺸﻜﺪه

ﺑﺮاي ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﺪون ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ رﺳﻤﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل اﺳﺖ.

و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب در اﻳﻦ ﻣﻮارد اﻟﺰاﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 (٢ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻘﻮﻳﻢ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه( در ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﭘﻴﮕﻴﺮي ارﺳﺎل ﻣﺴﺘﻨﺪات و درج ﺻﺤﻴﺢ دروس و

(2

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه از اﺗﻤﺎم آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻴﻤﺴﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد

ﻧﻤﺮات در ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ .ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ از درج دروس و ﻧﻤﺮات در ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮ در ﺳﻴﺴـﺘﻢ آﻣﻮزش

)ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻛﺎر در داﻧﺸﻜﺪه و ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ واﺣﺪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه( ﺑﻪ اداره داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرت

داﻧﺸـﮕﺎه ،ﺗﻐﻴـﻴﺮات ،اﻋـﻢ از ﺣـﺬف ﻳﺎ اﺿـﺎﻓﻪ دروس )ﻣﮕﺮ در زﻣﺎن ﻣﺠﺎز ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم( و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺮه درس ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﭘﺲ از ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ،اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻛﺎرﻣﺰد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻟﺬا ،از ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺛﺒﺖ ﻧﺎم دروس و ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﺮات ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ

 (3ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از دﻓﺎع از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ،ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب و اﺧﺬ
ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﺟﺎري داﻧﺸﮕﺎه اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ) .ﻓﺮآﻳــﻨﺪ ﻓﺮاﻏــﺖ از ﺗﺤﺼــﻴﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎ  2ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ(.

آورده و ﻗﺒﻞ از ارﺳﺎل ﻳﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻮارد در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻻزم را اﻧﺠﺎم داده و ﻣﻮارد را دﻗﻴﻘﺎً ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
 (٣ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﻼﹰ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ ،در ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل

ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ درﺻـﻮرت ﻋــﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ،داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ

ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮاي آن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﻨﻨﺪ) .در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ در ﻛﻞ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻼﹰ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﺮده ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ در

ﭘﺮوﻧﺪه و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد) .ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻋﺎدي ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺮاي ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﺎ  6ﻣﺎه ﭘﺲ از زﻣﺎن
دﻓﺎع از رﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ (.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺄﺧﻴﺮ )ﻧﻈﻴﺮ ﻏﻴﺒﺖ در ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ و ﻏﻴﺮه( ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﻧﺸﺠﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺻﻔﺮ واﺣﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ﺗﺎ ﻣﻨﺼﺮف از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد(.
 (۴ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  25ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺮرات و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ،داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل اول و ﻗﺒﻞ از

(۵

ﺷﺮوع ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺳﻮم ﺗﺤﺼﻴﻞ ،ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت

ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﺮه ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ

ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

 (1ﻃﻮل ﻣﺘﻌﺎرف دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ  2ﺳﺎل اﺳﺖ.

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺑﻮدن روﮔﺮﻓﺖ ﻓﺮم ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ،ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺖ در ﺧﺼﻮص ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ )اﻋﻢ از ﺗﻤﺪﻳﺪ ،ﻧﻤﺮه و  (...اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.

 (۶داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن روزاﻧﻪ و ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در آن ﻧﻴﻤﺴﺎل واﺣﺪ درﺳﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻛﻞ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎن

(2

در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل دوره ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻮراي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در
ﻫﺮ دو ﺷﻴﻮه ﻧﺒﺎﻳﺪ از  2/5ﺳﺎل ) 5ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ( ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﺪ.

 (3ﻧﻤﺮه ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم دﻓﺎع از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ

ﻧﺎﻣﻪ را ﻗﺒﻼﹰ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﺮده اﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺮﻣﻴﻢ دﻓﺎع ﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺻﻔﺮ واﺣﺪي ﻧﺪارﻧﺪ و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ

) 30دي ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورودي ﻧﻴﻤﺴﺎل اول و  31ﺧﺮداد ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورودي ﻧﻴﻤﺴﺎل دوم( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪدي و ﭘﺲ از آن در ﺻﻮرت

ﺻﻮرت )ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻳﻚ روز ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺮﻣﻴﻢ دﻓﺎع ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ( ﻻزم اﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺻﻔﺮ واﺣﺪي اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻮﺑﺖ

ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮ درﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻮارد ﺧﺎص ﺑﻪ ﺻﻮرت  (Pass) Pدر ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد.

دوم ﻻزم اﺳﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
 (٧داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن روزاﻧﻪ و ﻧﻮﺑﺖ دوم ﻛﻪ ﻗﺼﺪ دﻓﺎع از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ در ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را دارﻧﺪ )در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺟﺰء ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز آﻧﻬﺎ

 (4ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز دﻓﺎع از ﻃﺮف ﻣﻌﺎون ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﻜﺪه
ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻻزم اﺳﺖ  2ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از دﻓﺎع از رﺳﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎﹰ ارﺳﺎل ﺷﻮد و ﺗﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﻧﺒﺎﻳﺪ دﻓﺎع ﺻﻮرت

ﺑﺎﺷﺪ( ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﻞ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ را ﻗﺒﻼﹰ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﺮده اﻧﺪ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺻﻔﺮ واﺣﺪي در ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺪارﻧﺪ .در ﻏﻴﺮ

ﮔﻴﺮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮم ﮔﺰارش دﻓﺎع از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﻳﺦ دﻓﺎع ﺑﻪ اداره ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه ارﺳﺎل

اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻻزم اﺳﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻳﺎ ﻛﻞ واﺣﺪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ را در ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﻮده و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻮﺑﺖ دوم ﻻزم اﺳﺖ

ﺷﻮد ،و داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﻳﺦ دﻓﺎع ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ ،ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داده ﺗﺎ ﻓﺮم

ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
 (٨در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻨﺪ  6و  7ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮدن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﺮده و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻮﺑﺖ
دوم ﻻزم اﺳﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ را ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

"ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﺮف  Jﺑﻪ ﻧﻤﺮه" ﺑﻪ اداره ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮم ﺗﺒﺪﻳﻞ  Jدر ﻇﺮف اﻳﻦ دو ﻣﺎه ارﺳﺎل ﻧﺸﻮد ،ﺣﺮف J
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ  Pﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﻤﺮه ﻋﺪدي ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.

