احتشاهب بب عٌبیت بِ تکثش سبهبًِ پشٍپَصال ( سیذا شبسپ ،سیذا ٍ پژٍّشیبس) ٍ لضٍم ببسگزاسی ٍ تبییذ آى دس
سبهبًِ ّبی هزکَس آخشیي آئیي ًبهِ تذٍیي شذُ تَسط شَسای پژٍّشی ٍاحذ بِ ششح ریل اعالم هیشَد.
بذیْی است ششایط ٍ تبسیخْبی رکش شذُ تحت ّیچ ششایطی تغییش ًوییببذ ٍ هسئَلیت عذم سعبیت آى
هتَجِ داًشجَ خَاّذ شذ.
ماده -1آخشیي صهبى دفبع اص پبیبى ًبهِ بشای داًشجَیبى کبسشٌبسی اسشذ دس ًیوسبل دٍم 97-98طبق آئیي
ًبهِ داًشگبُ 1398/06/ 21 ،اعالم هیشَد.
تبصره :ششط دفبع بعذ اص تبسیخ قیذ شذُ دس هبدُ  1توذیذ پبیبى ًبهِ دس ًیوسبل اٍل  ٍ 98-99سعبیت فبصلِ
صهبًی 6هبُ اص صهبى تصَیب پشٍپَصال دس سبهبًِ سیذا ٍ یب پژٍّشیبس است.
ماده -2داًشجَیبى کبسشٌبسی اسشذ کِ قصذ دفبع اص پبیبى ًبهِ خَد سا تب تبسیخ
ببیذ تب تبسیخ

 1398/03/30عنوان پایان نامه

 1398/06/21داسًذ ،لضٍهب

سا دس سبهبًِ سیذا یب پژٍّشیبس ثبت کشدُ ٍ تب تبسیخ

 1398/05/28دس ّوبى سبهبًِ بِ تصَیب گشٍُ تخصصی سسبًذُ ببشٌذ.
تبصره :ششایط دفبع ضوي سعبیت تبسیخ ثبت عٌَاى پبیبى ًبهِ ٍ تبییذ آى دس شَسای گشٍُ ،دس سبهبًِ سیذا یب
پژٍّشیبس دس هبدُ  2 ٍ 1هٌَط بِ اسسبل صَستجلسِ ی تبییذ پشٍپَصال تَسط گشٍُ تخصصی ٍ تبییذ داًشکذُ
حذاکثش تب تبسیخ  1397/11/25است.
ماده-3تبسیخ تقشیبی آخشیي صهبى دفبع اص پبیبى ًبهِ بشای داًشجَیبى کبسشٌبسی اسشذ دس ًیوسبل اٍل -99
98طبق آئیي ًبهِ داًشگبُ  1398/11/ 12 ،اعالم هیشَد.
تبصره:ششط دفبع ،بعذ اص تبسیخ قیذ شذُ دس هبدُ  ،3توذیذ پبیبى ًبهِ دس ًیوسبل دٍم  ٍ 98-99سعبیت فبصلِ
صهبًی 6هبُ اص صهبى تصَیب پشٍپَصال دس سبهبًِ سیذا ٍ یب پژٍّشیبس است.
ماده -4داًشجَیبى کبسشٌبسی اسشذ کِ قصذ دفبع اص پبیبى ًبهِ سا تب تبسیخ  1398/11/12داسًذ لضٍهب عٌَاى
پبیبى ًبهِ سا ببیذ تب تبسیخ  1398/05/29دس سبهبًِ سیذا یب پژٍّشیبس ثبت کشدُ ٍ تب تبسیخ  1398/06/28دس
ّوبى سبهبًِ بِ تصَیب گشٍُ تخصصی سسبًذُ ببشٌذ.
تبصره :ششط دفبع ،ضوي سعبیت تبسیخ ثبت عٌَاى پبیبى ًبهِ ٍ تبییذ آى دس شَسای گشٍُ ،دس سبهبًِ سیذا یب
پژٍّشیبس دس هبدُ  4 ٍ 3هٌَط بِ اسسبل صَستجلسِ ی تبییذ پشٍپَصال تَسط گشٍُ تخصصی ٍ تبییذ داًشکذُ
حذاکثش تب تبسیخ  1398/05/10است.
ماده -5بشای داًشجَیبى کبسشٌبسی اسشذ کِ قصذ دفبع دس ًیوسبل دٍم  98-99تب تبسیخ  1399/06/21داسًذ
لضٍهب  6هبُ بعذ اص تبسیخ تصَیب پشٍپَصال دس شَسای تحصیالت تکویلی داًشگبُ دس سبهبًِ پژٍّشیبس است.
ایي آئیي ًبهِ دس  5هبدُ تٌظین شذُ است.

