
 و احترام با سالم

 اساتيد محترم دانشكده مهندسي شيمي 

تباط با زمان و ردر ا ضمن عرض سالم و آرزوي سالمتي براي همه همكاران محترم، موارد ذيل جهت استحضار و رعايت مفاد آن

 ، حضور محترمتان ارسال مي گردد.مقررات جلسه دفاع

خواهد بود و دفاع از پروپوزال از ابتداي مهرماه در  31/۰۶/14۰۰حداكثر تا تاريخ مهلت دفاع از پروپوزالهاي دانشجويان دكترا  -۱ 

 نيمسال بعد منظور مي گردد. 

حداكثر تا تاريخ كه پايان نامه/ رساله آنها كامل شده باشد  99-۱400كليه دانشجويان شاغل به تحصيل در نيمسال دوم  -2

 .مي توانند دفاع نمايند 31/۰۶/14۰۰

در صورتي كه از اداره كل آموزش دانشگاه بازه اضافه اي در نظر گرفته شود شامل دانشجويان مشمول با تاريخ  -3

 .( و دانشجوياني كه دكترا قبول شده اند نمي باشد31/۰۶/14۰۰معافيت )

زودتر هفته  دوحداكثر لطفاً همه اساتيد ضمن اطالع رساني به دانشجويان تحت نظارت، ترتيبي اتخاذ فرمائيد تا مجوزهاي دفاع  -4

 اخذ گردد تا دانشكده شاهد مشكالت ترم هاي قبل در اين زمينه نشود.

خواهشمند است به هيچ عنوان از آموزش دانشكده درخواست نشود تا با وجود دفاع دانشجو در روزها و هفته هاي بعد از مهلت،  -5 

 ثبت نمايند. در اين رابطه متأسفانه آموزش دانشكده با مشكالت زيادي مواجه مي باشد.  ۱400/ 0۶/ 3۱تاريخ دفاع را به قبل از 

داراي رتبه علمي بايد حتما  و استاد مشاور داخلي داور داخلي و خارجي  اتيدراهنما، اس يداتهيات داوران اعم از اس -۶

باشند و تنها مشاور صنعتي مي تواند داراي رتبه دانشگاهي نباشد. در صورت عدم داشتن  استاديار، دانشيار يا استاد(دانشگاهي )

 اساتيد دانشگاههاي دولتيلطفا در معرفي داوران خارجي از  رتبه دانشگاهي براي هر يك از موارد ذكر شده، دفاع ملغي مي شود.

 استفاده شود و اساتيد دانشگاههاي آزاد معرفي نشوند.

در  ... تا تاريخ اصالحات مهلت انجامبخش دقت نمايند در صورتي  حترم راهنما يا نماينده تحصيالت تكميلياساتيد م -7

را انتخاب كرده باشند. در اين  باشدنامه با اصالحات مورد قبول ميپايانگزينه سوم يعني پر شود كه  فرم صورت جلسه دفاعيه

شود. در صورت درج تاريخ اصالحات بدون برگه صورت جلسه اصالحات، هم بايد ضميمه  برگه صورت جلسه اصالحاتصورت 

  مدارك دفاع از سوي تحصيالت تكميلي پرديس عودت داده خواهد شد.

اساتيد ، از طرف مدارك و فرم هاي تصويب پروپوزال و دفاعدر پايان از همه همكاران محترم استدعا مي گردد كه تمامي -8

به معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي ارسال گردد )لطفا به هيچ عنوان دانشجويان مدارك اتوماسيون اداري از طريق و  راهنما

لطفا فرم هاي مذكور از طريق ايميل ارسال نشود زيرا امكان پيگيري و ديدن گردش كار توسط استاد همچنين را ارسال ننمايند(. 

 مشكالت متعددي براي دانشجويان و آموزش گردد. راهنما وجود ندارد و ممكن است منجر به 

 با تجديد احترام


