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روساي محترم تمع اه و دادكشنهاه

بسمه تعالي

سالم عليكم
احتراماً نظر به اينكه متاسفانه تعدادي از دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد عليرغم آمادگي براي دفاع ،به علت تكميل بودن كد
استاد راهنما ،موفق به انجام دفاع تا تاريخ  96/55/51نشده اند ،الزم است تا اين دسته از دانشجويان مجدداً ادامه پايان نامه را در نيمسال
دوم  96-99انتخاب نمايند ليكن نيازي به پرداخت شهريه مجدد براي اين افراد نميباشد .لذا به منظور نظارت بهتر و تعيين دانشجويان
واجد شرايط مذكور 2 ،برگ فرم پيوست براساس بخشنامه شماره  97/60505مورخ  97/07/21تهيه و بحضور ارسال ميگردد .شايسته
است اين فرمها در يك برگ پشت و رو تكثير و در اختيار دفاتر گروههاي آموزشي قرار گيرد تا به دانشجويان واجد شرايط زير
تحويل نمايند:
 -5دانشجو كليه دروس دوره را گذرانده و درس پايان نامه را اخذ نموده ،حداقل 6ماه از زمان تصويب موضوع سپري شده باشد.
 -2دانشجو از نظر معدل كل واجد شرايط دفاع از پايان نامه باشد ( حداقل داراي معدل كل  51باشد)
 -7يك نسخه از پايان نامه آماده دفاع  ،به تأئيد استاد راهنما  ،استاد داور و استاد مشاور مبني بر اين كه پايان نامه بدون هيچ قيد و
شرطي ،آماده دفاع ميباشد رسيده باشد.
الزم است در تكميل فرمها موارد ذيل رعايت شود:
 -5مسئولين امضاء كننده بايد نام ونام خانوادگي خود را به همراه تاريخ امضا بصورت دقيق وكامل درج نمايند.
 -2فرمها بدون خط خوردگي تكميل شود.
 -7استاد راهنما بايد ن ام دانشجوياني كه نوبت دفاع آنها جلوتر از متقاضي تكميل فرم است را در قسمت مربوطه به دقت درج نمايد.
بديهي است چنانچه رعايت نوبت و حقوق دانشجويان نشود  ،مسئوليت شرعي و حقوقي با استاد راهنما خواهد بود و دانشجو ملزم به
پرداخت مجدد شهريه خواهد شد .لذا خواهشمند است در تكميل فرم و رعايت نوبت دانشجويان دقت كافي معمول فرمايند.ضمنا به
گروههاي محترم آموزشي ابالغ فرمايند اين فرم استثنائا براي نيمسال اول  99-96تا  96/52/1بايد به امضاي افراد مسئول مندرج در فرم
برسدوبعد از اين تاريخ پذيرفته نيست.
با تشكر

مشهد  :شهرك غرب (قاسم آباد) -بزرگراه ميثاق -ميثاق -02تلفن  235-23035223نمابر www.mshdiau.ac.ir 235-23035053:

