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 2 اس ادامٍ اوجام پایان وامٍ تزای اي  در صًرت اوصزاف داوطجً ،چىاوچٍ مًضًع پایان وامٍ داوطجً در ضًرای پژيَطی ثثت گزدد 

مًافق تعلیق  ذ کٍخًد تٍ ضًرای پژيَطی قیذ تفزمای راَىما در مکاتثٍ استاد در مًاردی کٍ مگز ماٌ تعلیق در وظز گزفتٍ می ضًد

 داوطجً ومی تاضذ.

تذیُی است  ماٌ تعلیق تزای داوطجً در وظز گزفتٍ می ضًد. 6چىاوچٍ پزيپًسال تصًیة گزدد ي داوطجً اوصزاف دَذ در ایىصًرت 

 ماٌ پس اس تصًیة پزيپًسال جذیذ در ضًرای پژيَطی اس پایان وامٍ خًد دفاع ومایذ. 6داوطجً می تًاوذ 

28/10/93 
ارائٍ مقالٍ ي َمچىیه ویاس تٍ ضًوذ ومزٌ پایان وامٍ آوُا تذين کٍ در آسمًن علمی ي مصاحثٍ تخصص داريساسی پذیزفتٍ  داوطجًیاوی

 محاسثٍ می گزدد. 20گًاَی ضزکت در َمایص اس 

23/12/93 
پزيپًسال اس پایان وامٍ خًد ماٌ پس اس تصًیة  9داوطجًیان استعذاد درخطان پس اس درخًاست کتثی تٍ ضًرای پژيَص می تًاوىذ 

 دفاع ومایىذ.

3/3/94 

ماٌ  2، 18ضًد اس   review underچىاوچٍ مقالٍ   ي 17تاضذ اس  with Editorومزٌ پایان وامٍ َایی کٍ مقالٍ خًد را ارائٍ دادٌ یا

 می گزدد.محاسثٍ  20اس  3ي در صًرت پذیزش ي یا چاج مقالٍ ومزٌ پایان وامٍ  19اس  review underپس اس  

 

27/10/94 

ومزٌ  25/0تٍ مىظًر تطًیق داوطجًیاوی کٍ در َمایص َای داخلی ي خارجی رتثٍ ايل در ارائٍ پًستز ي یا مقالٍ را کسة ومًدٌ اوذ، 

 اضافٍ می گزدد. 3اضافی تٍ ومزٌ پایان وامٍ 

 

3/12/94 

ظزفیت َز استاد  ي تعذ اسآن 92تاضذ َمچىیه اس يريدی داوطجًی مطتزک می  12داوطجًی تک وفزٌ یا  6 پایان وامٍ ظزفیت اساتیذ

 داوطجًی مطتزک خًاَذ تًد. 6داوطجًی تک وفزٌ یا  3َز يريدی در 

 

3/12/94 

محاسثٍ می  20چىاوچٍ گًاَی ثثت اختزاع مُمًر تٍ مُز ساسمان ثثت اختزاع تاضذ تا چاج مقالٍ تزاتزی ومًدٌ ي ومزٌ پایان وامٍ اس 

 گًاَی مُمًر ضذٌ تٍ ياحذ پژيَص جُت اکتساب ومزٌ الشامی می تاضذ. لذا ارائٍ یگزدد.

 


