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  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

  نكات و تذكراتي در خصوص انجام مراحل فراغت از تحصيل
  ارشد كارشناسيمقطع 

  

   گراميآموخته دانش
  :نمايد د، توجه شما را به نكات زير جلب ميارش اتمام  دورة كارشناسينامه و برگزاري جلسة دفاع از پايانبا سالم و تبريك  
  

 و به عبارت ديگر تاريخ دفاع از ارشد، تاريخ ذكر شده در صورتجلسه دفاعيه  دوره كارشناسي درتاريخ فراغت از تحصيل ١
 :زير توجه نمايندالزم است دانشجويان ذكور به موارد  1در ارتباط با مفاد بند  .باشد  مينامه  پايان

 و پس از آن در صورت عدم بوده ماه از معافيت تحصيلي برخوردار 6مشمول از تاريخ دفاع به مدت  ةآموخت دانش 1- 1
شود كه پس از دفاع، نسبت به دريافت  همين دليل توصيه مي هب. گردد وظيفه غايب محسوب مي مراجعه به نظام

 .شودمومي ناجا اقدام وظيفه ع وظيفه و تكميل مدارك الزم جهت ارسال به سازمان  برگه معرفي به نظام

 اعالم فراغت از تحصيل بدون ارسال " ارسال فرم  به منوط عمومي ناجامعرفي به سازمان وظيفهصدور برگه  2- 1
  .باشد  مي از دانشكده مربوطه يا ارسال پرونده آموزشيو "پرونده 

 به منزله گواهي ،، ممهور به مهر مديريت تحصيالت تكميلي عمومي ناجاوظيفه نامه به سازمان معرفيرونوشت  3- 1
  .باشد آموخته مي موقت فراغت از تحصيل دانش

 در صورت عدم مراجعه .باشد  به دفاع مجدد، يك ماه ميزنامه بدون نيا فرصت دانشجو براي انجام اصالحات در پايان ٢
دفاع ضروري جلسه  برگزاري مجدد ،ماهة مذكور    شرايط مورد نظر هيأت داوران در فرصت يكعدم تحقق  يادانشجو و
 .از مهلت قانوني فراتر روددر هر حال سنوات تحصيلي دانشجو نبايد . خواهد بود

 آن را به تحصيالت تكميلي هايCDنامه و   مجلد پايان، موظف است حداكثر تا يك ماه پس از تاريخ دفاعآموخته دانش ٣
 استاد راهنما و مدرك موقت و هرگونه گواهي فراغت از تحصيل منوط به اعالمصدور و تحويل دانشكده تحويل نمايد و 

 .باشد نامه در مهلت مقرر مي مجلد پايانوصول معاونت آموزشي دانشكده مبني بر 

 :باشد پذير مي صدور مدرك موقت پس از انجام مراحل ذيل امكان ۴

 . تسويه حساب و تكميل پرونده در دانشكده 1- 4

 .ي از دانشكده به دفتر مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاهارسال پرونده آموزش 2- 4

 .مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاهبررسي پرونده آموزشي در وصول و  3- 4

 .در مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه امور دانشجويي  وصول و بررسي پرونده 4- 4
  

  با آروزي موفقيت و بهروزي براي شما
  مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه
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