
باسمه تعالیوزارت علوم ، تحقیقات و فناوري                        وزارت علوم 

منظور بررسی پروپوزال دانشجویانبهزمان برگزاري جلسات تخصصی گروه

هاي کارشناسی ارشدقابل توجه دانشجویان دوره
هاي کارشناسی رساند به منظور ساماندهی و رسیدگی به پروپوزال دانشجویان دورهبه اطالع می

هاي دانشجویان شوراي تحصیالت تکمیلی مؤسسه، پروپوزال12/09/94ارشد بر اساس مصوبه مورخ 
منظور بررسی پروپوزال گردد بهاز دانشجویان عزیز درخواست می. شودمطابق تقویم ذیل رسیدگی می

.گروه مربوطه قرار دهندهاي جدول ذیل پروپوزال خود را در اختیار قبل از زمانماهیکآنها، حداقل 

تقویم نیمسال اول

زمان رسیدگینوع جلسهردیف
هفته آخر مهرشوراي تخصصی گروه1
هفته آخر آبانشوراي تخصصی گروه2
هفته آخر آذرشوراي تخصصی گروه3
هفته آخر ديشوراي تخصصی گروه4
هفته آخر بهمنشوراي تخصصی گروه5

دومتقویم نیمسال 

زمان رسیدگینوع جلسهردیف
هفته اول اردیبهشتشوراي تخصصی گروه1
هفته اول خردادشوراي تخصصی گروه2
هفته اول تیرشوراي تخصصی گروه3
هفته اول مردادشوراي تخصصی گروه4
هفته اول شهریورشوراي تخصصی گروه5

تا پایان بهمن دفاع نمایند ، دارند در نیمسال اولکه در نظر رساند، کسانیبه آگاهی دانشجویان می* 
بایست تا پایان مرداد ماه و افرادي که در نظر دارند در نیمسال دوم، تا پایان شهریور ماه حداکثر می

.بایست پروپوزال خود را تا پایان اسفند ماه به تصویب شوراي تحصیالت تکمیلی برساننددفاع نمایند می

امور تحصیالت تکمیلی مؤسسه
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