فـصل پنجـم امتحـان جـامـع
 ماده : 13
امتحان جامغ ،اسصیابی خاللیت ،لوه ابتکاس ،توان و لابلیت های پژوهطی دانطجو است که به غوست امتحان
ضفاهی یا کتبی و یا هشدو (به تطخیع ضوسای تحػیالت تکمیلی گشوه) غوست می گیشد.
 ماده : 14
امتحان جامغ به مؼنی امتحان اص تمام دسوس گزسانذه ضذه نیست بلکه مجموع اعالػات دانطجو سا دس چنذ دسس
مشتبظ با موضوع سساله و گشایص به پیطنهاد گشوه آموصضی موسد اسصیابی لشاس می دهذ که نتیجه آن به غوست
لبول با نمشه حذالل( 15اص  )20یا سد (کمتش اص  )15اػالم می ضود.
 تبػشه : 1
دانطجویانی که بذون ضشکت دس امتحان وسودی دوسه دکتشی توسظ گشوهها پزیشش می ضود نیض بایذ دس آصمون
جامغ (کتبی و ضفاهی) موضوع ماده  14ضشکت نماینذ.
 تبػشه : 2
دانطجویانی که دس امتحان جامغ یک باس مشدود ضونذ ،فمظ یک باس دیگش مجاص هستنذ دس امتحان جامغ ضشکت
کننذ .دس مواسد خاظ به دسخواست مذیشگشوه وضؼیت دانطجو به کمیسیون بشسسی مواسد خاظ ساصمان مشکضی
دانطگاه اسسال می ضود.
 تبػشه : 3
دانطگاه یا واحذ ریشبظ موظف است لبولی یا ػذم لبولی دانطجو سا دس امتحان جامغ ،کتباً به وی ابالؽ نمایذ.
 ماده : 15
به منظوس بشگضاسی جلسه دفاع اص پیطنهاد عشح پژوهطی سساله دس هش سضته و یا گشایص ،کمیته بشگضاسی جلسه
دفاع با حضوس استاد ساهنما ،استادان مطاوس ،دو نفش استاد داوس اص گشوه و دو نفش استاد داوس اص خاسج اصگشوه به
پیطنهاد استاد ساهنما و تػویب ضوسای تحػیالت تکمیلی گشوه و تأییذ ضوسای تحػیالت تکمیلی واحذ
دانطگاهی تطکیل می گشدد.

 تبػشه : 1
دانطجو همضمان یا پس اص امتحان جامغ و حذاکثش تا پایان نیمسال چهاسم ،بایذ اص عشح پیطنهادی پژوهطی
سساله خود دس حضوس کمیته فوق دفاع نمایذ.
 تبػشه : 2
چنانچه دانطجو نتوانذ دس صمان ممشس اص پیطنهاد پژوهطی سساله خود دفاع نمایذ ،می توانذ صمان مزکوس سا با
موافمت استاد ساهنما و تػویب ضوسای تحػیالت تکمیلی گشوه حذاکثش به مذت یک نیمسال تحػیلی با سػایت
سمف صمانی مجاص دوسه دکتشی ،به تؼویك انذاصد.
 تبػشه : 3
واحذ ریشبظ موظف است حذاکثش  2هفته پس اص بشگضاسی جلسه دفاع اص عشح پژوهطی سساله پیطنهادی دانطجو،
ػنوان و تػویب آن سا همشاه سوابك مشبوط به دانطگاه اسسال نمایذ.

