نش
ب
اق ل توهج دا جویان کارشناسی ارشد مدرییت بازرگانی

بهم
ی
هب منظور دافع از پایان انهم اهی خود رد ه ماه ،1395هب موارد ذ ل توهج بفرمادیی

.

 .1جلسات زفاع از ًْن ( )9الی تیست ٍ ّفتن ( )27تْوي هاُ ،ترگسار ذَاّس شس.
 .2تِ ّیچ عٌَاى ،تاکیس هی شَز تِ ّیچ عٌَاى ،جلسات زفاع زر پٌج

شٌثِ ( 5شٌثِ) ٍ جوعِ ،هَرخ چْارزّن ٍ

پاًسزّن ( – )15ٍ14تیست ٍ یکن ٍ تیست ٍ زٍم ( ، )22ٍ21تْوي هاُ ترگسار ًرَاّس شس .
 .3فرم شوارُ  8تغییر کرزُ است  .زقت تفرهاییس کِ فقط ٍ فقط ٍ فقط فرم شوارُ  8جسیس را تکویل کٌیس ،کِ زر
غیرایٌصَرت گرٍُ اهکاى تحَیل فرم شوارُ  8قسیوی را ًسارز  .حتی اگر فرم قسیوی کاهال تکویل شسُ تاشس ،
چراکِ فقط فرم شوارُ  8جستس تِ رسویت شٌاذتِ هی شَز.
 .4تَجِ تفرهاییس فرم شوارُ  8را تا اًتْای آیتن شوارُ  ،6تکویل ًوَزُ ،اصل آًرا ًسز ذَز ًگِ زارًس ٍ کپی آى را تِ
گرٍُ تحَیل زّیس.
 .5حتوا ،حتوا ٍ حتوا زر کپی شوارُ  ،8حساقل زٍ رٍز تِ عٌَاى تاریرْای پیشٌْازی استاز راٌّوا ٍ هشاٍر (زر
صَرت زاشتي هشاٍر) ،ترای حضَر زر جلسِ زفاع ،شکر گرزز (فقط پس از ّواٌّگی تا ا ساتیس راٌّوا ٍ هشاٍر،
تاریرْا را اعالم تفرهاییس).
تَجِ تفرهاییس کِ کپی فرم ّایی کِ تاریرْای پیشٌْازی اساتیس راٌّوا ٍ هشاٍر زر آًْا ًَشتِ ًشَز ،تِ هٌظَر
ترًاهِ ریسی ترای ترگساری جلسات زفاع زر تْوي هاُ ،تررسی ًرَاّس شس.
 .6حتوا زر فرم شوارُ  ،8اساهی اساتیس هحترم راٌّوا ٍ هشاٍر شکر شَز ٍ فقط تِ اهضای تسرگَاراى اکتفا ًٌواییس.
 .7زقت تفرهاییس کِ حتوا  10رٍز پس از تحَیل کپی فرم شوارُ  8تِ گرٍُ ،تِ هٌظَر اطالع از ًام زاٍراى ذَز ،تِ
گرٍُ هراجعِ حضَری زاشتِ تاشیس ٍ اصل فرم شوارُ  8را تِ گرٍُ تحَیل زّیس تا ًام زاٍراى را زر آى
ًوایٌس ٍ پس از آى  ،هراحل تعسی را اًجام زازُ ٍ فرم تکویل شسُ شوارُ

شکر

بکارشٌاس
 8را تا اًتْای آیتن ُ ،11

پژٍّش تحَیل زّیس ٍ هجسزا کپی آى را تِ گرٍُ تحَیل زّیس .
ّای آیتن ،11
(هستحضر تاشیس کِ حتی اگر تارید زفاع شوا تعییي شسُ تاشسٍ ،لی اهضاّای فرم شوارُ  8تا اًت
اًجام ًشسُ تاشس ،رٍز زفاع اجازُ زفاع ًرَاّیس زاشت).
 .8حتوا یک ًسرِ از پایاى ًاهِ ذَز را زر فرهت ٍرز ٍ پی زی اف تِ آزرس الکترًٍیکی
 Mg.Buin@gmail.comارسال ًواییس .زر قسوت ً ،Subjectام ذَز -گرایش تحصیلیً -ام استاز راٌّوا-
عٌَاى تحقیق ذَز را تِ ترتیة شکر تفرهاییس.

