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شناسه خبر - 4051367 :یکشنبه  15مرداد 14:35 - 13۹6
تجهیز خوابگاه های دخترانه دانشگاه شهید چمران تا قبل از شهریور

معاون طرح و توسعه دانشگاه شهید چمران اهواز اعالم کرد :تالش خواهیم کرد تجهیز خوابگاههای دخترانه
حضرت معصومه(س) تا پیش از شهریور امسال به اتمام برسد .
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید چمران اهواز ،حمیدرضا غفوری با اشاره به تجهیز خوابگاه
های دخترانه حضرت معصومه (س) گفت :هرساله با اتمام امتحانات و تخلیه خوابگاهها ،اقداماتی برای تجهیز
خوابگاهها انجام میشود که امسال این اقدامات همزمان با روزهای پایانی برگزاری امتحانات آغاز شد.
وی گفت :این اقدامات در چند بخش دفتری ،ستادی و اجرایی انجامشده که در بخش دفتری صد در صد کارها
ازجمله خرید و سفارشها و مکاتبات الزم در اینباره انجامشده است.
معاون طرح و توسعه دانشگاه شهید چمران اهواز ،افزود :در بخش اجرایی نیز بیش از  ۳۰درصد کار پیشرفت
داشته که از جمله اقدامات در این بخش میتوان به بهسازی و تجهیز خوابگاهها به کولر ،تقویت برج
خنککننده اشاره کرد.
غفوری افزود :تمامی اعتبارات هزینه شده برای تجهیز و بهسازی خوابگاهها تاکنون از محل اعتبارات دانشگاه
تأمینشده و اگر مسئوالن به وعدههای خود مبنی بر تخصیص منابع مالی به این دانشگاه عمل کنند ،بیشک
میتوان اقداماتی اصولی برای رفع مشکالت خوابگاههای دانشجویی انجام داد.
خبرفوق در خبرگزاری تنسیم وامتداد نیوز منعکس شده است.

کد خبر  -36۲7536:تاریخ انتشار  16:مرداد 10:۲۹ - 13۹6
اعزام دانشجویان دانشگاههای خراسان جنوبی به دوره تربیتی تشکیالتی شهید چمران
گروه اجتماعی ۱۱ :نفر از دانشجویان بانوی دانشگاههای خراسان جنوبی به دوره تربیتی تشکیالتی شهید
چمران اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از خراسانجنوبی ۱۱ ،نفر از دانشجویان بانوی دانشگاههای
خراسان جنوبی به همراه  ۲خادم ،عصر روز گذشته  ۱۵مردادماه به دوره تربیتی تشکیالتی شهید چمران اعزام
شدند.

این دوره درتاریخ ۱۷تا  ۲۷خرداد ماه درمحل اردوگاه شهدای ۷تیرشهرستان رامسربرگزار میشود و هدف
ازب رگزاری این دوره ایجاد انگیزه درونی و تقویت روحیه معنوی ،آشنایی با فعالیت تشکیالتی ،دغدغهمند کردن
دانشجویان ،تقویت بنیه معرفتی وتربیتی ،بصیرتی و تشکیالتی میباشد.

گفتنی است شرکتکنندگان در این دوره مباحث تربیتی ،معرفتی ،بصیرتی ،مهارتی و تشکیالتی و کارگاه
مباحثاتی را فرا میگیرند.

دوشنبه  16مرداد ماه– 11:50 - 13۹6 ،کدخبر۹65 -6۹76-5 :
پیام رییس دانشگاه شهید چمران اهواز به مناسبت روز خبرنگار

دکتر غالمحسین خواجه ،رییس دانشگاه شهید چمران اهواز در پیامی ،روز خبرنگار را به خبرنگاران و
اصحاب رسانه تبریک گفت.

به گزارش ایسنا  -منطقه خوزستان ،متن این پیام به شرح زیر است:

«در شرایطی که تعدد شبکههای اجتماعی و فضاهای مجازی در دنیای کنونی با توجه به رشد فزاینده و شتابان
تکنولوژیهای اطالعاتی و ارتباطجمعی در حال فزونی است ،دنیای پیچیده و پر رمز و راز فناوریهای اطالعاتی
و ارتباطی که جهان را به مثابه فضایی محدود درآورده است ،از سویی سرعت انتقال و انتشار اخبار و
رویدادهای جهان را در کسری از زمان بازتاب میدهد و از دیگر سو گسترش و انعکاس اخبار متضاد و بهدور از
واقعیت را برای رسیدن به منافع و خواستههای حاکمان قدرت ،آسان و راحت میسازد ،در چنین شرایطی
اهمیت رسانه برای جوامع ملی و محلی بسیار حائز اهمیت است.

یقیناً نقش ذاتی و فعال اصحاب رسانه (خبرنگاران) بهعنوان اصلیترین عنصر رسانه در تولید و انتشار اخبار و
رویدادهای واقعی و سازنده برای جامعه خود ،نقشی حیاتی و انکارناپذیر است و نقش و جایگاه رسانه و ارکان
آن در آگاهی بخشی و اطالعرسانی ،بسیار خطیر و پراهمیت است و آنجاست که خبرنگار با کار حرفهای ،هم
میتواند به رشد و تعالی و نیکاندیشی جامعه کمک نماید و هم رسالت ذاتی خود را به نحو شایسته به
سرانجام رساند .به یقین یکی از اصول زیربنایی جامعه آگاه و روشنگر ،وجود جریان پویا ،زنده و فعال اطالعات
است و خبرنگاران بهعنوان رکن اولیه و اصلی این جریان ،محرک نشاط و سرزندگی آگاهی و نیکاندیشی
جامعهاند .طالیهداران عرصه آگاهی و اطالعرسانی ،امانتداران گفتمان ،چشمان بینا و زبان گویای مردماند که
با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مصالح جامعه اخبار و رویدادها را با حضور بهموقع و دقیق خود در میدانها و
از مجاری معتبر و دقیق با رعایت اصل امانتداری و با تعهد ،تخصص ،سرعت ،دقت و صحت ،گردآوری و در
اختیار مخاطبان قرار خواهند داد.

هفدهم مرداد ،روز خبرنگار؛ مجال مناسبی است که از تالش همهی رسانههایی که به نحوی در سال جاری
تعامل و همکاری سازندهای با دانشگاه شهید چمران اهواز داشتهاند ،صمیمانه تشکر و سپاسگزاری نمایم .به
روان شهدای اصحاب رسانه و قلم بهویژه شهید محمود صارمی درود میفرستم و از خدای مهربان خواهانم که
بر درجات آنان بیفزاید».

دوشنبه  16مرداد ماه– 1۲:01 - 13۹6 ،کدخبر۹65-7076-5 :
اعزام اولین کاروان دختران دانشجو به عتبات

دبیر اجرایی شورای فرهنگی عتبات دانشگاهیان خوزستان گفت :نخستین کاروان دختران مجرد دانشجو،
امروز (دوشنبه) راهی عتبات عالیات شدند.

علیرضا میرسلیم در گفتوگو با خبرنگار ایسنا  -منطقه خوزستان ،اظهار کرد :اعزام کاروانهای دانشجویان
دختر مجرد از امروز ( ۱6مردادماه) آغاز شد .گروه بعدی نیز  ۲۳مردادماه به عتبات عراق اعزام میشوند .جلسه
آموزشی این دانشجویان روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد و اطالعات الزم در خصوص مسائل امنیتی و
فرهنگی در اختیار آنها قرار گرفته شد.

وی افزود :اولین کاروان دختران مجرد دانشجو امروز (دوشنبه) ساعت چهار صبح از مقابل دانشگاه شهید
چمران به عتبات عالیات اعزام شدند .این کاروان از مرز زمینی چزابه از کشور خارج شد و ابتدا وارد شهر نجف
میشود .در این شهر عالوه بر بازدید از حرم امیرالمومنین (ع) از مکانهای دیگری ازجمله مسجد کوفه بازدید
خواهند داشت.

دبیر اجرایی شورای فرهنگی عتبات دانشگاهیان خوزستان ادامه داد :این گروه سپس وارد کربال میشوند و در
این شهر نیز از مکان هایی مانند بارگاه امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع) بازدید کرده و در ادامه سفر خود،
یک روز را نیز در کاظمین میگذرانند و به زیارت حرم امام هادی (ع) و حرم امام حسن عسگری (ع) رفته،
سپس به سامرا اعزام میشوند.

میرسلیم با بیان اینکه این کاروان شامل  ۳8نفر است ،گفت :این کاروان در بعد از ظهر روز دوشنبه هفته آینده
به کشور بازمیگردد.

دوشنبه  16مرداد ماه– 1۲:45 - 13۹6 ،کدخبر۹65-7176-5 :
شرکت  ۱70دانشجو در نهمین دوره آموزشی "الصافات"

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به ثبتنام
حدود  500دانشجو برای شرکت در نهمین دوره "الصافات" ،گفت:
از این تعداد حدود  ۱70نفر برای شرکت دردوره ،انتخاب شدند.

مهدی طرفی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا  -منطقه خوزستان ،اظهار کرد :امسال هجدهمین دوره و نهمین
سال برگزاری دوره الصافات است .دوره آموزشی الصافات هر ساله در تعطیالت بین دو ترم و تابستان
برگزار میشود .ثبتنام این دوره از اوایل امسال آغاز شده بود و تا اواخر خرداد ادامه داشت.
وی افزود :در مجموع حدود  ۵۰۰نفر از دانشجویان برای شرکت در دوره ثبتنام کرده بودند که از این تعداد
پس از مصاحبه 8۵ ،دانشجوی دختر و  8۵دانشجوی پسر برای شرکت در دوره انتخاب شدند .اعزام
خواهران از  ۲۲مردادماه آغاز می شود .این دانشجویان تا سوم شهریورماه در مشهد حضور خواهند داشت و
به شرکت در کالسهای آموزشی دوره میپردازند.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد :دوره برادران از  ۱9تا  ۳۱مردادماه در
آبعلی در استان تهران برگزار میشود .پس از اتمام دوره کسانی که امتیازات الزم را کسب کرده باشند،
برای زیارت به مشهد اعزام میشوند.

طرفی با اشاره به اینکه این دوره در چهار محور معرفت ،بصیرت ،مهارت و معنویت برگزار میشود ،در
خصوص هدف دوره الصافات ،گفت :هدف ما در این دوره ،تربیت انسان همتراز با انقالب اسالمی است که
یکی از مباحث آن تربیت مدیر انقالبی است.

کد خبر  -36۲7703:تاریخ انتشار  16:مرداد 1۲:۲7 - 13۹6
با حضور  ۱۶0دانشجوی اهوازی؛
طرح «الصافات» اجرا میشود
گروه اجتماعی :نهمین دوره تربیتی آموزشی الصافات با حضور ۱۶0دانشجوی دانشگاه شهید چمران
اهواز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از خوزستان ،به نقل از بسیج دانشجویی خوزستان ،شاهین
بهداروند مسئول تربیت و آموزش بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :نهمین دوره تربیتی
آموزشی الصافات با حضور ۱6۰نفر از دانش پژوهان در دو شهر تهران و مشهد برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد :نهمین دوره تربیتی آموزشی الصافات در راستای رسالت اصلی بسیج دانشجویی مبنی بر
تربیت انسان همطراز انقالب اسالمی ،با هدف ارتقای دانش پژوهان دانشگاه شهید چمران اهواز در ابعاد
بصیرتی ،مهارتی ،معرفتی و اخالقی تدوین شده است .بهداروند به توضیح سرفصلهای آموزشی نهمین
دوره طرح الصافات پرداخت و افزود :در این دوره دانش پژوهان با موضوعاتی همچون جهان بینی توحیدی،
نظریه سیاسی اسالم ،تاریخ تطبیقی صدر اسالم ،مدیریت و برنامه ریزی و ...آشنا میشوند.
مسئول تربیت و آموزش بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز عنوان کرد :بیش از  ۴۵۰دانشجوی
دختر و پسر برای شرکت در این دوره ثبتنام کردند که پس از انجام مصاحبه با متقاضیان و برسی
اولویتها در نهایت  ۱6۰نفر نفر جهت حضور در نهمین دوره ی تربیتی و آموزشی الصافات انتخاب شدند.
وی در پایان بیان کرد :زمان برگزاری دوره دانشجویان دختر  ۲۲مرداد تا  ۳شهریور و دوره دانشجویان پسر
 ۱9مردادماه تا  ۴شهریورماه در تهران و مشهد است.

شنبه  ۲1 /مرداد -07:0۲ / 13۹6کدخبر۹605۲11۲۲54:
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران:
وزیر علوم جدید در راستای منافع آموزشعالی از دولت امکانات بگیرد

رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :وزیر علوم منتخب ،فردی باشد
که بتواند در راستای منافع آموزش عالی ،از دولت امکانات بگیرد.
دکتر سیدمنصور مرعشی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا ،با اشاره به آغاز تشکیل دولت دوازدهم اظهار کرد:
وزیری که این دولت برای آموزش عالی انتخاب میکند ،باید فردی علمی باشد و دلش برای آموزش عالی کشور
بسوزد؛ وزیر علوم دولت دوازدهم به هیچ عنوان نباید وارد مسائل سیاسی شود ،زیرا اگر این اتفاق بیفتد در
مسائل جناحی دخالت خواهد کرد و در نتیجه چنین وزیری نمیتواند عملکرد مطلوب و ایدهآلی را در زمینه
آموزش عالی داشته باشد.
وی ادامه داد :نیاز است وزیر علوم منتخب ،فردی باشد که بتواند در راستای منافع آموزش عالی از دولت
امکانات بگیرد ،همانگونه که در دولت یازدهم وزارت بهداشت به بهانه طرحها و فعالیتهای مختلف ،توانست از
دولت بودجه بگیرد و این وزارت سروسامان یابد.
عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران ،تصریح کرد :اکنون حدود  ۱۲سال
است که آموزش عالی کشور درجا میزند و پسرفت میکند؛ میتوان گفت عملکرد وزیر علوم دولت قبل نیز کامالً
راکد و بدون تحرک علمی بوده و تحولی در آموزش عالی و نوآوری نداشته است.
مرعشی با بیان اینکه باید به موازات تولید علم ،تولیدات علمی کاربرد نیز داشته باشند و تنها صرف تولید علم،
به کار جامعه نمیآید ،عنوان کرد :اکنون کسب رتبه  ۱6تولیدات علمی ایران در دنیا ،تنها از بعد علمی است اما
از لحاظ کیفی ،میزان به کارگیری تولیدات علمی و یافتهها در کارهای عملی در جامعه بسیار پایین است.
وی ادامه داد :وزیر آینده باید با بهکارگیری خرد جمعی ،راهکارهایی مصوب کند تا زمینه پیشرفت علمی و
کیفیسازی تولیدات علمی در کشور را فراهم کند.
رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به تالش برای گسترش
کارآفرینی در دانشگاهها ،اظهار داشت :روند کارآفرینی در دانشگاهها در واقع به آموزش و پرورش بازمیگردد،
چرا که دانشگاه دست پروده آموزش و پرورش است؛ یعنی ممکن است به صورت استثناء موجبات کارآفرینی
برای برخی دانشجویان فراهم شود اما اگر این کار بخواهد به صورت عمومی انجام شود ،باید از بدنه آموزش و
پرورش آغاز شود.

مرعشی با انتقاد از نحوه نگاه کشور به مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ،عنوان کرد :دوره ابتدایی در آموزش و
پرورش مهم ترین و تاثیرگذارترین دوره برای توسعه کشور است اما در کشور ما به دوره ابتدایی ،نگاه ابتدایی
نیز میشود .ایجاد روحیه کارآفرینی در دانشگاهها باید از آموزش و پرورش آغاز شود ،بنابراین سازوکارها و
برنامهها در حوزه آموزش و پرورش باید اصالح شوند.
وی ادامه داد :با توجه به این امر ،به طور قطع نیاز به تغییر مدیران خرد و کالن در جامعه احساس میشود؛ باید
مدیرانِ ایدهپردازی روی کار بیایند که جسارت کافی داشته و محافظهکار نباشند.

یکشنبه  ۲۲مرداد ماه– 13:50 - 13۹6 ،کدخبر۹65-8576-5:
تسهیالت ویژه دانشگاه شهید چمران برای رتبههای برتر جدیدالورود

دانشگاه شهید چمران اهواز برای رتبههای برتری که جهت ادامه تحصیل ،این دانشگاه را انتخاب کنند
تسهیالت ویژهای در نظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار ایسنا  -منطقه خوزستان ،دانشگاه شهید چمران اهواز از سال تحصیلی آینده برای
داوطلبانی که این دانشگاه را برای ادامه تحصیل انتخاب میکنند و در کنکور رتبههای برتر کسب کردهاند،
تسهیالت ویژهای در نظر گرفته است.

در همین راستا به دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی که رتبه کمتر از  ۵۰۰دارند ،وروردیان مقطع
کارشناسی ارشد که رتبههای کمتر از ۵۰و ورودیان مقطع دکتری که رتبههای کمتر از  ۳۰کسب کردهاند ،یک
سال خوابگاه رایگان تعلق میگیرد .در صورت کسب معدل  ۱۷و باالتر در هر نیمسال ،خوابگاه رایگان تمدید
خواهد شد.

به ورودیان مقطع کارشناسی که رتبههای کمتر از  ۱۰۰دارند و ورودیان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که
رتبههای کمتر از  ۱۰کسب کردهاند در تمام مدت تحصیل ،خوابگاه رایگان تعلق میگیرد .البته این افراد باید
معدل  ۱۷و باالتر در طول دوره کسب کنند.

همچنین به دانشجویان غیرخوابگاهی مقطع کارشناسی که رتبههای کمتر از  ۵۰۰کسب کردهاند تا  ۲۰میلیون
ریال تسهیالت ویژه تعلق میگیرد که  ۲۵درصد این مبلغ هنگام ثبتنام و مابقی در شش ترم تحصیلی و به
شرط کسب معدل  ۱۷و باالتر در هر ترم به دانشجو پرداخت میشود .به داوطلبان مقطع کارشناسی ارشد که
دانشگاه شهید چمران اهواز را برای ادامه تحصیل انتخاب میکنند و رتبههای کمتر از  ۵۰دارند نیز  ۲۰میلیون
ریال تسهیالت تعلق میگیرد که  ۲۵درصد این مبلغ هنگام ثبتنام و مابقی در سه ترم تحصیلی و به شرط
کسب معدل  ۱۷و باالتر به دانشجو پرداخت میشود.

همچنین در مقطع دکتری به دانشجویان جدیدالورود که رتبههای کمتر از  ۳۰کسب کرده باشند ۴۰ ،میلیون
ریال اختصاص مییابد که  ۲۵درصد این مبلغ در زمان ثبتنام و  ۵۰درصد در دو ترم نخست تحصیلی ،به
شرط کسب معدل  ۱۷و باالتر در هر ترم تعلق میگیرد ۲۵ .درصد پایانی نیز در صورت تصویب پرپوزال تا
پایان مهلت مقرر در آییننامه و شیوهنامه تحصیالت تکمیلی به دانشجو تعلق خواهد گرفت.

۹6فارس 14:33 :: ۲۲/05/
دشتبزرگ در گفتوگو با فارس خبر داد
برگزاری دوره تربیتی شهید چمران خواهران با ظرفیت  ۴00نفر

مسئول چهارمین دوره تربیتی تشکیالتی خواهران شهید چمران گفت :دوره تربیتی شهیدچمران با ظرفیت
 ۴00نفر از خواهران گزینش شده دانشگاههای کشور در حال برگزاری است.
سارا دشت بزرگ مسئول چهارمین دوره تربیتی تشکیالتی خواهران شهید چمران در گفتوگو با خبرنگار گروه
دانشگاه خبرگاری فارس بیان داشت :دوره تربیتی شهید چمران با هدف تبیین گفتمان تربیتی بسیج دانشجویی
که همان کادرسازی برای انقالب اسالمی است با ظرفیت  ۴۰۰نفر از خواهران گزینش شده از دانشگاههای
سراسر کشور در حال برگزاری است.
وی ادامه داد :در این دوره عالوه بر اصول ،ماهیت ،مبانی و شیوه های کار تربیتی به مباحث کاربردی در حوزه
برنامهریزی و تشکیالت هم پرداخته میشود .همچنین به دلیل مبنایی بودن بحث انسان شناسی با محوریت ۲
کتاب استاد مطهری یعنی انسان و ایمان و جهان بینی توحیدی به تبیین مبحث پایه ای انسان شناسی پرداخته
میشود.
مسئول چهارمین دوره تربیتی تشکیالتی خواهران شهید چمران خاطر نشان کرد :بخش ویژه چهارمین دوره
شهید چمران به این صورت بود که پذیرفته شدگان مرحله اول بیش از یک ماه قبل از دوره وارد مرحله
مطالعاتی مباحثاتی شدند و برگزیدگان آنها هم اکنون از دانش پژوهان چهارمین دوره شهید چمران است.

امتداد نیوز  ۲3مرداد  13۹6کد خبر 5۲1043
دانشگاه شهیدچمران به رتبه های برتر کنکور خوابگاه رایگان می دهد
ایمیل پرینت دانشگاه شهیدچمران به رتبه های برتر کنکور خوابگاه رایگان می دهد معاون آموزشی و
تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :از سال تحصیلی آینده به داوطلبان کنکور دارای رتبه
های برتر که این دانشگاه را برای تحصیل انتخاب کنند ،مزایای ویژه تعلق می گیرد.
 .به گزارش امتداد نیوز به نقل از دانشگاه شهید چمران اهواز ،عبداهلل پارسا گفت :به ورودی های مقاطع
کارشناسی تا رتبه  ،۵۰۰کارشناسی ارشد تا رتبه  ۵۰و دکتری تا رتبه  ۳۰یک سال خوابگاه رایگان تعلق می
گیرد و در صورت کسب معدل  ۱۷و باالتر در هر نیمسال ،خوابگاه رایگان تمدید می شود .
وی ادامه داد :همچنین ورودی مقطع کارشناسی تا رتبه  ،۱۰۰ارشد و دکتری تا رتبه  ۱۰در تمام مدت تحصیل
خوابگاه رایگان خواهند داشت .شرط کسب معدل  ۱۷و باالتر در طول دوره الزامی است .
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد :به دانشجویان غیر خوابگاهی در
مقطع کارشناسی تا رتبه  ۵۰۰حداکثر مبلغ  ۲۰میلیون ریال تعلق می گیرد که از این میزان  ۲۵درصد هنگام
ثبت نام و مابقی در شش ترم به شرط کسب معدل  ۱۷و باالتر در هر ترم داده می شود .
پارسا افزود :همچنین در مقطع کارشناسی ارشد تا رتبه  ۵۰حداکثر مبلغ  ۲۰میلیون ریال داده می شود که ۲۵
درصد هنگام ثبت نام و مابقی در  ۳ترم به شرط کسب معدل  ۱۷و باالتر در هر ترم به دانشجو تعلق می
گیرد .وی اظهار کرد :در مقطع دکتری نیز تا رتبه  ۳۰مبلغ  ۴۰میلیون ریال داده می شود که  ۲۵درصد هنگام
ثبت نام و در دو ترم نخست تحصیلی  ۲۵درصد به شرط کسب معدل  ۱۷و باالتر در هر ترم تعلق می گیرد.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز عنوان کرد  ۲۵:درصد پایانی نیز در صورت
تصویب پرپوزال تا پایان مهلت مقرر در آیین نامه و شیوه نامه تحصیالت تکمیلی تعلق خواهد .

