اﺳﻔﻨﺪ ١٣٩٣
زﻣﺎن ﺑﻨﺪی دوره دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ
دوره دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ ﺑﺼﻮرت آﻣﻮزﺷﯽ -ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﻫﺸﺖ ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ )ﭼﻬﺎر ﺳﺎل( زﻣﺎن
ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ دوره داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ١٢واﺣﺪ درﺳﯽ را در ﻃﯽ دو ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻮد ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد ) اﺳﺎﺗﯿﺪ( راﻫﻨﻤﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۶واﺣﺪ درﺳﯽ را ﺑﻌﻨﻮان دروس ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
ﻧﯿﻢ ﺳﺎل اول :اﻧﺘﺨﺎب ) ۶ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ( ٩واﺣﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ  :اﯾﻦ دروس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﯿﺎن ﮐﻠﯿﻪ دروس ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ و ﯾﺎ دﮐﺘﺮی ﮐﻪ در ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد.
ﻧﯿﻢ ﺳﺎل دوم :اﻧﺘﺨﺎب ) ۶ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ( ٩واﺣﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ  :اﯾﻦ دروس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﯿﺎن ﮐﻠﯿﻪ دروس ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ و ﯾﺎ دﮐﺘﺮی ﮐﻪ در ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد.
ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﺳﻮم :اﻧﺘﺨﺎب اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ دﮐﺘﺮی :آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰاری اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ
 -١اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ دﮐﺘﺮی ﻫﺮ ﺳﺎل در دو ﻧﻮﺑﺖ آﺑﺎن ﻣﺎه )ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﺳﻮم( و اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه )ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم -ﻣﺨﺼﻮص
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮﺑﺖ اول ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﯿﻢ ﺳﺎل از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﻧﺪ( ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 -٢ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در اﻧﺘﻬﺎی ﻧﯿﻢ ﺳﺎل دوم ،اواﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ) و ﯾﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﺳﻮم ،اواﺧﺮ آﺑﺎن( آﻣﺎدﮔﯽ
ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ اﻃﻼع اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دو درس
از دروس ﮔﺬراﻧﺪه در دوره دﮐﺘﺮی را ﺟﻬﺖ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -٣اﺳﺘﺎد )اﺳﺎﺗﯿﺪ( راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮداد ﻣﺎه )و ﯾﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذر ﻣﺎه ﺑﺮای ﻧﻮﺑﺖ دوم( ﺳﺆاﻻت اﻣﺘﺤﺎن
ﺟﺎﻣﻊ داﻧﺸﺠﻮ را ﻃﺮح ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ .ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﺳﺆاﻻت ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﺑﺮای دﺑﯿﺮ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﮔﺮوه ارﺳﺎل ﺷﻮد.
 -۴داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﮑﺘﻮب ﺳﺆاﻻت اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﺮ) و ﯾﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮوردﯾﻦ ﺑﺮای
ﻧﻮﺑﺖ دوم( ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﮔﺰارش ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ
و ﻣﺸﺎور و دو ﻧﻔﺮ داور ﻣﻤﺘﺤﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدد.
 -۵ﺷﻮرای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﮔﺮوه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎد )اﺳﺎﺗﯿﺪ( راﻫﻨﻤﺎ ،زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع
از ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﻧﻮﺑﺖ اول در اواﺳﻂ آﺑﺎن و ﻧﻮﺑﺖ دوم در اواﺳﻂ
اردﯾﺒﻬﺸﺖ(.
 -۶ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﯿﺌﺖ داوران اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ دﮐﺘﺮی ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎور ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﮔﺮوه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ )در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﯿﺄت داوران ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ
ﺑﺎﺷﺪ(.
ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم :اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﺸﻨﻬﺎده رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی :داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ ،در ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎده رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی ﺧﻮد را آﻣﺎده و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻬﺮﯾﻮر از آن دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﯿﺌﺖ داوران
ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎده رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎور ،ﺣﺪاﻗﻞ دو داور ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﮔﺮوه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﻲ از داوران ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎرج از ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ داﻧﺸﯿﺎري ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﯿﺄت داوران ﺗﺎ زﻣﺎن دﻓﺎع از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮي ﺧﻮد ،ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﻲ ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد را در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮﺗﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﻲ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ اي از آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ دﻓﺎع از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:

 -١ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﯿﺄت داوران ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﺳﺘﺎد ﯾﺎ اﺳﺘﺎدان راﻫﻨﻤﺎ ,اﺳﺘﺎد ﯾﺎ اﺳﺘﺎدان ﻣﺸﺎور ,دو داور
داﺧﻠﻲ ,دو داور ﺧﺎرﺟﻲ ,ﯾﮑﻲ از داوران ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﮔﺮوه ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد در داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﻲ از داوران ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﺎرج از ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺸﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﻻزم اﺳﺖ ,اﺳﺎﺗﯿﺪ داور ﭘﯿﺸﻨﻬﺎده در ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻫﯿﺄت داوران ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -٢داﻧﺸﺠﻮ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺘﺎد ﯾﺎ اﺳﺘﺎدان راﻫﻨﻤﺎ ,ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻏﺬي ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺴﺘﺨﺮج
از آن را ﺣﺪاﻗﻞ  ٢٨روز ﻗﺒﻞ از دﻓﺎع در اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺘﺎدان داور ﻗﺮار دﻫﺪ.
 -٣ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮي ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
-

درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز دﻓﺎع از دﻓﺘﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه

-

درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﺑﻮدن ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ از ﻫﯿﺄت داوران )ﺣﺪاﻗﻞ داوران ﺧﺎرﺟﻲ( دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از دﻓﺎع

-

داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲ – ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﯾﺎ در ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﻮده و اﺳﻢ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻔﺮ اول ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 -۴ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮي و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﺮﺑﻮط ,ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﻲ ﮔﺮوه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻬﻢ :ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی در ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﺮای
ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ ای از وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی
)ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ (٩٣/١٢/١١ -
 -١ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ )آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ(
 -٢ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﮔﺰاری و زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع ﺷﺎﻣﻞ:
-

ارﺋﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ )ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۴۵دﻗﯿﻘﻪ(

-

ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺣﻀﺎر و ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺸﺠﻮ )ﺣﺪﮐﺜﺮ  ١٠دﻗﯿﻘﻪ(

-

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺣﻀﺎر ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد

-

ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی داوران و ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺎر

-

ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی داوران و ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺸﺠﻮ ،اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎور در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺒﻬﺎت ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮی اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 -٣ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﺮات ﻫﯿﺌﺖ داوران در ﻓﺮﻣﻬﺎی ﻣﺠﺰا )ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ( ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﯿﺮی و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﯾﻲ
 -۴ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی )در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﺮات ﻣﺘﻮﺳﻂ داده ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ داوران ﺛﺒﺖ ﺷﻮد(.
 -۵ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻬﻢ  :ﻓﺮم ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﻣﻀﺎ ﺷﻮد.
ﻓﺮم ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﯾﮏ از داوران ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻼح ﺷﺪه ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﻣﻀﺎء ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از داوران اﺻﻼﺣﺎت ﺟﺰﺋﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ
را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪ.

