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 با استاد راهنما براي انتخاب واحد فرم مشاوره

  در نیمسال اول ورود با مدیر گروه مشاوره شود.

نسخه (براي دانشجو، گروه آموزشی و استاد راهنما)  3این فرم در 
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 ها باقی مانده باشد.واحد درسی براي آن 6واحد ثبت نام نمایند، مگر آن که کمتر از  9واحد تا حداکثر  6دانشجویان دکتري مجازند (با نظر استاد راهنما) از حداقل  .1

 به گروه مربوطه تحویل داده شود.ي چهارم نیمسال آموزشی اول باید توسط دانشجو تکمیل و نامه تا پایان هفتهفرم تعیین استاد راهنماي پایان .2

اجباري بوده  2و  1ریزي شوراي گروه آموزشی مربوط می باشند. برگزاري سمینارهاي ي حداقل یک نیم سال تحصیلی بر اساس برنامهبه فاصله دانشجویان دکتري دانشگاه موظف به برگزاريِ دو سمینار در طول دوره .3
  گردد.بدون نمره منعکس می "اندهگذر "ي دانشجو با عنوان و در کارنامه

 هاي مورد تأیید دانشگاه قبل از ثبت نام امتحان جامع الزامی است.اخذ گواهی کسب حد نصاب الزم در یکی از زبان .4

 باشد. 16و معدل هر ترم نباید زیر  14ي قبولی در هر درس حداقل نمره .5

در آزمون جامع مستلزم شرکت مجدد در آزمون جامع  براي بار دوم است. آخرین مهلت شرکت در  16ي کمتر از شود انجام گیرد. اخذ نمرهداده میثبت نام در امتحان جامع باید در نیمسالی که امتحان در آن  .6
 آزمون جامع نیمسال چهارم است.

نام کند. از نیمسال بعد از اخذ باید ثبت در انتظار تصویب پیشنهاده پژوهشی نامه  با عنوانپایان و پس از موفقیت در آزمون جامع  و قبل از اخذ واحد در انتظار آزمون جامع دانشجو در نیمسال سوم با عنوان .7
 نام کند. باید ثبت نامهتمدید پایاننامه تا پایان تحصیل با عنوان واحد پایان

ساعت واحد  14ساعت و   4یار آموزشی ثبت نام نماید. حداقل و حداکثر ساعت دستیاري در هر ترم به ترتیب نیمسال تحصیلی و پس از قبولی در آزمون جامع در درس دست 4دانشجوي دوره دکتري باید حداقل در  .8
 تئوري است.

 آخرین مهلت دفاع از پیشنهاده رساله نیمسال پنجم است. .9

 ه شده باشد.ها تحویل دادنامهي امور پایانقبل از ثبت نام در رساله دکتري، فرم تعریف رساله دانشجو باید به اداره .10

 سال است. 4/5و حداکثر  3/5ي دکتري حداقل مدت مجاز تحصیل در دوره .11


