
  

  بسمه تعالی  

دانشجویان دکتري تقویم آموزشی                                   تحصیالت تکمیلی

  توضیحات  فعالیت  نیمسال

  نیمسال اول

  واحد  9حداکثر  ،واحد 6اخذ واحد درسی حداقل اخذ واحد درسی - 

جهت اخذ شرکت در آزمونهاي معتبر زبان  - 
حدنصاب نمره زبان براي امتحان جامع

  
 ----  

دانشجویانی که دروس سمینار ویا مطالب ویژه دارند باید در  دو نیمسال و بر اساس ضوابط دانشکده دروس را 
  .بگذرانند

  نیمسال دوم
  اخذ واحد درسی - 
  

  واحد 9حداکثر  ،واحد 6اخذ واحد درسی حداقل 
  .دو نیمسال به اتمام برسدکلیه واحدهاي درسی باید در 

  ----   موضوع رساله دکترا تعیین - 

  نیمسال سوم

ارائه مدرك حدنصاب زبان جهت برگزاري امتحان جامع الزامی   اخذ واحد آمادگی امتحان جامع  - 
  .است

در غیر این صورت ، باشد 16میانگین ارزیابی جامع نباید کمتر از   امتحان جامع  شرکت در - 
  .یک بار دیگر می تواند در امتحان جامع شرکت نماید دانشجو تنها

  نیمسال چهارم
  ----   اخذ واحد پایان نامه  - 
در غیر این صورت  ،حداکثر زمان تصویب  تا پایان نیمسال چهارم   رساله تصویب پیشنهاد موضوع - 

    .دانشجو از ادامه تحصیل محروم خواهد شد

  نیمسال پنجم
  ----   اخذ واحد پایان نامه - 
  در صورت درخواست دانشجو با تایید استاد راهنما و دانشکده  استفاده از فرصت مطالعاتی - 
  )نیمسال پنجم  (ماهپایان دي حداکثر تا   ارائه اولین سمینار گزارش پیشرفت پروژه  - 

  نیمسال ششم
  ----   اخذ واحد پایان نامه

  دانشجو با تایید استاد راهنما و دانشکدهدر صورت درخواست   استفاده از فرصت مطالعاتی - 
  )نیمسال ششم ( اردیبهشتاول  نیمه حداکثر تا  ارائه دومین  سمینارگزارش پیشرفت پروژه - 

-----   اخذ واحد پایان نامه -   نیمسال هفتم
  )نیمسال هفتم  (نیمه دوم مهر حداکثر تا  ارائه سومین سمینارگزارش پیشرفت پروژه - 

 هاينیمسال
  و نهم هشتم

  اخذ واحد پایان نامه - 
  برگزاري پیش دفاع - 
  برگزاري دفاع نهایی - 

----  

  .دانشکده اختیار دارد در چارچوب موعدهاي اعالم شده فعالیتهاي فوق را زمانبندي نماید*
که شرکت در امتحان جامع، تصویب موضوع پایان نامه و سمینار هاي گزارش پیشرفت  ییاندانشکده می تواند با دانشجو*



پایان نامه خود را با تاخیر انجام می دهد مطابق ضوابط و مقررات آموزشی خود با هماهنگی مدیریت تحصیالت تکمیلی 
  .دانشگاه عمل کند

هایی در صورت داشتن موارد خاص باتایید گروه و حداکثر مهلت قانونی دوره تا اتمام نیمسال نهم می باشد و مهلت ن*
  .شوراي دانشکده و کمیته منتخب دانشگاه تا پایان نیمسال دهم می باشد

بدیهی است تقویم مذکور در خصوص دانشجویانی که داراي واحد جبرانی هستند به ازاي هر دو واحد جبرانی یک ماه **
  .جابجا می شود

  .مراجعه فرمایند http://pga.iust.ac.irانشجویان گرامی جهت اطالع از آیین نامه هاي آموزشی به سایت د           

  

  

ن تقویم فعالیتهاي در چارچوب ایبه صورت تمام وقت اینجانب                                         با مطالعه دقیق تقویم آموزشی متعهد می شوم که   
  .در غیر این صورت مسئولیت کلیه عواقب آن را بر عهده می گیرم ،آموزشی و پژوهشی خود را دنبال نموده

  

  

  : تاریخ:                                      امضاء                                                                                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  


