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 نيقوان تيموظف به رعا همچون ساير مقاطع مقطع دكتري يوانشجنوان دعبه جنابعالي به ا طالع مي رساند دانشجوي گرامي ضمن خوشامد گويي و آرزوي موفقيت براي جنابعالي 
 يليتحصهر سال سال  مين يكه در ابتدا يموارد كليات الًيشما به دنبال خواهد داشت ذ يبرا يمشكالت و تبعات ،نيقوان نياز ا كيهر تيعدم رعا و ديباش يم يو مقررات آموزش

شايان ذكر است كه راهنماي كامل دستورالعمل اجرايي دوره دكتري در وب سايت دانشكده .رسديد به اطالع ميباش يم ه انجام آنموظف ب دستورالعمل اجرايي دوره دكتريمطابق با 
  .توصيه مي گردد وجود دارد كه جهت مطالعه كليه دانشجويان و جلوگيري ا بروز مشكالت تحصيلي ir.ac.kntu.civil://httpبه آدرس 

تبعات در صورت عدم   مالحظات  شرح فعاليت  نيمسال 
  رعايت قوانين

 
  اول

  تعيين استاد راهنما.1
و انجام ثبت نام  گروه مربوطه رياستاد راهنما و مد دييآموزش و اخذ تاز اخذ فرم انتخاب واحد ا.2
  تكميل فرم حضور و گزارش فعاليت هاي توسط دانشجو . 3
  در دانشكدهگشت در مركز مربوطه ثبت اثر ان. 4
  پژوهشي مطالعات شروع . 5

جبراني در صورت تشخيص گروه و   اخذ دروس
  استاد راهنما 

 شروع دوره آموزشي

  مهلت اخذ نمره زبان نيخرآ
  

 
  محروم از تحصيل

 نامو انجام ثبت  گروه مربوطه رياستاد راهنما و مد ديياخذ فرم انتخاب واحد ازآموزش و اخذ تا.1 دوم
  به آموزش ليبه استاد راهنما و تحو يليتحص مساليارائه گزارش ن.2
  امتحان جامع و شركت در امتحان جامع اعالم آمادگي جهت برگزاري  اخذ فرم. 3
  پژوهشي  مطالعاتادامه . 4

در پايان دو  يواحد درس 12گذراندن حداقل 
واحد  6واحد دروس اصلي و حداكثر  12(ترم

  )دروس جبراني
  

  
 وم از تحصيلمحر

 
  سوم

و انجام ثبت نام  گروه مربوطه رياستاد راهنما و مد ديياخذ فرم انتخاب واحد ازآموزش و اخذ تا.1
  به آموزش ليبه استاد راهنما و تحو يليتحص مساليارائه گزارش ن 2
  و برگزاري دفاع جلسه دفاع از عنوان رساله اعالم آمادگي جهت برگزاري  اخذ فرم . 3

جبران اخذ دروس  يقدامات الزم براانجام ا.1
  كمبود معدل كلدر صورت  معدل

  

  
 محروم از تحصيل

 
  چهارم

  و انجام ثبت نام گروه مربوطه رياستاد راهنما و مد ديياخذ فرم انتخاب واحد ازآموزش و اخذ تا.1
  به آموزش ليبه استاد راهنما و تحو يليتحص مساليارائه گزارش ن .2
در صورت عدم برگزاري در  دفاع از پيشنهاد عنوان رسالهادگي جهت اعالم آم اخذ فرم .-3

  نيم سال سوم

آخرين مهلت امتحان جامع در صورت عدم .-1
  قبولي در امتحان اول

دفاع از پيشنهاد عنوان رساله در آخرين مهلت  -2
  نوبت اول يا عدم دفاع قبولي در عدم  صورت

  
 محروم از تحصيل

 
  پنجم

 و انجام ثبت نام گروه مربوطه رياستاد راهنما و مد ديياحد ازآموزش و اخذ تااخذ فرم انتخاب و.1
  به آموزش ليبه استاد راهنما و تحو يليتحص مساليرائه گزارش نا.2

 
  

  
 محروم از تحصيل

 
  ششم

  و انجام ثبت نام گروه مربوطه رياستاد راهنما و مد ديياخذ فرم انتخاب واحد ازآموزش و اخذ تا.1
  به آموزش ليبه استاد راهنما و تحو يليتحص مساليگزارش نارائه . 2
  انجام كارهاي پژوهشي. 3
  لاو ناريسم يگزاربر .4

 
            

  
 محروم از تحصيل

 
  هفتم

 و انجام ثبت نام گروه مربوطه رياستاد راهنما و مد ديياخذ فرم انتخاب واحد ازآموزش و اخذ تا.1
  به آموزش ليبه استاد راهنما و تحو يليتحص مساليارائه گزارش ن. 2
  انجام كارهاي پژوهشي. 3

شرط ثبت نام در نيمسال هفتم برگزاري - 
  سمينار اول

  
 محروم از تحصيل

 
  هشتم

 و انجام ثبت نام گروه مربوطه رياستاد راهنما و مد ديياخذ فرم انتخاب واحد ازآموزش و اخذ تا.1
  به آموزش لياهنما و تحوبه استاد ر يليتحص مساليارائه گزارش ن. 2
  انجام كارهاي پژوهشي. 3
  دوم ناريسم يگزاربر .4

شرط ثبت نام در نيمسال نهم  برگزاري - 
  سمينار دوم

  

  
 محروم از تحصيل

نهم، دهم
 

و درخواستگروه مربوطهرياستاد راهنما و مدديياخذ فرم انتخاب واحد از آموزش و اخذ تا.1
   بر اساس فرمهاي مربوطه  مجوز سنوات و انجام ثبت نام

  انجام پيش دفاع از رساله ، دفاع از رساله . 2
  تحويل مجلد پايان نامه حداكثر سه ماه بعد از دفاع. 3

 يليتكم التيتحصازثبت نام  اخذ مجوز-
  دانشكده و دانشگاه

در مهلت  در صورت عدم تحويل مجلد پايان نامه  -
 شگاهمشمول جريمه مطابق با تعرفه دانقانوني 

  
 محروم از تحصيل

يازدهم
  به بعد 

 مربوط به كميسيون موارد خاص دانشگاه جهت تمديد سنواتاخذ فرم .1
  انجام پيش دفاع از رساله ، دفاع از رساله . 2

  اخذ مجوز از كميسيون موارد خاص
 و پرداخت جريمه نقدي مطابق تعرفه دانشگاه

  
 محروم از تحصيل

.          جانب مي باشدبا مطالعه موارد فوق متعهد مي شوم كه به قوانين آموزشي دانشگاه عمل نموده و در صورت بي اعتنايي به آيين نامه تبعات آن به عهده اين............................... ..................اينجانب
                      .مراجعه نماييد ir.ac.kntu.civil://httpيا دانشكده  ir.ac.kntu.wwwبراي دريافت فرمها به وب سايت دانشگاه* 

  بايگاني در پرونده دانشجودانشجو جهت اطالع نسخه چهارم نسخه سوم  جهت اطالع استاد راهنما نسخه دوم جهت اطالع  هونسخه اول مديرگر. نسخه تهيه و تكميل شود چهارلطفاً اين فرم در  *
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  تاريخ                                                                                                                                                                                                        

 


