
 پژوهشی( –برنامه راهنمای تحصیلی دانشجویان دوره دکتری)شیوه آموزشی 

 

 نیم سال فعالیت تذکرات

 اولویت انتخاب با دروس جبرانی است. -

برنامه درسی به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه آموزشی در  -

 ترم اول مشخص می گردد.

 استاد راهنما تا قبل از انتخاب واحد تعیین شود. -

 واحد ۹تا  ۶اخذ واحد درسی) جبرانی، اصلی( بین   -

 ارائه مدرک زبان  -

 تعیین استاد راهنما  -

 تعیین موضوع رساله  -

 نیم سال اول

 واحد است. ۱۲سقف دروس انتخابی 

باشد در غیر اینصورت باید  ۱۶میانگین دروس گذرانده باید حداقل 

 در ترم سوم دروس جبران معدل اخذ نماید.

 واحد ۹تا  ۶اخذ واحد درسی)اصلی( بین   -

 نیم سال دوم گذراندن درس نگارش متون علمی)انگلیسی( -

دانشجو پس از  قبولی در آزمون جامع در صورت تمایل می تواند 

 در همین ترم از پروزال خود نیز دفاع نماید.

شرکت در آزمون جامع با مجوز مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه  

 پذیر استامکان 

 دروس جبران معدل در صورت نیاز.

گذراندن آزمون جامع کتبی)در صورت گذراندن دروس 

 (۱۶دوره با میانگین 
 نیم سال سوم

در صورت مردودی در دفاع از پروپوزال باید مجددا در همین ترم از 

 آن دفاع نماید.

دانشجو پس از  قبولی در آزمون جامع در صورت تمایل می تواند 

 زال خود نیز دفاع نماید.پوهمین ترم از پرودر 

 دفاع از پروپوزال)در صورت قبولی آزمون جامع(

 در صورت مردودی در آزمون اول()۲آزمون جامع کتبی

آزمون جامع کتبی )در صورت داشتن دروس جبران 

 معدل در ترم پیش(

 نیم سال چهارم

شورای ثبت نام در ترم پنجم برای دفاع از پروپوزال با نظر 

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه انجام می گیرد.

در صورت مردودی در دفاع از پروپوزال برای بار دوم نیز می تواند 

 در همین ترم از آن دفاع نماید.

مردودی بار دوم در آزمون جامع کتبی و یا پروپوزال موجب 

 محرومیت از تحصیل می گردد.

یط مصوب در آیین دانشجو باید تا پایان ترم چهارم ویا تحت شرا

نامه تا  پایان ترم پنجم از پروپوزال خود دفاع نماید در غیر این 

 صورت محروم از تحصیل خواهد شد.

 اخذ واحد رساله)در صورت قبولی پروپوزال(

 دفاع ار پروپوزال

و دفاع از پروپوزال)در صورت  ۲آزمون جامع کتبی

 مردودی در آزمون اول(

 نیم سال پنجم

نیمسال منوط به تایید فعالیت های تحقیقاتی ترم  ثبت نام در هر

 قبل دانشجو توسط استاد است.

چنانچه گزارش فعالیت های دانشجو در دو ترم به تایید استاد 

 راهنما نرسد، دانشجو اخراج می شود.

اخذ واحد رساله و پیگیری فعالیت های تحقیقاتی زیر 

 نظر استاد راهنما
نیم سال های:  

ششم، هفتم، 

 هشتم،

مقاله علمی پژوهشی با نمایه معتبر  ۲قبول قطعی یا انتشار حداقل 

 بین المللی)امتیاز مقاله به دانشجوی نفر اول تعلق می گیرد.(

 دفاع از رساله
 نیم سال نهم

برگزاری دفاعیه در ترم دهم  با اخذ سنوات از شورای تحصیالت 

شده است( تکمیلی دانشگاه)به شورای دانشکده تفویض اختیار 

 انجام می گیرد.

 دفاع از رساله

 نیم سال دهم

برگزاری دفاعیه در ترم یازدهم  با اخذ سنوات از کمیسیون بررسی 

 موارد خاص و با پرداخت شهریه انجام می گیرد.

 دفاع از رساله

 نیم سال یازدهم

  

 


