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 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
  

  
  بسمه تعالي

  
  تاريخ :

  شماره : 
  پيوست :

  فرم برنامه ريزي آموزشي و پژوهشي دانشجويان دكترا 
  آئين نامه آموزشي ) 7(طبق ماده 

  

  مشخصات دانشجو :
  يي :   شماره دانشجو         خانوادگي :                           نام              نام :                 

       :  بورسيه            سهميه آزاد :                                         رشته :                           دانشكده :

  مشخصات اساتيد محترم راهنما و مشاور  :
  -1نام استاد مشاور  :                                             -1نام استاد راهنما :      

  

                          2-                                                                   2-  
  : برنامه آموزشي پيشنهادي (دروس جبراني ، اصلي و تخصصي)

  تعداد واحد  نوع درس  ام درسن رديف  تعداد واحد  نوع درس  نام درس  رديف
1        5        

2        6        

3        7        

4        8        

آموزشـي مـي   طول مدت مجاز مرحله آموزشي به تشخيص شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه و با توجه به تعداد واحدهاي درسي در برنامه مصوب طبق آيـين نامـه   . 1 تذكر:
  .»درصد دروس دوره امكان پذير است 50اخذ درس با استاد راهنما حداكثر تا سقف «شوراي دانشگاه  18/8/95. مطابق با شيوه نامه اجرايي دوره دكتري مصوب 2 .باشد

  برنامه امتحان جامع :
پس از اتمام مرحله آموزشـي در اولـين آزمـون جـامع شـركت كنـد در       امتحان جامع در دو نوبت در زمانهاي آبان و ارديبهشت ماه هر سال برگزار مي گردد. دانشجو موظف است 

ت در آزمون با داليل موجه و با تائيد استاد راهنما به شورا ارائه نمايند . شورا مي تواند حداكثر تاريخ آزمون جامع را بـراي  تمديد مهلت شرك يصورت عدم آمادگي درخواستي برا
   ال به تعويق اندازد .سيك نيم
  ضاء  استاد راهنما : نام و ام

  تاريخ : 

  نام و امضاء دانشجو : 

  تاريخ :

  نام و امضاء مدير گروه : 

  تاريخ تصويب در گروه :                   

  شماره شوراي گروه : 

  نام و امضاء معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده  : 
  

  ده : كتاريخ تصويب در شوراي آموزشي دانش
  شماره شورا :

  .  : فرم مذكور بايد بصورت تايپ شده تحويل اداره آموزش گردد و نام دروس بصورت كامل به فارسي نوشته شود  وجهت


