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         مهندسی برقدانشكده ان دکترای يدانشجو و تقويم تحصيلي و پژوهشي آموزشیراهنماي 

  نيمسال اول تحصيلي

  توضیحات و مقررات دانشگاه/دانشکده  فرم  تقویم تحصیلی  موضوع  و مراحل آموزشی و پژوهشی
      تحصیالت تکمیلی دانشگاه توسط بالفاصله بعد از ثبت نام  دانشکده تکمیلیتشکیل پرونده در دفتر تحصیالت   1
  درس) 3(ترجیحا  به غیر از دروس جبرانی واحد 9تا  6    دانشگاه تقویم آموزشی با زمان بندي  مطابق  با نظر استاد راهنما درسی هايانتخاب واحد  2
  منع ثبت نام در نیمسال بعد در صورت عدم تحویل  310  و حداکثر تا پایان نیمسال اول پس از تعیین استاد راهنما  دانشکدهتحویل تعهد نامه دکترا به دفتر تحصیالت تکمیلی   3
  "                "  315  و حداکثر تا پایان نیمسال اول پس از تعیین استاد راهنما  با تایید استاد راهنما و تحویل به مدیر گروهکل دوره دروس تعیین   4
  "                "  335  حداکثر تا پایان نیمسال اول  حویل به مدیر گروهتبا نظر استاد راهنما وپایان نامه تعیین موضوع اولیه   5
  "                "  371و  370   دي ماه 15تا   مجوز ثبت نام درخواست و پروژه پیشرفت  ارائه گزارش  6

  نيمسال دوم تحصيلی

  توضیحات و مقررات دانشگاه/دانشکده  فرم  تقویم تحصیلی  و پژوهشیموضوع  و مراحل آموزشی 
   به غیر از دروس جبرانی واحد 9 تا 6    دانشگاه تقویم آموزشی با زمان بندي  مطابق  انتخاب واحدهاي درسی با نظر استاد راهنما  1
  کت در آزمون جامع دکترا ضروري است جهت شر    قبل از درخواست آزمون جامع  ارائه مدرك قبولی آزمون زبان  2
  منع ثبت نام در نیمسال بعد در صورت عدم تحویل  371و  370   شهریور ماه 15تا   مجوز ثبت نام درخواست و پروژه پیشرفت  ارائه گزارش  3

  نيمسال سوم تحصيلی

  دانشگاه/دانشکدهتوضیحات و مقررات   فرم  تقویم تحصیلی  موضوع  و مراحل آموزشی و پژوهشی
  واحد درسی 15در صورت گذراندن حداقل     دانشگاه تقویم آموزشی با زمان بندي  مطابق  اخذ واحد آمادگی آزمون جامع  1
  به باال 16 کل معدل -2داشتن مدرك زبان -1: الزامی شرایط  340  دانشکده تقویم آموزشی با زمان بندي  مطابق  درخواست مجوز شرکت در آزمون جامع  2
  ماه نیمسال سومآبان   شرکت در آزمون جامع کتبی  3

 (در صورت رد شدن تکرار دراردیبهشت نیمسال چهارم) 
   17کمتر از  کل در صورت داشتن معدل  -1  

  است تکرار قابل یکبار فقط  در صورت عدم قبولی  -2
  می باشد 17قبولی در آزمون جامع شفاهی  حداقل معدل    هفته پس از آزمون جامع کتبی 2  شفاهی شرکت در آزمون جامع  4
و تعیین کمیته هادي دکترا پایان نامه پیشنهادي موضوع تصویب   5

  و شوراي دانشکده در گروه
 .اخذ امضا داوران خارجی توسط دانشجو  ضروري است -1  360  پایان نیمسال سوم و حداکثر تا اسفند ماه تا 

  مشروط به قبولی در امتحان جامع است. -2
  منع ثبت نام در نیمسال بعد در صورت عدم تحویل  371و  370  دي ماه 15تا   مجوز ثبت نام درخواست و پروژه پیشرفت  ارائه گزارش  6
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  نيمسال چهارم تحصيلی

  توضیحات و مقررات دانشگاه/دانشکده  فرم  تقویم تحصیلی  موضوع  و مراحل آموزشی و پژوهشی
      دانشگاه تقویم آموزشی با زمان بندي  مطابق  اخذ واحد پایان نامه  1
پیشنهاد موضوع پیشنهادي پایان نامه (دفاع از برگزاري جلسه   2

  )پروژه
  

   نیمسال چهارمتا پایان 
  محرومیت از تحصیل در صورت عدم دفاع تا تاریخ مقرر -1  

به  در صورت عدم قبولی در بار اولفقط یکبار تکرار  -2
  نباشد.سال)  2(حداکثر شرطی که خارج از نیمسال چهارم 

  منع ثبت نام در نیمسال بعد در صورت عدم تحویل  371و  370  شهریور ماه 15تا   مجوز ثبت نام درخواست و پروژه پیشرفت  ارائه گزارش  3

  نيمسال پنجم تحصيلی

  مقررات دانشگاه/دانشکده توضیحات و  فرم  تقویم تحصیلی  موضوع  و مراحل آموزشی و پژوهشی
      دانشگاه تقویم آموزشی با زمان بندي  مطابق  اخذ واحد پایان نامه  1
    درخواست فرصت مطالعاتی   2

  
  اعالم تحصیالت تکمیلی دانشگاه با مطابق

  
  

فرم 
  دانشگاه

  شرط اصلی: موافقت استاد راهنما
  رعی:فشرایط 

  پیشنهاد موضوع پایان نامهدفاع از   -1
  مقرر   انجام سمینار میان دوره اي در موعد  -2
اولویت دانشجویان بر اساس تعداد و کیفیت مقاالت آن   -3

  ها تعیین می شود.
  منع ثبت نام در نیمسال بعد در صورت عدم تحویل  371و  370  دي ماه 15تا   مجوز ثبت نام درخواست و پروژه پیشرفت  ارائه گزارش  3

  نيمسال ششم تحصيلی

  توضیحات و مقررات دانشگاه/دانشکده  فرم  تقویم تحصیلی  و مراحل آموزشی و پژوهشی موضوع 
      دانشگاه تقویم آموزشی با زمان بندي  مطابق  اخذ واحد پایان نامه  1
فرم   مطابق با اعالم تحصیالت تکمیلی دانشگاه  درخواست فرصت مطالعاتی  2

  دانشگاه
  5مشابه نیمسال 

  دانشجو ارائه سمینار دوم در صورت درخواست کمیته هادي  375  ماه پس از دفاع از پیشنهاد پروژه دکترا  15تا  12  دوره ايبرگزاري سمینار میان   3
  منع ثبت نام در نیمسال بعد در صورت عدم تحویل  371و  370  شهریور ماه 15تا   مجوز ثبت نام درخواست و پروژه پیشرفت  ارائه گزارش  4
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  نيمسال هفتم تحصيلی

  توضیحات و مقررات دانشگاه/دانشکده  فرم  تقویم تحصیلی  موضوع  و مراحل آموزشی و پژوهشی
      دانشگاه تقویم آموزشی با زمان بندي  مطابق  اخذ واحد پایان نامه  1
  عدم تحویلمنع ثبت نام در نیمسال بعد در صورت   371و  370  دي ماه 15تا   مجوز ثبت نام درخواست و پروژه پیشرفت  ارائه گزارش  2

   نيمسال هشتم و نهم تحصيلی

  توضیحات و مقررات دانشگاه/دانشکده  فرم  تقویم تحصیلی  موضوع  و مراحل آموزشی و پژوهشی
      دانشگاه تقویم آموزشی با زمان بندي  مطابق  اخذ واحد پایان نامه  1
    از پایان نامه  درخواست و برگزاري پیش دفاع  2

  اولماه پس از سمینار میان دوره اي  9حداقل  
   388و 385

  
چاپ ISI  حداقل یک مقاله"به بعد:  92براي ورودي هاي 

با  ISIمقاله  3" و یا " پذیرش قطعیبا  ISIیک مقاله  شده و
  "پذیرش قطعی

  چاپ و پذیرفته شده براي  ISIتحویل فرم تایید مقاالت   3
  دفاع نهایی

پیوست تمام مقاالت و برگه   394طبق ضوابط مندرج در فرم   394  دفاع نهاییروز قبل از تاریخ  20
IF . .مستخرج از سایت دانشکده الزامی است  

    395  روز قبل از دفاع 16  درخواست مجوز دفاع نهایی  4
      9حداکثر تا پایان ترم   دفاع نهایی  5
  

  .می باشدخود نسبت به استاد راهنما و دانشکده  310 فرم در کلیه تعهدات کتبی مندرج در طول دوره تحصیلی، دانشجو موظف به رعایت -1   :یادآوري ها
 دانشگاه و دانشکده اقدام خواهد شد. فوق، مطابق مقرراتو مقررات  دم رعایت زمان بندي هادر صورت ع  - 2 

 .)90(آئین نامه دکتراي سال سال می باشد 5/4و حداکثر   5/3پژوهشی حداقل  -مدت مجاز تحصیل در شیوه آموزشی - 2
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