
 

 

 توضیحات فعالیت نیمسال

 ل اولنیمسا

 واحد 01واحد، حداکثر  6حداقل اخذ واحد درسی:  اخذ واحد درسی

های معتبر زبان جهت اخذذ حذد ابذا      شرکت در آزمون

 امره زبان برای امتحان جامع
- 

سمینار و یذا ماابذو ویذده داراذد،     دااشجویاای که دروس 

باید در دو ایمسال و براساس ضذواب  دااشذهده دروس را   

 بگذرااند.

- 

 نیمسال دوم
 درسی واحد اخذ

 کلیذه  ؛واحذد  01 حداکثر واحد، 6 حداقل: درسی واحد اخذ

 .برسد اتمام به ایمسال دو در باید درسی واحدهای

 - دکتری رسابه موضوع تعیین

 نیمسال سوم

 جامع امتحان آمادگی واحد اخذ
 جذامع  امتحذان  برگذااری  جهت زبان ابا  حد مدرک ارائه

 .است اباامی

 جامع امتحان در شرکت

 غیذر  در ؛باشذد  06 از کمتذر  ابایذد  جذامع  ارزیذابی  میااگین

 امتحذان  در توااذد  مذی  دیگر بار یک تنها دااشجو صورت، این

 .اماید شرکت جامع

نیمسال 

 چهارم

 - اامه پایان واحد  اخذ

 رسابه موضوع پیشنهاد تبویو
 غیذر  در است؛ چهارم ایمسال پایان تا تبویو زمان حداکثر

 .شد خواهد محروم تحبیل ادامه از دااشجو صورت، این

نیمسال 

 پنجم

 - اامه پایان واحد اخذ

 و راهنمذذا اسذذتاد تأییذذد بذذا دااشذذجو درخواسذذت صذذورت در ماابعاتی فرصت از استفاده

 دااشهده

 (پنجم ایمسال) ماه دی پایان تا حداکثر پروژه پیشرفت گاارش سمینار اوبین ارائه

نیمسال 

 ششم

 - اامه پایان واحد اخذ

 و راهنمذذا اسذذتاد یذذدتأی بذذا دااشذذجو درخواسذذت صذذورت در ماابعاتی فرصت از استفاده

 دااشهده

 (ششم ایمسال) ماه دی پایان تا حداکثر پروژه پیشرفت گاارش سمینار دومین ارائه

نیمسال 

 هفتم

 - اامه پایان واحد اخذ

 (هفتم ایمسال) مهر دوم ایمه تا حداکثر پروژه پیشرفت گاارش سمینار سومین ارائه

های  نیمسال

 هشتم و نهم

 - اامه پایان واحد اخذ

 علمذذی و ISI معتبذذر مجذذ ت در مقذذا ت پذذذیرش ارائذذه

 و تحقیقذات  علذوم،  وزارت تأییذد  مذورد  مج ت) پدوهشی

 دااشگاه و دااشهده مبوبات براساس( فناوری

- 

 - دفاع پیش برگااری

 - اهایی دفاع برگااری

 باسمه تعالی

 تقویم آموزشی دانشجویان دکتری
 تحصیالت تکمیلی



 

 

   .  اماید بندی زمان را فوق های فعابیت شده، اع م موعدهای چارچو  در دارد اختیار دااشهده

 را خذود  اامذه  پایان پیشرفت گاارش سمینارهای و اامه پایان موضوع تبویو جامع، امتحان در شرکت که دااشجویاای با توااد می دااشهده

  .  کند عمل دااشگاه تهمیلی تحبی ت مدیریت هماهنگی با خود آموزشی مقررات و ضواب  ماابق دهند، می ااجام تأخیر با

 و دااشذهده  شذورای  و گروه تأیید با خاص موارد داشتن صورت در اهایی مهلت و باشد می اهم ایمسال اتمام تا دوره قااوای مهلت حداکثر

   .  باشد می دهم ایمسال پایان تا دااشگاه منتخو کمیته

 .شود می جا هجاب ماه یک جبراای واحد دو هر ازای به هستند، جبراای واحد دارای که دااشجویاای خبوص در مذکور تقویم است دیهیب

 .  فرمایند مراجعه http://pag.iust.ac.ir سایت به آموزشی های اامه آیین از اط ع جهت گرامی دااشجویان

 این چارچو  در وقت تمام صورت به که شوم می متعهد آموزشی تقویم دقیق ماابعه با                                             اینجااو

 . گیرم می عهده بر را آن عواقو کلیه مسئوبیت صورت، این غیر در امایم؛ دابال را خود پدوهشی و آموزشی های فعابیت تقویم

  

 

 تاریخ و امضاء
 

 

 

 

 


