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  نظر استاد راهنما   پيش نياز تعداد  درس

شماره
 

 نام
گذرانده   واحد

 شده

ترم جاری 

 دارم

پيش نياز 

 ندارد
 موافق 

 اخذ

 حتمی
 مالحظات فمخال

           

           

           

           

           

ثبت نام زبان دوره دکتری و گواهی کسب حد نصاب الزم در يکی از زبانهای مورد تاييد شورای تحصيالت تکميلی قبـل از ثبـت                        -١

 .نام امتحان جامع الزامی است

 ۶واحد ثبت نام نمايند، مگر آنکه کمتر از ۱۲ثر  واحد تا حداک۶از حداقل ) با توجه به نظر استاد راهنما(دانشجويان دکتری مجازند   -۲

 .واحد درسی از برنامه آنها باقی مانده باشد

 .ثبت نام در امتحان جامع بايد در نيمسالی که امتحان در آن صورت می گيرد انجام شود -۳

 . ثبت نام نمايندTA0شی  واحد آموزشی در درس دستيار آموز۳دانشجوی دوره دکتری بايد در چهار نيمسال تحصيلی معادل  -۴

 . قبل از ثبت نام در رساله دکتری، فرم تعريف رساله دانشجو بايد به اداره کل تحصيالت تکميلی دانشگاه تحويل داده شده باشد-۵

د جـا اي نداشته باشد، انجام ثبت نام حقـی بـرای او   آيين نامه ها شرايط ثبت نام را که دانشجويی طبق مجموعه مقررات و      صورتی  در -۶

 .کند نمی

 . آخرين مهلت برگزاری امتحان جامع نيمسال چهارم و آخرين مهلت برگزاری دفاع از پيشنهاد پژوهشی نيمسال پنجم است-۷

 . حذف درس امتحان جامع، زبان، پايان نامه و سمينار در زمان حذف تکدرس امکان پذير نيست-۸

 ..................................................................................................................................................................  : .......ساير توضيحات

.................................................................................................................................................................................................... 

 اجازه ثبت نام در سيستم داده شد.......................... تاريخ ............................... امضاء ......................................... نام استاد راهنما 
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  نظر استاد راهنما   پيش نياز تعداد  درس

شماره
 

 نام
گذرانده   واحد

 شده

ترم جاری 

 دارم
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 زبانهای مورد تاييد شورای تحصيالت تکميلی قبـل از ثبـت          ثبت نام زبان دوره دکتری و گواهی کسب حد نصاب الزم در يکی از              -١

 .نام امتحان جامع الزامی است

 ۶واحد ثبت نام نمايند، مگر آنکه کمتر از ۱۲ واحد تا حداکثر ۶از حداقل ) با توجه به نظر استاد راهنما( دانشجويان دکتری مجازند  -۲

 .واحد درسی از برنامه آنها باقی مانده باشد

 .ثبت نام در امتحان جامع بايد در نيمسالی که امتحان در آن صورت می گيرد انجام شود -۳

 . ثبت نام نمايندTA0 واحد آموزشی در درس دستيار آموزشی ۳ دانشجوی دوره دکتری بايد در چهار نيمسال تحصيلی معادل -۴

 .اره کل تحصيالت تکميلی دانشگاه تحويل داده شده باشد قبل از ثبت نام در رساله دکتری، فرم تعريف رساله دانشجو بايد به اد-۵

 در صورتی که دانشجويی طبق مجموعه مقررات و آيين نامه ها شرايط ثبت نام را نداشته باشد، انجام ثبت نام حقـی بـرای او ايجـاد          -۶

 .نمی کند

 .يشنهاد پژوهشی نيمسال پنجم است آخرين مهلت برگزاری امتحان جامع نيمسال چهارم و آخرين مهلت برگزاری دفاع از پ-۷

 . حذف درس امتحان جامع، زبان، پايان نامه و سمينار در زمان حذف تکدرس امکان پذير نيست-۸

 ..................................................................................................................................................................  : .......ساير توضيحات

.................................................................................................................................................................................................... 

 اجازه ثبت نام در سيستم داده شد.......................... تاريخ ............................... امضاء ......................................... هنما نام استاد را

  

 بسمه تعالي
 

 فرم مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد
 )دکتریدانشجوی برای (  دومنسخه

  
 :                                             شماره دانشجويی : ......................................................................نام و نام خانوادگی

   /           :      معدل نيمسال گذشته               /    :              معدل کل :                            تعداد واحد گذرانده 

 . پيشنهاد اخذ درس از بين دروس زير را دارم.....................سال تحصيلی ، .......... برای ثبت نام نيمسال

 تاريخ  امضاء      

   و تکميل شوداين قسمت توسط دانشج

 :                                             شماره دانشجويی ..........................: ............................................نام و نام خانوادگی

   /           :               معدل نيمسال گذشته      /    :              معدل کل :                            تعداد واحد گذرانده 

 . پيشنهاد اخذ درس از بين دروس زير را دارم........................  سال تحصيلی،........ برای ثبت نام نيمسال

 تاريخ  امضاء      

 اين قسمت توسط دانشجو تکميل شود

 بسمه تعالي
 

 فرم مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد
 )استاد راهنمابرای ( اول نسخه


