
  برای دانشجویان دکتری 1400-99 دوم   تقویم دانشکده در نیمسال

 تعیین استاد راهنما   

ارائه فرم تعیین استاد راهنما به آموزش دانشکده به همراه تایید استاد راهنما و استاد  خرداد ماه هر سال برای دانشجویان ورودی نمیسال اول 

 همکار پروژه 

پس از تایید تحصیالت تکمیلی دانشکده و تا قبل از شهریور هر سال برای 

 دانشجویان ورودی نیمسال اول 

 تخصیص دانشجو به استاد راهنمای پژوهشی  

 آزمون جامع دکتری   

 اخذ درس آزمون جامع  حداکثر در نیمسال سوم پس از ورود به دوره دکتری  

 ارائه مدارک جهت اخذ مجوز آزمون جامع  3/1400ا /  حداکثر تا

 تاریخ آزمون جامع  25/3/1400

 آخرین مهلت ارسال گزارش آزمون جامع  12/4/1400

 دفاع از پیشنهاد پژوهشی    

چهارم پس از ورود به دوره دکتری حداکثر در نیمسال 

 (اولین نیمسال پس از قبولی در آزمون جامع)

 اخذ درس پیشنهاد پژوهشی  

ارائه یک نسخه از پیشنهاد پژوهشی به همراه فرم تایید توانایی دفاع از پیشنهاد  2/6/1400حداکثر تا 

 پژوهشی به تایید استاد راهنما 

 تعیین لیست نهایی داوران برای دفاع از پیشنهاد پژوهشی   6/6/1400حداکثر تا 

17/6/1400  آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاع  از پیشنهاد پژوهشی   

 ثبت نام رساله دکتری   

ثبت نام در درس رساله دکتری و ثبت عنوان و چکیده پروژه در سیستم  20/6/1400حداکثر تا 

 آموزش دانشگاه 

 

 

 



   11تمدید سنوات ترم   

که به تایید استاد راهنما رسیده باشد به همراه مقاالت مستخرج  11ارائه فرم تقاضای تمدید سنوات ترم  سه هفته قبل از شروع ترم هر نیمسال 

 از رساله و لیست داوران مربوطه در صورت تشکیل جلسه گزارش پیشرفت کار 

 آخرین مهلت تشکیل جلسه گزارش پیشرفت کار  یک هفته قبل از اولین شروع ترم هر نیمسال 

 آخرین مهلت ارسال صورت جلسه گزارش پیشرفت کار به تحصیالت تکمیلی دانشگاه  اولین روز شروع ترم هر نیمسال 

  دفاع از رساله دکتری  

ارائه یک نسخه از رساله به همراه فرم تایید توانایی دفاع از رساله دکتری به تایید استاد راهنما و لیست  هفته قبل از آخرین روز ترمیم هر نیمسال  8

 پیشنهادی ممتحنین داخل و خارج 

 تعیین داور داخلی رساله دکتری جهت ارزیابی اولیه   اولین جلسه کمیته تحصیالت تکمیلی پس از مرحله قبلی 

 دریافت گزارش داور داخلی رساله دکتری  دو هفته پس از مرحله قبلی 

 تعیین اعضای نهایی هیئت داوران از رساله در صورت تایید قابلیت دفاع از رساله توسط داور داخلی   اولین جلسه کمیته تحصیالت تکمیلی پس از مرحله قبلی 

 به آموزش دانشگاه  1فرم شماره ارسال  یک روز پس از مرحله قبلی 

روز پس از تعیین اعضای نهایی هیئت  3حداکثر 

 داوران 

 تعیین تاریخ دفاع از رساله توسط استاد راهنما و گزارش آن به دفتر آموزش دانشکده 

ارسال یک نسخه از رساله دکتری به همراه مقاالت مستخرج از رساله به حداقل سه نفر از اعضای  یک روز پس از اعالم تاریخ احتمالی دفاع از رساله 

 هیئت داوران 

 دریافت گزارش ارزیابی پیش از دفاع   هفته بعد از مرحله قبلی  4

 تایید شده توسط استاد راهنما به همراه تاریخ و زملن دقیق دفاع از رساله  2فرم شماره ارسال  حداکثر یک هفته قبل از تاریخ دفاع 

   (بدون ثبت نام در نیمسال جدید)آخرین مهلت دفاع از رساله  آخرین روز ترمیم هر نیمسال 

توسط مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه در انتهای یک نیمسال تحصیلی باشد، ولی امکان برگزاری جلسه دفاع تا آخرین روز  1چنانچه تاریخ صدور فرم شماره 

نام در نیمسال جدید بدون ماه پس از شروع نیمسال جدید برگزار شود. در این صورت فقط داشتن ثبت  2ترمیم آن نیمسال فراهم نشود، جلسه دفاع می بایست تا 

 پرداخت شهریه کافی است. در غیر اینصورت شهریه ثبت نام در نیمسال جدید (در صورت اتمام سنوات مجاز تحصیلی) الزم است پرداخت گردد . 

 لطفاً توجه کنید:  



 


