نکاتی در خصوص ثبت نام دانشجویان دکتری

 اخذ دروس خارج از دانشکده مهندسی برق فقط پس از تایید استاد راهنما و معاون تحصیالت
تکمیلی دانشکده میسر بوده در غیر اینصورت این دروس جزو دروس اختیاری دانشجو
محسوب نخواهند شد و دانشکده در حذف این دروس پس از ترمیم مختار است .در نظر
داشته باشید حذف این دروس توسط دانشکده هیچ حقی در خصوص تمدید سنوات آموزشی
ایجاد نمی کند و مسئولیت عواقبی نظیر محرومیت از شرکت در آزمون جامع یا پیشنهاد
پژوهشی دکتری بر عهده دانشجو است.
 دروس مساوی دار(دروس مشترک کارشناسی و کارشناسی ارشد) نمیتواند جزو دروس
دوره دکترا باشند و بصورت اتوماتیک در معدل و واحد گذرانده دانشجویان دکترا وارد
نخواهد شد.
 دانشجویان دکتری هنگامی در یک نیمسال تحصیلی اقدام به ثبت نام در درس 25TA0
بنمایند که مطمئن باشند تا پایان همان نیمسال کار آموزشی تایید شده را؛ به اندازه کفایت 3
واحد ،انجام خواهند داد .در غیر این صورت نمره این درس در انتهای همان نیمسال به اداره
آموزش ارسال نمی شود و عواقب آن متوجه دانشجو خواهد بود .الزم است دانشجویان پیش
از فراغت از تحصیل سه بار در درس  25TA0ثبت نام کرده باشند.
 مطابق آیین نامه ،آزمون جامع دکتری باید تا نیمسال سوم و پیشنهاد پژوهشی نیز تا نیمسال
چهارم با موفقیت اخذ شده باشند .از آنجایی که در نیمسال دوم تحصیلی هستیم مهلت دفاع از
پیشنهاد پژوهشی برای دانشجویان دکتری که در نیمسال چهارم تحصیل خود هستند به پایان
می رسد .با توجه به محدودیت های زمانی که برای طی تشریفات اداری و داوری پیشنهاد
پژوهشی دکتری الزم است اکیدا توصیه می شود طوری برنامه ریزی کنید که پیشنهاد
پژوهشی خود را تا پیش از اول شهریور به دفتر تحصیالت تکمیلی تحویل نمایید .در این
خصوص اطالعات تکمیلی متعاقبا ارسال می شوند.

 دانشجویانی که با موفقیت از پیشنهاد پژوهشی خود دفاع کرده و در درس رساله دکتری ثبت
نام نموده اند باید در هر نیمسال حتما در درس رساله دکتری ثبت نام داشته باشند .تعداد واحد
های رساله دکتری نباید از  42تجاوز نماید .در صورتی که تمام  42واحد را در نیمسال های
گذشته اخذ کرده اید الزم است در صفر واحد ثبت نام نمایید .عدم ثبت نام به منزله انصراف
از تحصیل خواهد بود.
 الزم است دانشجویانی که در درس رساله دکتری ثبت نام نموده اند در هر سال یکبار نسبت
به برگزاری جلسه پیشرفت سالیانه اقدام نمایند .چنانچه از آخرین گزارش پیشرفت شما یک
سال می گذرد و یا در دومین نیمسال تحصیلی پس از برگزاری جلسه پیشنهاد پژوهشی
دکتری خود هستید می باید در نیمسال جاری نسبت به برگزاری جلسه پیشرفت سالیانه با
حضور داوران داخلی دانشکده اقدام نمایید .آخرین مهلت برگزاری جلسه پیشرفت سالیانه در
هر نیمسال زمان پایان امتحانات در آن نیمسال است .چنانچه موفق به برگزاری جلسه تا موعد
مقرر نشده باشید نمره رساله دکتری در آن نیمسال  Uمنظور خواهد شد.
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