
 هب انم خدا
 تقویم آموزشی پژوهشی دانشجویان دکترای دانشکده معماری و شهرسازی

 توضیحات فعالیت  نیمسال 

 اول

 حداقل شش واحد و حداکثر ده واحد اخذ واحد درسی 

شرکت در آزمون های معتبر زبان و اخذ 

 حدنصاب نمره زبان برای شرکت در آزمون جامع
 زبان مشخص شدهحد نصاب نمره در جدول آزمون 

  تعیین موضوع رساله  با هماهنگی استاد راهنما

 اخذ واحد درسی دوم
حداقل شش واحد و حداکثر ده واحد ـ کلیه واحدهای 

 واحد ( باید در دو نیمسال به اتمام برسد 18درسی ) 

 سوم

 ارائه نمره زبان الزامی می باشد اخذ واحد آزمون جامع

 شرکت در آزمون جامع

و نمره هر درس  16میانگین نمره نهائی آزمون حداقل 

می باشد در غیر اینصورت فقط یک بار دیگر  14حداقل 

 فرصت شرکت در آزمون جامع می باشد

آخر  اول هر سالزمان آزمون جامع دانشکده برای ترم  شرکت در آزمون جامع

 آخر تیر ماه می باشد دوم هر سالبهمن و برای ترم 

 چهار

واحد پایان نامهاخذ    

 تصویب موضوع رساله
حداکثر زمان تصویب موضوع آخر نیمسال چهارم می باشد 

 در غیر اینصوت دانشجو از ادامه تحصیل محروم می گردد

 پنج

  اخذ واحد پایان نامه

 استفاده از فرصت مطالعاتی

در صورت درخواست دانشجو و تائید استاد راهنما و ارائه 

دانشگاه مربوطه و تائید تحصیالت تکمیلی نامه پذیرش از 

 دانشکده و دانشگاه

 حداکثر تا پایان دی ماه نیمسال پنجم ارائه اولین سمینار گزارش پیشرفت پایان نامه

 شش

  اخذ واحد پایان نامه

 استفاده از فرصت مطالعاتی

در صورت درخواست دانشجو و تائید استاد راهنما و ارائه 

دانشگاه مربوطه و تائید تحصیالت تکمیلی نامه پذیرش از 

 دانشکده و دانشگاه

سمینار گزارش پیشرفت پایان نامه ارائه دومین  ششمماه نیمسال  حداکثر تا پایان شهریور 

 هفت 

  اخذ واحد پایان نامه

و   ISIارائه پذیرش مقاالت در مجالت معتبر 

 علمی پژوهشی مورد تائید وزارت علوم 
 جدول حداقل دستاوردهای علمی و پژوهشیتوضیحات در 

 هشت و نه
  اخذ واحد پایان نامه

  برگزاری پیش دفاع و دفاع نهائی

 


