
  

 اسضذ کاسضٌاسی داًطجَیاى آهَصضی تقَین                    ٍتزیکبهپی داًشکذُ هٌْذس

 تَضیحبت فعبلیت ًیوسبل

 اٍل ًیوسبل

 ---- شذُ ارائِ درسی ٍاحذّبی اخذ- 

حذاکثش تا پایاى ًیوسال اٍل   راٌّوب استبد  تعییي- 

 دٍم ًیوسبل

 ---- شذُ ارائِ درسی ٍاحذّبی اخذ- 

 ---- سویٌبر ٍاحذ اخذ- 

 سویٌبر هَضَع تصَیت- 

 

 هَضَع هَقغ بِ تصَیب ػذم)دٍم ًیوسال هاُ اسدیبْطت پایاى تا حذاکثش

 (ًوشُ 2 سقف تا  هیطَد ًوشُ یک هاُ ّش اصای بِ, ًوشُ کسش هطوَل سویٌاس

 سَم ًیوسبل

عذم تصَیت ثِ هٌشلِ عذم پیشزفت داًشجَ  )سَم  ًیوسال آرسهاُ  تا حذاکثش ًبهِ پبیبى هَضَع تصَیت- 

 . ًوزُ اس گشارش پیشزفت کن هیشَد5/0هیجبشذ ٍ 

 ---- ًبهِ پبیبى ٍاحذ اخذ- 

 هطوَل دٍم ًَبت بِ ضذى هَکَل )سَم ًیوسال هاُ آباى  پایاى تا حذاکثش  سویٌبر ارائِ- 

 (ًوشُ 2 کسش

 سویٌبر ٍ ثجت ًوزُ آى  تحَیل ًسخِ-

 
 

 سویٌاس ًسخِ  هَقغ بِ  تحَیل ػذم)سَم آرسهاُ  ًیوسال پایاى تا حذاکثش

 (ًوشُ 2 سقف تا هیطَد ًوشُ یک هاُ ّش اصای بِ, ًوشُ کسش هطوَل

 استاد تَسط فشم اسائِ ػذم )چْاسم ًیوسال هاُ اسفٌذ سَم  ّفتِ اتوام تا  اٍل هزحلِ ًبهِ پبیبى پیشزفت فزم ارائِ- 

 گضاسش بشای صفش ًوشُ ٍ باضذ هی داًطجَ پیطشفت ػذم هٌضلِ بِ ساٌّوا

  .(ضذ خَاّذ گشفتِ ًظش دس هشبَطِ

 ًیوسبل

 چْبرم

ًبهِ پبیبى هجذد  اخذ-  ---- 

دٍم هزحلِ ًبهِ پبیبى پیشزفت فزم ارائِ-   ساٌّوا استاد تَسط فشم اسائِ ػذم)چْاسم ًیوسال تیشهاُ سَم  ّفتِ اًتْای تا 

 دس هشبَطِ گضاسش بشای صفش ًوشُ ٍ باضذ هی داًطجَ پیطشفت ػذم هٌضلِ بِ

 .(ضذ خَاّذ گشفتِ ًظش

ًْبیی دفبع-   چْاسم ًیوسال ضْشیَس آخش تا 

 سای اخز با خاظ هَاسد داضتي صَست دس ٍ تطَیقی ًوشُ کاّص با ًْایی هْلت ٍ باضذ هی چْاسم ًیوسال اتوام تا  دٍسُ قاًًَی هْلت حذاکثش* 

. باضذ هی پٌجن ًیوسال پایاى تا داًطکذُ هٌتخب کویتِ

 ک یجبشاًی ٍاحذ دٍ ّش اصای بِ  دس ٌّگام دفاع اص پایاى ًاهِّستٌذ  جبشاًی ٍاحذ داسای کِ داًطجَیاًی خصَظ دس هزکَس تقَین است بذیْی** 

. ضَد هی جابجا هاُ

 .باضذ هی 4 سویٌاس ًوشُ کسش حذاکثش*** 

. فشهایٌذ هشاجؼِ http://pga.iust.ac.ir سایت بِ آهَصضی ّای ًاهِ آییي اص اطالع جْت گشاهی داًطجَیاى            

 خَد پژٍّشی ٍ آهَسشی فعبلیتْبی تقَین ایي چبرچَة در کِ شَم هی هتعْذ آهَسشی تقَین دقیق هطبلعِ ثب                                         ایٌجبًت

 : تبریخ:                                      اهضبء         . گیزم هی عْذُ ثز را آى عَاقت کلیِ هسئَلیت صَرت ایي غیز در , ًوَدُ دًجبل را

http://pga.iust.ac.ir/
http://pga.iust.ac.ir/

