
دانشکده مکانیک در طول تحصیل تحصیالت تکمیلی روندهای آموزشی 

.  ٍاحذ هیجبضذ 8دالل تؼذاد ٍاحذ ٍاحذ ٍ ح 14حذاکثز تؼذاد ٍاحذ در ّز تزم  .1

   ضذُ ثصَرت تبیپ  ٍ ،حذاکثز تب پبیبى آثبى هبُ داًطکذُ  تکویلی تحصیالت  دفتز  ثِ   هَضَع  سویٌبر تصَیت  فزم   ارائِسهبى  .2

 .دهی ثبش

  یک ّفتِ لجل اس ارائِ ) دٍم در ًیوسبل  ثِ دفتز تحصیالت تکویلی داًطکذُ، تصَیت هَضَع پبیبى ًبهِفزم  تحَیلسهبى  .3

 . هی ثبضذ ثصَرت تبیپ ضذُ ٍ( سویٌبر

 ًیوِ دٍم خزدادهبُسویٌبرثزگشاری جلسِ  تبریخ   .4

ثب اهضب ء استبد هزثَطِ  آى ارائِ  اس سهبى فتِ پیصیک ُدفتز تحصیالت تکویلی داًطکذُ  ثِ سویٌبر هجلذ ضذُ تحَیل سهبى   .5

( یک جلذ).هی ثبضذ        

 .اخذ سویٌبر فمط ثزای یک ثبر صَرت هی گیزد ٍ توذیذ آى در تزهْبی تحصیلی دیگز جبیش ًیست .6

( ش دقیقه پرس 5دقیقه ارائه مطالب و 10)هی ثبضذ دلیمِ 15ّز داًطجَ هذت ارائِ درجلسِ ثزگشاری سویٌبر ثزای   .7

اخذ پبیبى ًبهِ اس تزم سَم تحصیلی هی ثبضذ ٍ داًطجَ تب سهبًیکِ دفبع اس پبیبى ًبهِ را اًجبم ًذادُ است هی ثبیست در ّز تزم  .8

. تحصیلی ٍاحذ پبیبى ًبهِ را اخذ ًوبیذ

         چْبرم  ٍ سَم لًیوسب  پبیبًی   ّفتِ  داًطکذُ دفتز تحصیالت تکویلی  ثِ گشارش پیطزفت کبر پبیبى ًبهِ فزهْبی ارائِ    .9

 (ًوزُ اس پبیبى ًبهِ 2) هی ضَد ثِ هَلغ فزهْبی هذکَر ثبػث  لحبظ ًطذى ًوزُ آىػذم تحَیل هی ثبضذ 

 .  هیجبضذ پیص اس جلسِ ثزگشاری آى رٍس 10 حذالل فزم هجَس دفبع تحَیلسهبى   .10

  .الشاهیست ی داًطکذُارائِ هحصَالت پژٍّطی ثِ ٌّگبم تحَیل هجَس دفبع ثِ دفتز تحصیالت تکویل  .11

 . 17   تب  30/13سبػت  اس ظْز  ثؼذ اس ٍ 11 تبسبػت   8 اس صجح درسبػبت درًظز گزفتِ ضذُ ، یِدفبعثزگشاری جلسِ سهبى   .12
ضًَذ کِ جذٍل آى ثز رٍی تبثلَی اػالًبت  هی ًوزُ  کسز لبًَى   هطوَلدر سهبى همزر ًبهِ  اس پبیبى  دفبع  ػذم  ثبداًطجَیبى    .13

 .الت تکویلی هَجَد هی ثبضذتحصی

داًطجَیبى  (حذف اضطزاری،حذف در سهبى حذف ٍ اخذ) .در همطغ کبرضٌبسی ارضذ حذف درٍس اهکبى پذیز ًوی ثبضذ  .14

 (یکجبر در طَل تحصیل.) ی تَاًٌذ اس حذف پشضکی استفبدُ ًوبیٌذم  تٌْب

. هکبًیکهٌْذسی  داًطکذُ  mech.iust.ac.ir  http://   ٍpga.iust.ac.irدریبفت فزهْبی آهَسضی اس طزیك سبیت  .15

،ارسبل گَاّی اضتغبل ثِ تحصیل ،هکبتجِ ثب ًظبم ٍظیفِ ،هکبتجِ ثب داًطگبُ همطغ لجلی)توبهی هکبتجبت ثب خبرج اس داًطگبُ   .16

. الت تکویلی داًطگبُ اهکبى پذیز هی ثبضذیتحص سَیاس ...( دارکبرًبهِ هْز

الشاهی است  در سبیت گلستبى ٍ تبثلَی اػالًبت داًطکذُ ثِ تبریخ ثزگشاری اهتحبًبت درٌّگبم اًتخبة ٍاحذ در ّزًیوسبل تَجِ  .17

 .ٍهسئَلیت ػذم تَجِ ثِ آى ثزػْذُ داًطجَ هی ثبضذ

درصَرتیکِ سٌَات تحصیلی داًطجَیبى ثیص اس حذ هجبس ثبضذ ثِ اساء ّز ًیوسبل تحصیلی .سبل هی ثبضذ 2هذت سهبى تحصیل  . 18

ضْزیِ ای هؼبدل دٍ ثزاثز ضْزیِ ًَثت دٍم  ثبیستی پزداخت ًوبیٌذٍ ّوچٌیي هطوَل کسز ًوزُ تطَیمی ر هبساد ثز سٌَات هذکَ

.( هزاجؼِ ًوبئیذ http://pga.iust.ac.irجْت اطالع ثیطتز ثِ آدرس سبیت .)پبیبى ًبهِ ّن هی ضًَذ 

هزاجؼِ ثِ دفتز تحصیالت تکویلی داًطکذُ  ٍرجَع ثِ تبثلَّبی اػالًبت  ٍ فَق درًظز داضتي هَارد اهیذ است داًطجَیبى گزاهی ثب      *

                                                                                                 .ثب هطکلی هَاجِ ًگزدًذ در طَل تحصیل خَیص ،درسبػبت تؼییي ضذُ 

                                                                                        

      دفتز تحصیالت تکویلی داًطکذُ هٌْذسی هکبًیک                                                                                                                              

هَفمیت ثب آرسٍی                                                                                                                               
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