
 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 
 

 «  ان دکتراي دانشجو ي و پژوهش ي آموزش  يزيفرم برنامه ر  »
 

 رشته: شماره دانشجويي: نام خانوادگي: نام:

 آزاد         بورسيه سهميه:نوع  نام استاد مشاور: نام استاد راهنما: دانشکده:

       

  

 (   ي, اصلي)دروس جبراني شنهاديپ يبرنامه آموزش

  تعداد روس اصلينام د ف يرد

 واحد 

  تعداد درس /دروس جبراني نام  ف يرد

 واحد 

 3 نگارش متون علمي 1   1

2   2   

3   3   

4   4   

5   5   

6   6   

7   7   

 استاد راهنما  امضای                                                                                                          

 :تذکر 
بگذراند در غير اینصورت مجاز به شرکت در آزموون جوامن ناواهود گروه مربوطه     مصوبهطبق    آموزشي خود را  دانشجو موظف است دروس •

 بود.

بوه تدوداد  بوا توجوهآئين نامه سوال ورود هور دانشوجو و دانشگاه و    يليالت تکميتحص  يص شورايبه تشا  يمجاز مرحله آموزش  طول مدت •

 است.در برنامه مصوب  يدرس يواحدها

 

 

 ../.......... مورد تصویب قرار گرفت.ریزی آموزشی دانشجو در شورای گروه ............ به شماره ............. مورخ ...../.....فرم برنامه*  

 امضاء مدیر گروه                                                                                                                            

 برنامه امتحان جامن
ن آزمون يدر اول يدانشجو موظف است پس  از اتمام مرحله آموزشگردد.    يبرگزار مبهشت ماه هر سال  یآبان و ارد  ينهااامتحان جامن در دو نوبت در زم

. دید استاد راهنما به شورا ارائه نمايل موجه و با تائیبا دالد مهلت شرکت در آزمون يتمد يبرا يدرخواست يدر صورت عدم آمادگ و جامن شرکت کند

 ق اندازد.یمسال به تدويک نی يخ آزمون جامن را برایتواند حداکثر تار يشورا م

 ن رسالهیپژوهش و تدو
 ب برساند.یخود دفاع نموده و آن را به تصو پيشنهادیه رسالهز فرصت دارد تا اماه   2ت در آزمون جامن دانشجو حداکثر يدر صورت موفق

 خ دفاع از پروپوزال:یتار

 مسال نهم(:ي)حداکثر ن رسالهخ دفاع از یتار

ل و از يون مدت نتواند رساله خوود را تکمیدر ا  دانشجو  چنانچهبراساس آیين نامه سال ورود هر دانشجو مي باشد و    يليحداکثر مهلت مجاز تحص  تذکر:

 شود.يل محروم ميد از ادامه تحصین دفاع نماآ

 

  معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي ءامضا  ......        ....../ .تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده : ......./ ...... *

 
 
 
 

 تاريـــخ  :   

 شمــاره  :  

 : پيوســت  

 بسمه تعالي 



                                            


