
  بسمه تعالی
 

  
  1307تاسیس 

  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  دانشکده مهندسی برق

  سمیناربرگزاري 
   دانشجویان دکتري

  :شماره
  :تاریخ 

  

را در  یشـرفت رسـاله  با عنوان پ دو سمیناره موظفند پس از تصویب پیشنهادیه عنوان رساله، کددانشجویان دوره دکتري دانش کلیه - 1

  )اردیبهشـت مـاه  ( و نیم سـال هشـتم   ) اردیبهشت ماه (نیم سال ششم  دربرگزاري این سمینارها . طول دوره پژوهشی ارائه نمایند

 .گردد منعکس می) بدون نمره ( صورت گذرانده  گیرد و در کارنامه دانشجو به صورت می

سال تحصیلی برنامه سمینار دانشجویان دکتري خود را تنظـیم و بـه معاونـت    شروع هر نیمقبل از  ها مناسب است هر یک از گروه  - 2

 6304براساس فرم  .آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده جهت تنظیم زمان ارائه دهند

در جلسـۀ   که در جلسه پیشنهادیه عنوان رساله به عنوان داور شرکت نموده انـد  داخلی و عضو هیأت علمید وحضور استاد راهنما  - 3

 .حضور یکی از آنها الزامی است باشد شتهسمینار الزامی است در صورتیکه دانشجو دو استاد راهنما دا یهاار

 .دانشجو موظف است سمینار دوم خود را همراه با گزارش کتبی به کلیه داوران برگزار نماید -

توصیه می گردد اگر داوري در سمینار دوم از هیأت داوران پیشنهادیه شـرکت ننمودنـد، دانشـجو نظـرات داور محتـرم را بـر        -

 .مبناي گزارش ارایه شده اخذ نماید

 .شود ضا و به آموزش دانشکده تحویل میام ،تکمیل اساتید محترمتوسط  صورتجلسه مربوطه ،پس از برگزاري جلسه سمینار - 4

 )6307فرم (. نماید متواند برنامه ارائه سمینار را در هر ترم تهیه و اعال زشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده میمعاونت آمو - 5

طـول دوره تحصـیلی   اگر طول دوره آموزشی دانشجویی بدالیلی افزایش یافت سمینارها بایستی متناسب با آن افـزایش بـا رعایـت     -

 .تغییر نماید

خود درجه ضعیف اخذ نماید بایستی این موضوع مورد بررسی استاد راهنما قرار گیـرد   سمینارهايهر کدام از اگر دانشجو در ارایه  -

 .و دالیل آن به اطالع مدیر گروه مربوطه برسد تا دالیل این موضوع مشخص شود

رزیـابی قـرار           مـورد ا درجه بسـیار خـوب    حداکثر ازرساله  سمینار خود درجه ضعیف یا متوسط بگیرد نمره نهایی 2اگر دانشجو در  -

 .می گیرد

 .صورتجلسه سمینار ها پیوست صورتجلسه دفاع نهایی می گردد تا به رویت داوران خارجی برسد - 6

  .به بعد الزم االجرا است 93بط براي دانشجویان ورودي ااین ضو - 7
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