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 زیست شناسی دانشكده یحتصيالت تكميل یشورا
 

 
 

 پردیس علوم  آموزشی دانشجویان دکتریمقررات  موضوع:

 دانشکده زیست شناسی  تاریخ تصویب:
 

	
	تعداد واحد های درسی  -1

 

های   برای دانشجویان به غیر از دانشجویان زیست فناوری ورودی سالتعداد واحد 
 ۱۳۹۳الی   ۱۳۸۸

  واحد رساله ۲۲ واحد درسی + ۱۶

های   تعداد واحد برای دانشجویان به غیر از دانشجویان زیست فناوری ورودی سال
 به بعد ۱۳۹۴

 واحد رساله ۲۲ واحد درسی + ۱۴

 واحد رساله دکتری ۱۸واحد درسی +  ۱۸ تعداد واحد برای دانشجویان رشته زیست فناوری ( متام ورودی ها ) 
	

	 ۱۴قبولی در درس: حداقل منره  -2

	۱۶حداقل معدل برای مشروط نشدن در هر نیمسال :  -3

	.: باید قبل از پایان نیمسال اول به دفتر آموزش داده شودحتصیلی مقطع قبل مدارک تایید -4

 .باید قبل از پایان نیمسال اول به دفتر آموزش حتویل داده شود مدارک معافیت حتصیلی برای آقایان -5

ها )، ترجیحا در زمان نام نویسی نیمسال اول و حداکثر تا پایان نیمسال دوم به  تایید شده توسط دانشکده زبان( خارجیمنره قبولی زبان  -6

	 .آموزش دانشکده داده شود

پس از مشورت با مدیر محترم بخش و استاد راهنمای مد نظر، فرم انتخاب استاد راهنما تکمیل و به مدیر بخش قبل از پایان نیمسال اول  -7

	داده شود.

کامال کتبی): متام دانشجویان ورودی هر رشته با هم امتحان را در تاریخ مقرر نیمسال سوم می گذرانند. دانشجویانی که امتحان جامع ( -8

	) جهت شرکت در امتحان دارند.تنها یک فرصت دیگر (نیمسال چهارمامتحان را با موفقیت نگذرانند، 

	.رای حتصیالت تکمیلی دانشکده برسدبه تصویب شوپروپزال  باید تا پایان نیمسال پنجم  -9

	.حداقل یک هفته فاصله بین امتحان جامع و دفاع از پروپزال الزامی است :توجه

	 .پس از دفاع از پروپزال، ثبت نام در سیستم جامع آموزشی برای واحد رساله دکتری در هر نیمسال الزامی می باشد- -10

	 .ترم می باشد ۸ تتعداد نیمسال های مجاز بدون اخذ سنوا -11

نیمسال، فرم اضافه سنوات تکمیل شده با تایید استاد راهنما (و با ذکر علت تاخیر و پیش بینی تاریخ دفاع)  ۸ در صورت نیاز به بیش از -12

	 .دو ماه قبل از شروع نیمسال بعدی به دفتر دانشکده داده شود

	متفاوت ورودی به شرح زیر است:ی جزئیات اخذ مجوز سنوات دکتری برای دانشجویان ورودی سالها -13

	



 ۱۲ مجوز نیمسال ۱۱ مجوز نیمسال ۱۰ مجوز نیمسال ۹ مجوز نیمسال ورودی
ورودی های 

  ۱۳۹۵ قبل از
دانشکده و پردیس مجاز به 
ارائه سنوات بدون دریافت 
 شهریه برای دانشجویان

دانشکده و پردیس مجاز به 
ارائه سنوات بدون دریافت 
 شهریه برای دانشجویان

دانشکده و پردیس مجاز به 
 دریافت شهریهارائه سنوات با 

 برای دانشجویان 

کمیسیون موارد خاص 
مجاز به ارائه سنوات 
بادریافت شهریه برای 

 دانشجویان
 ورودی های

  ۱۳۹۵بعد از 
دانشکده و پردیس مجاز به 
ارائه سنوات بدون دریافت 

 شهریه برای دانشجویان 

دانشکده و پردیس مجاز به 
سنوات با دریافت رائه ا

 شهریه برای دانشجویان 

کمیسیون موارد خاص مجاز 
به ارائه سنوات بادریافت 
 شهریه برای دانشجویان 

کمیسیون موارد خاص 
مجاز به ارائه سنوات 
بادریافت شهریه برای 

 دانشجویان
	

دانشجویان روزانه اعمال می گردد ولی با پرداخت شهریه برای هر ین نامه ها مانند دانشجویان نوبت دوم مقررات و آئ شایان ذکر است برای -14

	نیمسال

 زمانی که دانشجو آماده دفاع از رساله است، ایشان "فرم اعالم کفایت" تکمیل شده را همراه با رساله به دفتر دانشکده حتویل می دهد. با -15

ته اریخ جلسه دفاع در نظر گرفه فرصت از تاریخ حتویل رساله تا تتوجه به مراحل گوناگون که قبل از دفاع باید طی شود، الزم است دو ما

	. شود

بدیهی است امکان تغییر مقررات حسب تصمیم مسئولین : اطالعات فوق بر اساس بخشنامه های موجود تدوین شده اند. توجه -16

	. اطالع رسانی خواهد شد دانشگاه ممکن است، که در این صورت

 

 

 
	


