شرایط کلی حضور دانشجویان دکتری دانشکدۀ معماری و شهرسازی در دانشکده

هکاى استقرار :هرکس اسٌاد داًشکذُ (پردیس تاؽ هلی)
ساػت فؼالیت هرکس17-13 ٍ 12- 8 :
ظرفیت هرکسً 6 :فر ّوسهاى در ّر رٍز( ً2فر هؼواری ٍ ً 4فر شْرسازی)
حذاقل زهاى حضَر داًشجَیاى 8 :ساػت در ّفتِ (دٍ ًیورٍز یا یک رٍز کاهل)

ّذف از اجرای ایي هصَتِ تضویي حضَر فؼال داًشجَیاى هقغغ دکتری در داًشکذُ تِ هٌظَر تسْیل پیشثرد پژٍّشّای ایشاى ّ ،واٌّگی
تْتر تا استاداى راٌّوا ٍ هشاٍر ٍ ًیس حفظ ارتثاط تا هذیریت ٍ کارشٌاساى گرٍُ  ،تسْیل ّوفکری ٍ هشارکت ػلوی تا سایر داًشجَیاى دکتری ،
هشارکت در فؼالیتّای ػلوی ٍ پژٍّشی ٍ آهَزشی گرٍُ ٍ داًشکذُ ٍ ،هَارد هشاتِ تا تاییذ استاد راٌّوا ٍ هذیر گرٍُ است.

دستورالعمل اجرایی
-

-

کلی داًشجَیاى دکتری هؼواری ٍ شْرسازی داًشگاُ از ٍرٍدی سال  ۱۳۹۲تِ تؼذ را شاهل هیشَد.
ایي دستَرالؼول ٓ
زهاى شرٍع اجرای ایي دستَرالؼول اتتذای ًینسال دٍم سال تحصیلی  96 -95است.
حضَر داًشجَیاى در ً 3ینسال اٍل (دٍرٓ آهَزشی) الساهی ًیست.
ّر داًشجَ هلسم است ّشت ساػت در ّفتِ ( یک رٍز کاهل یا دٍ ًینرٍز) ٍ حذاقل  128ساػت در ترم ،در هرکس حضَر داشتِ تاشذ.
اٍلَیت اًتخاب رٍز ٍ ساػات حضَر تا تَجِ تِ ظرفیت هحذٍد فضا تر اساس زهاى ثثت ًام داًشجَ یاى خَاّذ تَد( .داًشجَیاى الزم
است ٌّگام ثثت ًام سِ اًتخاب پیشٌْاد کٌٌذ .هذیراى گرٍّْا پس از تررسی ٍ تر اساس ظرفیت ّر گرٍُ ،فْرست ٍ جذٍل زهاىی
قغؼی را اػالم خَاُ ىد کرد ).
اًجام هراحل فرایٌذ رسالِ ٍ دریافت هجَز دفاع از پیشٌْادًاهِ ٍ ترگساری سویٌار ّا ،هٌَط تِ رػایت ایي دستَرالؼول خَاّذ تَد .
ًظارت تر اجرای ایي دستَرالؼول ٍ ًحَُ حضَر داًشجَیاى تِ ػْذُ هذیراى گرٍّْا ٍ یا ًوایٌذگاى هٌتخة آًْا خَاّذ تَد.
ایي دستٍرالؼول اجرایی در اتتذای ّر ًینسال تازتیٌی هیشَد ٍ هوکي است تخشّایی از آى تا تَجِ تِ شرایظ خاص در ّر ًینسال
تغییر کٌذ کِ هراتة تِ اعالع داًشجَیاى خَاّذ رسیذ.

