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 (پردیس تاؽ هلی)هرکس اسٌاد داًشکذُ  :هکاى استقرار
  17-13ٍ  12 -8  :فؼالیت هرکسساػت 

 (ًفر شْرسازی 4ًفر هؼواری ٍ 2) ًفر ّوسهاى در ّر رٍز 6 :هرکس ظرفیت
 (دٍ ًیورٍز یا یک رٍز کاهل)در ّفتِ ساػت  8: داًشجَیاىزهاى حضَر حذاقل 

 

، ّواٌّگی ّای ایشاى پژٍّشپیشثرد تسْیل تِ هٌظَر داًشکذُ در دکتری هقغغ حضَر فؼال داًشجَیاى تضویي  از اجرای ایي هصَتِّذف 
، دکتری تا سایر داًشجَیاىػلوی ّوفکری ٍ هشارکت تسْیل ، هذیریت ٍ کارشٌاساى گرٍُحفظ ارتثاط تا ًیس ٍ ٍ هشاٍر راٌّوا  اىاستادتا تْتر 

  .استتاییذ استاد راٌّوا ٍ هذیر گرٍُ تا هشاتِ ٍ هَارد  ،گرٍُ ٍ داًشکذُ ٍ آهَزشیپژٍّشی  ٍ ّای ػلوی هشارکت در فؼالیت

دستورالعمل  اجرایی 

 .شَد را شاهل هیتِ تؼذ  ۱۳۹۲از ٍرٍدی سال  تری هؼواری ٍ شْرسازی داًشگاُداًشجَیاى دک ٓدستَرالؼول کلی ایي -
 .است 96 -95سال دٍم سال تحصیلی  اجرای ایي دستَرالؼول اتتذای ًینزهاى شرٍع  -
  .الساهی ًیست( دٍرٓ آهَزشی)اٍل سال  ًین 3حضَر داًشجَیاى در  -

 .در هرکس حضَر داشتِ تاشذ ،ساػت در ترم 128ٍ حذاقل  (رٍز یک رٍز کاهل یا دٍ ًین) در ّفتِ ساػت است ّشت ّر داًشجَ هلسم  -

الزم داًشجَیاى . )یاى خَاّذ تَدفضا تر اساس زهاى ثثت ًام  داًشجَاًتخاب رٍز ٍ ساػات حضَر تا تَجِ تِ ظرفیت هحذٍد اٍلَیت  -
 یزهاى تررسی ٍ تر اساس ظرفیت ّر گرٍُ، فْرست ٍ جذٍل پس از هذیراى گرٍّْا. کٌٌذپیشٌْاد اًتخاب سِ ٌّگام ثثت ًام است 

 (.د کردىقغؼی را اػالم خَاُ

 .ت ایي دستَرالؼول خَاّذ تَدیهٌَط تِ رػا ،سویٌار ّاپیشٌْادًاهِ ٍ ترگساری هجَز دفاع از دریافت حل فرایٌذ رسالِ ٍ ااًجام هر -

 .ًحَُ حضَر داًشجَیاى تِ ػْذُ هذیراى گرٍّْا ٍ یا ًوایٌذگاى هٌتخة آًْا خَاّذ تَدًظارت تر اجرای ایي دستَرالؼول ٍ  -

سال  خاص در ّر ًینّایی از آى تا تَجِ تِ شرایظ  شَد ٍ هوکي است تخش هیتازتیٌی سال  ًیندر اتتذای ّر اجرایی ٍرالؼول ایي دست -
 .داًشجَیاى خَاّذ رسیذ کِ هراتة تِ اعالع تغییر کٌذ

 
 

 


