
  
 

  

    التحصیلی اعمال خواهد شد.مطابق با جداول زیر، در طول دوره تحصیل تا زمان فارغ 96و  95براي کلیه دانشجویان ورودي  3317رساند مفاد مندرج در رویه می اطالعبه 
 

 جدول شماره (1)  بخش آموزشی - دفاع از پیشنهاد رساله 

 زمان  موضوع  نوع اخطار ممکن امتیاز منفی ممکن 

آموزشیتا ششم نیمسال اول  ردد.گروال گذشته مشمول اخطار نمی طبقدانشجو نیمسال اول تا ششم تحصیل  - -  

- - 
  یابد.می تغییر "اختتام پرونده محروم از تحصیل"وضعیت آموزشی دانشجو به 

 

  پس از دریافت فرم علت تأخیر با تأیید استاد راهنما و دانشکده مربوطه به همراه سایر

طی نامه رسمی، درخواست مجوز دفاع دانشجو در  3316مطابق با رویه مدارك 

گردد و در صورت پذیرش دالیل تأخیر اجازه کمیسیون موارد خاص دانشگاه طرح می

 د.گردصادر میصدور مجوز دفاع 

  خواهد شد.پس از طرح درخواست دانشجو در جلسه میزگرد از راه دور مجوز صادر 

 نیمسال هفتم آموزشی

 

 نیمسال هشتم  آموزشی - -

تحصیل نهمنیمسال ورود به  عدم امکان ادامه تحصیل (اخراج)  

  .گرددمی) 2مطابق با جدول شماره (پس از دفاع از پیشنهاد رساله، دانشجو وارد نیمسال اول پژوهشی :  نکته
   

 جدول شماره (2)  بخش پژوهشی –  تدوین رساله

 زمان موضوع نوع اخطار ممکن امتیاز منفی ممکن

 اخطار کتبی و اخذ تعهد از دانشجو توسط استاد راهنما -

 
ساالنهارزیابی میان پژوهشی(فرد)اول نیمسال   

1 
ارزیابیبه تشخیص هیأت) 1اخطار نوع (  

 
رزیابی ساالنها پژوهشی(زوج) دومنیمسال    

) 12حداکثر تا نیمسال دوازدهم( ،در صورت تأیید استاد راهنما و دانشکده مربوطهبصورت ترمهاي زوج و فرد  فرایند پایش در بخش پژوهشی :)1(نکته

  خواهد شد. تکرار) 2مطابق با جدول شماره ( تحصیل هر دانشجو

  ) اعمال خواهد شد.2ارزیابی اخطارهاي تعیین شده مطابق با جدول شماره (در صورت عدم رضایت استاد راهنما یا هیأت :)2نکته (

زینه ه در صورتیکه عدم پرداخت هزینه نیمسال دهم تحصیلی دانشجویان روزانه از سوي استاد راهنما و دانشکده تأیید گردد نیاز به پرداخت ):3نکته(

  .باشدنمی مربوطه

  گردد.مشمول پرداخت مالی طبق ضوابط جاري دانشگاه می ،تحصیلی 12و  11دانشجو با ورود به نیمسال  ):4نکته (
  

  

  

  

 جدول شماره (3)- سنوات ارفاقی 

 موضوع  نوع اخطار ممکن امتیاز منفی ممکن 
 زمان 

دانشگاه )+ پرداخت مالی طبق ضوابط جاري1اخطار نوع ( 1  نیمسال 13 تحصیلی  عدم دفاع از رساله 

دانشگاه  )+ پرداخت مالی طبق ضوابط جاري2اخطار نوع ( 2  نیمسال 14 تحصیلی عدم دفاع از رساله 

15ورود به ترم  عدم امکان ادامه تحصیل (اخراج)  

بایست می ،)3مطابق با جدول شماره (آنها باشند پس از موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه با تمدید سنوات ارفاقی : دانشجویانیکه داراي معافیت تحصیلی مینکته 

اقدام نمایند و در  10و ارائه به پلیس + خویش نامه سنوات ارفاقیمعرفیدریافت تکمیلی دانشگاه نسبت به مدیریت تحصیالتکارشناس مربوطه خویش در با مراجعه به 

  رت عدم اقدام در این زمینه تبعات ناشی از آن به عهده شخص دانشجو خواهد بود.صو

	 	

 "AUT-PR-3317 دستورالعمل نحوه اجراي رویه طرح ارزیابی مداوم عملکرد دانشجویان دوره دکتري"

 .هاي ارائه شده توجه فرماییدلطفاً به مثال نکته مهم:



	 	
	 	
	 	

	"نمایداز پیشنهاد رساله دفاع میخویش تحصیل ) 7( هفتمکه در نیمسال  95وضعیت پایش حین تحصیل دانشجوي ورودي سال " 	

	 	

  ممکن امتیاز منفی  ممکن نوع اخطار  توضیحات  سنوات تحصیلی  سال  نیمسال  فعالیت

  

  بخش آموزشی

  و  

  دفاع از پیشنهاد رساله

 - - پیشنهاد رسالهآمیز موفقیتدفاع   7  1398  اول

  

  

  ممکن امتیاز منفی  ممکن نوع اخطار  توضیحات  سنوات تحصیلی  سال  نیمسال  بخش پژوهشی 

 ساالنهارزیابی میان  8  1398  دوم  نیمسال اول (فرد) پژوهشی
  اخطار کتبی

 ( اخذ تعهد از دانشجو توسط استاد راهنما)
-  

  1 ارزیابی) به تشخیص هیأت1اخطار نوع ( ارزیابی ساالنه  9  1399  اول  ) پژوهشیزوج( دومنیمسال 

 ساالنهارزیابی میان  10  1399  دوم  (فرد) پژوهشی سومنیمسال 
  اخطار کتبی

 دانشجو توسط استاد راهنما)( اخذ تعهد از 
-  

  1 ارزیابی) به تشخیص هیأت1اخطار نوع ( ارزیابی ساالنه  11  1400  اول  ) پژوهشیزوج(چهامنیمسال 

 ساالنهارزیابی میان  12  1400  دوم  (فرد) پژوهشیپنجم نیمسال 
  اخطار کتبی

 ( اخذ تعهد از دانشجو توسط استاد راهنما)
- 

  

، فرایند پایش حین تحصیل مطابق با دانشجو ) تحصیل12دوازدهم(نیمسال  پایانتا در صورت عدم دفاع نهایی رساله  نکته مهم:

  اعمال خواهد شد.موجود در صفحه اول ) 3جدول شماره (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

	"نمایدرساله دفاع میاز پیشنهاد خویش تحصیل ) 6( ششمکه در نیمسال  96وضعیت پایش حین تحصیل دانشجوي ورودي سال " 	

	 	

  سال  نیمسال  فعالیت
سنوات 

  تحصیلی
  ممکن امتیاز منفی  ممکن نوع اخطار  توضیحات

  بخش آموزشی

  و  

  دفاع از پیشنهاد رساله

  5  1398  اول
  دفاع از پیشنهاد رسالهعدم 

 باشدوضعیت آموزشی دانشجو فعال می نکته :
- - 

  6  1398  دوم

  پیشنهاد رسالهموفقیت آمیز دفاع

وضعیت آموزشی دانشجو تعلیق موقت بوده و پس از نکته:

 نام انجامدریافت گزارش جلسه دفاع وضعیت فعال، و ثبت

 گردد.می

- - 

  

سنوات   سال  نیمسال  بخش پژوهشی

  تحصیلی

  ممکن امتیاز منفی  ممکن نوع اخطار  توضیحات

 ساالنهارزیابی میان  7  1399  اول  نیمسال اول (فرد) پژوهشی
  اخطار کتبی

 ( اخذ تعهد از دانشجو توسط استاد راهنما)
-  

 ارزیابی ساالنه  8  1399  دوم  ) پژوهشیزوج( دومنیمسال 
  ) 1اخطار نوع (

 ارزیابیبه تشخیص هیأت
1  

 ساالنهارزیابی میان  9  1400  اول  (فرد) پژوهشی سومنیمسال 
  اخطار کتبی

 ( اخذ تعهد از دانشجو توسط استاد راهنما)
-  

 ارزیابی ساالنه  10  1400  دوم  ) پژوهشیزوج( چهامنیمسال 
  ) 1اخطار نوع (

 ارزیابیبه تشخیص هیأت
1  

 ساالنهارزیابی میان  11  1401  اول  (فرد) پژوهشیپنجم نیمسال 
  اخطار کتبی

 ( اخذ تعهد از دانشجو توسط استاد راهنما)
- 

 ارزیابی ساالنه  12  1401  دوم  ) پژوهشیزوج( ششمنیمسال 
  ) 1اخطار نوع (

 ارزیابیبه تشخیص هیأت
1  

  

، فرایند پایش حین تحصیل مطابق با دانشجو ) تحصیل12دوازدهم(نیمسال  پایانتا در صورت عدم دفاع نهایی رساله  نکته مهم:

  اعمال خواهد شد.موجود در صفحه اول ) 3جدول شماره (

  

  

  

  

  

  

  

  



  

	 	

	"نمایداز پیشنهاد رساله دفاع میخویش تحصیل ) 8( هشتمکه در نیمسال  96وضعیت پایش حین تحصیل دانشجوي ورودي سال " 	

	 	

  سال  نیمسال  فعالیت
سنوات 

  تحصیلی
  ممکن امتیاز منفی  ممکن نوع اخطار  توضیحات

  بخش آموزشی

  

  و

  

  دفاع از پیشنهاد رساله 

  5  1398  اول
  دفاع از پیشنهاد رسالهعدم 

 .باشدوضعیت آموزشی دانشجو فعال می نکته :
- - 

  6  1398  دوم
  دفاع از پیشنهاد رسالهعدم 

 خواهد بود.تعلیق موقت دانشجو وضعیت آموزشی نکته:
- - 

  7  1399  اول

  دفاع از پیشنهاد رسالهعدم 

اختتام پرونده محروم از "وضعیت آموزشی دانشجو به  نکته :

 یابد.تغییر می "تحصیل

- - 

  8  1399  دوم

  پیشنهاد رساله موفقیت آمیزدفاع 

اختتام پرونده محروم از "وضعیت آموزشی دانشجو نکته

پس از دریافت فرم علت تأخیر به همراه .است "تحصیل

در صورت ، از دانشکده سایر مدارك طی نامه رسمی

موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه با بازگشت به 

در جلسه میزگرد  ويو طرح درخواست دانشجو تحصیل 

پس از دریافت گزارش  از راه دور مجوز صادر خواهد شد.

 گردد.نام انجام میجلسه دفاع وضعیت فعال، و ثبت

- - 

  

سنوات   سال  نیمسال  بخش پژوهشی

  تحصیلی

  ممکن امتیاز منفی  ممکن نوع اخطار  توضیحات

 ساالنهارزیابی میان  9  1400  اول  نیمسال اول (فرد) پژوهشی
  اخطار کتبی

 ( اخذ تعهد از دانشجو توسط استاد راهنما)
-  

 ارزیابی ساالنه  10  1400  دوم  ) پژوهشیزوج( دومنیمسال 
  )1اخطار نوع (

 ارزیابیبه تشخیص هیأت 
1  

 ساالنهارزیابی میان  11  1401  اول  (فرد) پژوهشی سومنیمسال 
  اخطار کتبی

 ( اخذ تعهد از دانشجو توسط استاد راهنما)
-  

 ارزیابی ساالنه  12  1401  دوم  ) پژوهشیزوج( چهامنیمسال 
  )1اخطار نوع (

 ارزیابیبه تشخیص هیأت 
1  

  

، فرایند پایش حین تحصیل مطابق با دانشجو ) تحصیل12دوازدهم(نیمسال  پایانتا در صورت عدم دفاع نهایی رساله  نکته مهم:

  اعمال خواهد شد.موجود در صفحه اول ) 3جدول شماره (

  

  

  

  


