
  به نام خدا

 در خصوص 7/12/95آيين نامه اجرايي دانشكده برق و كامپيوتر مصوب 
  دوره دكترا دانشجويان موظفي انجام

 كامـل از اطالعـات   ليسـت  يـك  بايـد  ، هـر گـروه آموزشـي   ي هر سال تحصيليدر ابتدا - 1
شامل عنـوان  دارند (  و نياز به دستياري آزمايشگاههاي فعالي كه متولي ارائه آنها مي باشد

تعداد دستياران مـورد   آن، متوسط تعداد گروه ارائه شده در ترم و آزمايشگاه، تعداد واحد
دروس تحصيالت تكميلي  و دروس كارشناسيدو  ليست شامل نياز در هر ترم) و همچنين 

 دهد. يار تحصيالت تكميلي دانشكده قراركه متولي ارائه آنها مي باشد  را در اخت

موظفند در بدو پذيرش و ورود بـه دانشـكده   دانشجويان دكتراي دانشكده برق و كامپيوتر  - 2
كه توانايي همكاري در ارائه آنها دارند تكميل و بـه دفتـر    ي راليست آزمايشگاهها و دروس

 ).20-تحصيالت تكميلي دانشكده تحويل دهند (فرم د

هر آزمايشگاه  البته انتظار مي رود دانشجويان دكترا توانايي علمي در ارائه يا همكاري: 1تبصره 
  به رشته خود ويا دروس پايه را داشته باشند. يا درس كارشناسي مربوط

: فرايند واگذاري دسـتياري درس يـا آزمايشـگاه از نيمسـال دوم ورود دانشـجو بـه       2تبصره 
دانشكده اجرا مي شود ولي دانشجويان عالقمند مي توانند از همان ترم اول متقاضي دستياري 

  شوند.

ارد كه دانشجويان دكترا با مراجعه بـه دفتـر تحصـيالت تكميلـي     : اين امكان وجود د3تبصره 
  تغيير دهند.در ليست دانشكده برخي از دروس يا آزمايشگاههاي مورد عالقه خود را 

، ليستهايي متشـكل از دروس  20-دفتر تحصيالت تكميلي بر اساس فرمهاي تكميل شده د - 3
 كدام اسامي دانشجويان دكتـرا  كارشناسي و تحصيالت تكميلي و آزمايشگاهها را كه به هر

-(ليسـت د  اختصاص يافته است در اواسط نيمسال اول هر سال تحصيلي آماده مـي كنـد  
22(. 

  



  :(اسامي مستعار) 22-در ليست د نمونه هر گزينه

.....  .....  .....  

 )94-1-0)، قادري (95-0-0)، جوادي (92-2-1احمدي (    پالس تكنيك

.....  .....  .....  

  

عدد جلوي هـر اسـم از چـپ بـه     ستون اول نام درس، متقاضيان دستياري كه : ليستتوضيح 
(تـا  انجام داده قبلـي در ايـن درس    ترتيب سال ورود، واحد موظفي انجام داده و واحد موظفي

در اختصاص درس به دانشجويان دكترا، بايد به تمامي ايـن اطالعـات توجـه    (مي باشد بحال) 
  ستون آخر مكاني براي نوشتن اولويتهاي پيشنهادي گروه است. .)كرد

 22-دپس از انجام ثبت نام مقدماتي، دفتر تحصيالت تكميلي دانشكده با ارسال ليستهاي   -4
حـل  مربوط به هر گروه، در مورد انتخاب دانشجوي دكترا براي دسـتياري آزمايشـگاه يـا    

ارسال آن براي تحصـيالت   براي و المبه ترتيب اولويت استع درس تمرين و تصحيح تكليف
  تكميلي دانشكده يك مهلت زماني را مشخص مي كند.

گروههاي آموزشي پس از هماهنگي با استاد هر درس يا آزمايشگاه و دانشجويان متقاضي،   - 5
بايد تا مهلت مشخص شده ليست دروس را به همراه دستياران مشخص شده براي هر درس 

 به عنوان مثال: ت تكميلي دانشكده ارسال كنند.(برحسب اولويت) براي تحصيال

.....  .....  .....  

 )94-1-0)، قادري (95-0-0)، جوادي (92-2-1احمدي (  احمدي-0  جوادي-2  قادري-1  پالس تكنيك

.....  .....  .....  

 

متقاضياني كه مدنظر استاد درس يا گروه نباشند مي تواننـد بصـورت اولويـت صـفر     :4تبصره 
  شوند.مشخص 



: اولويت در دستياري آزمايشگاه و دروس كارشناسي و تحصيالت تكميلي با دانشجويان 5تبصره 
دكتراست. در صورتي كه در موردي متقاضي دكترا نباشد، گروهها (اساتيد) مي توانند بـه سـاير   

  .دانشجويان مراجعه كنند
  

دفتر تحصيالت تكميلي دانشكده با بررسي ليستهاي تكميل و ارسـال شـده از گروههـا،      -6
 دستيار هر درس را مشخص كرده و نتيجه را به گروه و دانشجو اعالم مي كند.

  
دفتر تحصيالت تكميلي دانشكده فرمي را تحت عنوان كارنامه موظفي دانشجويان دكتـرا    -7

). در پايان هـر نيمسـال، ميـزان مـوظفي     21-رم دطراحي و در پرونده وي ثبت مي كند (ف
دانشجو (اعم از آموزشي يا غيرآموزشي) در آن نيمسال محاسبه و در كارنامه درج شـده و  

 يك كپي از كارنامه براي اطالع دانشجو و استاد راهنماي وي ارسال مي گردد.

  
تم گلستان و اجراي : تحصيالت تكميلي دانشكده در خصوص ايجاد اين كارنامه در سيس6تبصره 

  روند فوق بصورت الكترونيكي پيگيري الزم را انجام مي دهد.
  
درخواست دفاع از رساله دكترا تنها زماني امكان پذير است كه طبق كارنامه، دانشجو حـداقل    - 8

 واحد موظفي را به انجام رسانده باشد. 9

 

توسط شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده تعيين مـي گـردد. در    ها واحد معادل ساير همكاري - 9
چنين مواردي پيشنهاد همكاري و واحد معادل آن بايد قبل از شـروع همكـاري بـه تصـويب      

 شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده برسد.


