
كامپيوتر علوم و آمار رياضي، دانشكده
دانشجويان پژوهشي و آموزشي هاي فعاليت زماني دكتريجدول مقطع

دانشجومرحلهدورهترم مهماقدامات مقررات و قوانين

اول

اس� با هماهنگي ضمن گلستان سامانه در واحد انتخاب و دانشجو توسط نام آموزشيثبت گروه و راهنما تاد
تكميلي� تحصيالت به تحصيلدانشكدهمراجعه به شروع مشخصات فرم تكميل و دانشجويي كارت اخذ جهت
آموزشي� گروه هماهنگي با راهنما استاد انتخاب

دوم
راهنما� استاد با هماهنگي ضمن گلستان سامانه در واحد انتخاب
مراحل� در گلستان سامانه در امتحاني برنامه و درسي برنامه اضافه«بازبيني و »ترميم«و»حذف

سوم

جامع«انتخاب� گلستاندر»ارزيابي سامانه
جامع� ارزيابي در شركت مجوز دانشكده(درخواست تكميلي تحصيالت از راهنمايي اخذ )ضمن
جامع� ارزيابي در شفاهي(شركت و كتبي بخش دو )در

چهارم

واحد� گلستان»پروپوزال«انتخاب سامانه در
از� دفاع پرونده تشكيل و دانشكده تكميلي تحصيالت به پروپوزالمراجعه
پروپوزال� از دفاع جلسه رساله(برگزاري پژوهشي )پيشنهاد

گر• توسط مصوب درسي برنامه طيق و تكميلي تحصيالت شوراي تاييد و راهنما استاد نظر با درسي هاي شودواحد مي انتخاب آموزشي .وه
دكتري• دوره درسي واحدهاي كه36تعداد است و16الي12واحد تئوري آن باشد24الي20واحد مي رساله شامل آن .واحد
حداقل• است الزم نيمسال هر حداكثر6در شود10و اخذ درسي واحد
از• بيش موجه غير ص16/3غيبت نمره درج موجب درس هر كالس شوددر مي .فر
بود• خواهد هزينه پرداخت مشمول دوم بار براي درس اخذ ، بگذراند را درسي نتواند دليلي هر به دانشجو صورتيكه .در
از• نبايد راهنما استاد با شده اخذ واحدهاي باشد%60سقف بيشتر دروس
گ• به موظف دانشجو تكميلي، تحصيالت شوراي تصويب و راهنما استاد تشخيص باشدبه مي مصوب جبراني دروس يا درس .ذراندن
حداقل• نمره است12كسب الزم جبراني دروس استهرچنددر دروس اين مصوب هزينه پرداخت به موظف دانشجو ولي شود نمي محاسبه كل و ترم هاي ميانگين .در
درس• هر در قبول قابل حد14نمره آموزشي دوره دروس در قبول قابل كل ميانكين باشد16اقلو مي
تر• همان در و اخذ را جامع ارزيابي ، آموزشي دروس اتمام از پس بالفاصله است موظف كندمدانشجو شركت آن آزمون .در
شود• مي اعالم دانشكده تكميلي تحصيالت توسط تحصيلي نيمسال هر در جامع ارزيابي برگزاري تاريخ
نيمسا• پايان تا دليلي هر به دانشجو شودچنانچه مي محروم تحصيل ادامه از بگذراند را جامع ارزيابي نتواند پنجم .ل
است• شفاهي و كتبي شيوه به جامع ارزيابي برگزاري .نحوه
پژوهشي• فعاليتهاي شروع براي الزم باشد،شرط مي پروپوزال تصويب و جامع ارزيابي موفق گذراندن
ب• دانشجو براي درس يك تنها نيمسالي در جامعچنانچه ارزيابي تواند مي ، باشد مانده كندرااقي نام ثبت درس آن با .همراه
طبق• زبان نمره حداقل دكتري«كسب خارجي زبان نامه است»آيين جامع آزمون در شركت نيازهاي پيش از .يكي
بخش• دو در دانشجو شفاهينمرات و ازكتبي كمتر نبايد جامع اينصو.باشد16ارزيابي غبر بصورتدر نتيجه قبول«رت قابل ترم»غير پايان تا تواند مي تنها دانشجو و درج كارنامه در

نمايد شركت آن آزمون در ديگر يكبار .بعد
حداقل• دكتري دوره در تحصيل مجاز حداكثر6مدت به8و دانشگاه موافقت با كه است است10ترم افزايش قابل .ترم
ش• آموزشي دوره مجاز مدت پروپوزال،:املطول از دفاع و جامع آزمون دروس، است5گذراندن .نيمسال
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دانشكده� تكميلي تحصيالت به آن تحويل و تكميل دانشكده، سايت از آخري ترم دانشجوي فرم اخذ
واحد� گلستانرسالهانتخاب سامانه در
رساله� مصوب عنوان ثبت از اطمينان جهت گلستان سامانه بازبيني
عملكرد� دريافت با راهنما استاد نظر زير رساله امور بخش«انجام »رضايت
فرم� رساله«تكميل پيشرفت دانشكده»گزارش تكميلي تحصيالت به آن تحويل و راهنما استاد تاييد ضمن

ششم

گلستان� سامانه در نامه پايان واحد انتخاب
با� راهنما استاد نظر زير رساله امور عملكردانجام بخش«دريافت »رضايت
المللي� بين معتبر نمايه با مجالت به مقاالت ارسال و استخراج
فرم� رساله«تكميل پيشرفت دانشكده»گزارش تكميلي تحصيالت به آن تحويل و راهنما استاد تاييد ضمن

هفتم

گلستان� سامانه در نامه پايان واحد انتخاب
زير� رساله امور عملكردانجام دريافت با راهنما استاد بخش«نظر »رضايت
المللي� بين معتبر نمايه با مجالت به مقاالت ارسال و استخراج
فرم� رساله«تكميل پيشرفت دانشكده»گزارش تكميلي تحصيالت به آن تحويل و راهنما استاد تاييد ضمن
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گلستان� سامانه در نامه پايان واحد انتخاب
رساله� نگارش
پرونده� تشكيل و تكميلي تحصيالت به رساله(مراجعه علمي صالحيت ميزان »بررسي
پي� جلسه در قبوليششركت عنوان كسب و رساله از دفاع
رساله� از دفاع مجوز دانشكده(درخواست تكميلي تحصيالت از راهنمايي اخذ )با
از� دفاع جلسه در رسالهشركت
اصالحات� نگارشي(سالهرانجام و دانشكده)علمي تكميلي تحصيالت از راهنمايي اخذ با

كند• آغاز راهنما استاد نظر زير را خود پژوهشي فعاليت اول، ترم پايان تا است موظف .دانشجو
سودع• مي محسوب تحصيل از انصراف منزله به گلستان سامانه در مقرر زمان در رساله ثبت و نام ثبت .دم
حداقل• بايد نمايد45دانشجو اقدام مجوز اخذ جهت الزم امور انجام به نسبت رساله از دفاع و جامع ارزيابي برگزاري از قبل .روز
حدا• ترم هر در بايد پژوهشي، ايام در تحصيالتدانشجو شوراي در طرح جهت مستندات با همراه اول راهنماي استاد تاييد ضمن را رساله امور پيشرفت گزارش فرم يكبار قل

دهد تحويل دانشكده تكميلي تحصيالت به پرونده در درج و .تكميلي
شود• مي محسوب اول نفر براي فقط رساله، از دفاع مجوز اخذ براي مقاله هر .امتياز
است• ممكن رساله موضوع تصويب از پس نيمسال دو حداقل رساله، از .دفاع
باشد• مي دفاع پيش انجام به موظف دانشجو دانشكده، تكميلي تحصيالت شوراي در تاييد و تخصصي كميته در دكتري دانشجوي رساله علمي كفايت تاييد از جهت.پس اقدام

است دفاع پيش جلسه در قبولي كسب به منوط رساله از دفاع امور .انجام
استاد• موافقت شرط به دانشكده تكميلي تحصيالت شوراي تاييديه كسب و دفاع پيش جلسه در قبولي كسب از پس و)اساتيد(دانشجو ماه يك حداقل است موظف راهنما،

دفاع، پيش جلسه از پس ماه سه تا نمايدحداكثر برگزار را خود رساله از دفاع .جلسه
دهد• تحويل دانشكده تكميلي تحصيالت به رساله از دفاع مجوز صدور براي دانشجو است الزم كه مصوب:مداركي قالب در رساله از اي ازنسخه كامل اي نسخه دانشكده،

پژ پيشينه گزارش دفاع، مجوز درخواست ي شده تكميل كاربرگ رسالهمقاالت، پژوهشي پيشرفت ترمي گزارشات ، خارجي زبان قبولي گواهي جويي، همانند گزارش .وهشي،
را• دفاع زمان هماهنگي كاربرگ داوران، به رساله از اي نسخه تحويل ضمن دفاع از قبل هفته دو حداقل است موظف دانشجو دفاع، مجوز صدور از تكميليبهپس تحصيالت

دهد تحويل .دانشكده
كل• معدل حداقل داشتن آموزشي، دروس گذراندن آموختگي، دانش است16مالك رساله از دفاع در موفقيت .و
آموختگي• دانش استهمانتاريخ رساله از دفاع .تاريخ
فناوري• و پژوهشي معاونت حوزه ضوابط رعايت و اول راهنماي استاد از كتبي مجوز با تنها كتاب، قالب در رساله ذكرچاپ بايد مقدمه در نويسندگان و است ميسر دانشگاه

است دكتري رساله از مستخرج اثر اين كه .نمايند
و• برداري رونوشت ، تقلب جعل، ادبي، دستبرد نظير علمي تخلف مرتكب رساله تدوين و پژوهشي امور انجام حين در دانشجويي دانشگاه...چنانچه سوي از او تخلف و گردد

شداثب خواهد محروم تحصيل ادامه از گردد .ات
شد• خواهد تحصيلي مدرك ابطال به منجر مدرك، اخذ و تحصيالت اتمام از پس حتي علمي تخلف .اثبات

سنوات(نهم گلستان�)افزايش سامانه در رساله واحد انتخاب

سنوات(دهم پرداز–افزايش واحد�)شهريه گلستانرسالهانتخاب سامانه هزينهدر پرداخت مشمول دهم، ترم سنوات .است)شهريه(افزايش

سنواتافز(يازدهم پرداز–ايش گلستان�)شهريه سامان در خدمت پيشخوان طريق از سنوات افزايش درخواست
واحد� گلستانرسالهانتخاب سامانه در

هزينه پرداخت مشمول سپس و دانشگاه خاص موارد كميسيون سوي از مجوز نيازمند ابتدا بعد، به و يازدهم ترم سنوات .است)شهريه(افزايش

ا- نماييدبراي مراجعه زير منابع به توانيد مي تر جامع اطالعات :خذ
درسي� دروس(برنامه گرايش)سرفصل و رشته هر براي علوم وزارت سا�مصوب و آموزشي معاونت سايت دانشكده، سايت در موجود دانشگاه آموزشي گلستانتقويم يت
دانشگاه� آموزشي معاونت سايت و دانشكده سايت در موجود سمنان دانشگاه آموزشي يكپارچه نامه دانشكده�شيوه داخلي مصوب نامه دانشكده�آيين سايت در موجود آموزشي فرمهاي

دانشكده� سايت msc.semnan.ac.ir:آدرس
دانشگاه� آموزشي معاونت سايت edu.semnan.ac.ir:آدرس
دانشگاه� گلستان سايت golestan.semnan.ac.ir:آدرس



كامپيوتر علوم و آمار رياضي، پيشنهادي(دانشكده )نسخه
دانشجويان پژوهشي و آموزشي فعاليتهاي زماني دكتريجدول

دانشجومرحله������� مهمقواناقدامات مقررات و ين
���
���
���
�����

)
مل

شا
12

ي
 ال

16
د 
اح
 و

ي
زش
مو
آ

����
���
����
����

مرحله

پژوهشي

24الي20(

)رسالهواحد

�����(ن�� ������(
���)����� ����������� ��(

������)��� �������� ��
�����(


