 .1من به عنوان یک دانشجوی دکتری چه زمانی باید در درس «سمیناردکتری» ثبت نام کنم؟
هر دانشجوی دکتری (حتی نوورودها) موظف هستند در هر سال تحصیلی یک بار درس سمینار دکتری (شماره
درس )45800 :با نمره  Sدر کارنامه خویش داشتتتته باشتتتند یرنی انر یک نیمستتتال
ارزیابی درس به صورت U

شد ،باید نیمسال برد مجددا

نام نمودید اما نتیجه

نام کنید

 .2شرط گرفتن نمره  Sدر این درس چیست؟
حضور و مشارک فرال در حداقل  50درصد از وبینارهای نروه آموزشی دانشجو
 .3منظور از مشارکت فعال در جلسات وبینار چیست؟
حضتتور در تمام مدت زمان ارائه دانشتتجو و ارستتال یک ه یده هطارخزی از ارائه انجام شتتده به ایمیل مربو به
وبینارهای هر نروه آموزشی که در ابتدای هر نیمسال اطالعرسانی می شود
 .4گذراندن درس سمینار بر کدام یک از مراحل تحصیل در دوره دکتری اثرگذار است؟
نذراندن درس سمینار دکتری با نمره  Sبه ازای ترداد سنوات تحصیل دانشجو محاس ه شده و در مرحله تز یق
واحدها طی فرایند فارغالتح صیلی لحاظ می شود هنانچه ترداد دفراتی که دان شجو درس را پاس کرده از ترداد
سنوات دانشجو کمتر باشد ،دانشجو باید به همان ترداد کسری ،طی نیمسال های آتی در درس سمینار دکتری
نام نموده و آن را با نمره  Sپاس کند تا حائز شرایط فارغالتحصیلی شود
 .5اطالعرسانی های مربوط به سمینار دکتری چگونه انجام میشود؟
برنامه زمانی کلیه وبینارهای هر ستتال تحصتتیلی در مطرماه امالم میشتتود کلیه اطالعرستتانیها از طریق ارستتال
ایمیل جمری به دانشجویان دکتری دانش ده مطندسی هوافضا انجام میشود لذا هر دانشجوی دکتری باید نس
به ایجاد اکان در  ae.sharif.irاهتمام ورزد در غیر اینصتتورت ،مستتتولی کامل بیاطالع ماندن از برنامهها و
اطالمیهها با شخص دانشجوس
 .6اگر طبق جدول زمانی موظف به ارائه وبینار در یک نیمسال تحصیلی هستم ،باید در آن نیمسال در
درس سمینار دکتری ثبت نام کنم؟
بله تمامی دانشجویانی که ط ق جدول زمانبندی امالمی در یک نیمسال مشخصی مثال نیمسال اول یا دوم ارائه
سمینار دارند ،باید در همان نیمسال در درس سمینار دکتری
از نیمسالهای اول یا دوم

نام کنند

نام کنند دیگر دانشجویان مجازند در هر یک

 .7در صووورت ساسکردن درس و ثبت نمره  ،Sآیا می توانم مجددا در نیمسووال آینده نید در درس
سمینار ثبت نام کنم؟
بله مانری نیس

اما برای تز یق واحد ،یک بار پاسکردن درس در هر سال تحصیلی کفای میکند

 .8اگر طی یک سال تحصیلی موفق به گذراندن درس سمینار نشوم ،چگونه میتوانم جبران کنم؟
باید در سال تحصیلی بردی ،در هر دو نیمسال تحصیلی در این درس

نام نموده و هر دو را با نمره ق ولی (S

) نذراند
 .9نمره ارزیابی درس سمینار دکتری و برگداری ارائه و ارسال گدارش سیشرفت ،یکسان است؟
خیر نمره درس سمینار دکتری و ارزیابی پی شرف

سالیانه دان شجو ارت اطی با ی دیگر ندارد نمره درس سمینار

با توجه به قوامد نفته شتتده و بر م نای حضتتور فرال در وبینارها تریین میشتتود ،اما ارزیابی پیشتترف س تالیانه
دانشجو توسط کمیته ممتحنین دانشجو انجام میشود و فرایند

متفاوتی دارد

 .10آیا برای ارزیابی سیشرفت رساله ،ارائه وبینار کفایت میکند یا باید گدارش سیشرفت نید تهیه شود؟
ارائه وبینار کفای نمیکند دانشتتجو باید نزارپ پیشتترف ستتالیانه خویش را مزابق فرم امالم شتتده از ستتوی
تحصتتتیالت ت میلی یک هفته ق ل از تاریخ ارائه وبینار برای کمیته ممتحنین و ناظر تحصتتتیالت ت میلی (ط ق
امالم تحصیالت ت میلی) ارسال کند
 .11ناظر تحصیالت تکمیلی در جلسات وبینار دکتری ،همان ناظر در جلسه دفاع از سیشنهادیه رساله
دکتری است؟
خیر ناظر تحصتتیالت ت میلی در ستتمینار دکتری برای هر نروه آموزشتتی در هر نیمستتال ی ی از امضتتای هیات
ملمی دانش ده بوده و نیمسال به نیمسال تغییر میکند
 .12آیا اطالعرسانی برگداری وبینار به کمیته ممتحنین توسط دانشکده انجام می شود یا دانشجو باید
این کار را انجام دهد؟
اطالعرسانی به کمیته ممتحنین بر مطده دانشجو اس
 .13آیا امکان جابجایی تاریخ مشخص شده برای ارائه وبینار وجود دارد؟

تنطا در صورتی این امر ام انپذیر اس که دانشجو شخصا هماهنگی جابجایی تاریخ ارائه خویش را با ی ی دیگر
از دانشتتتجویان ه نروهی انجام داده و این جابجایی را یک ماه ق ل از تاریخ ارائه به اطالع تحصتتتیالت ت میلی
دانش ده برساند
 .14اگر یکی از ممتحنین نتواند در جلسه حاضر شود ،چه باید کرد؟
در صورت مدم ح ضور ی ی از ممتحنین ،جل سه وبینار برنزار می شود اما دان شجو موظف ا س حداکثر طی یک
هفته پس از تاریخ برنزاری ارائه پی شرف  ،زمانی را با ممتحن غایب هماهنگ نموده و مجددا پی شرف خویش را
برای ایشان ارائه نماید تا ت میل فرمهای ارزیابی و صورتجلسه پیشرف دانشجو میسر باشد

