بسمه تعالی
قابل توجه دانشجویان دوره دکتری
موارد مهمی که دانشجویان دکتری می بایست حتما در حین تحصیل خود از نظر آموزشی رعایت نمایند :
 مطابق بند یا دستورالعمل برگزاری ارزیابی جامع  ،شیوه نامه اجرایی آیین نامه دوره دکتری  ،دانشجو بایدحداکثر تا پایان نیمسال ششم  ،قبل از نیمسال هفتم در آزمون جامع قبول شده باشد در غیر این صورت از
ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
 مطابق بند  4تصویب پیشنهاده ی رساله  ،دانشجو تا پایان نیمسال هفتم تحصیلی می بایست پیشنهاده رسالهخود را به تصویب نهایی برساند .در غیر این صورت از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
 مطابق تبصره  3ماده  5تصویب پیشنهاده رساله  ،دانشجو می بایست در هر نیمسال تحصیلی مطابق تقویمآموزشی دانشگاه گزارش پیشرفت تحصیلی خود را بر اساس پیشنهاد رساله در فرم مخصوصی که باید به
امضای استادان راهنما و مدیر گروه رسیده باشد به آموزش دانشکده ارسال کند .ثبت نام نیمسالهای بعدی
منوط به ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی می باشد و عدم ارائه آن به منزله انصراف از تحصیل تلقی می شود.
 طبق مفاد جلسه  458شورای پژوهشی دانشگاه به تاریخ  97/5/2دانشجویانی که دوره دکتری ورودی به بعداز سال  1396باید حتما در دوره اخالق پژوهی که در دانشگاه برگزار می شود شرکت نموده و موقع ثبت
پروپوزال خود در سامانه پایاننامه ها  ،گواهی آن را بارگذاری نمایند.
 مطابق مصوبه مورخ  98/5/15کلیه دانشجویانی که از نیمسال دوم تحصیلی  98-99رساله را انتخاب مینمایند می بایست در  4دوره کارآفرینی که دانشگاه ارومیه برگزار می کند شرکت نموده و گواهی آنرا
هنگام ثبت پروپوزال خود در سامانه پایاننامه ها بارگزاری نمایند.
 مطابق مصوبه جلسه  946شورای آموزشی دانشگاه دانشجویان ورودی دکتری می بایست از بدو ورود تا پایانترم دوم  ،نمره زبان انگلیسی خود را ارائه نمایند .در غیر این صورت در دوره های زبان انگلیسی دانشگاه
ارومیه ( ویژه این دانشجویان ) می بایست شرکت نموده و نمره قبولی اخذ نمایند .این مصوبه برای ورودیهای
 96و قبل از آن طبق روال قبلی و برای ورودیهای  97از پایان ترم سوم و برای ورودیهای  98و بعد از آن از
پایان ترم دوم الزامی است.

