دانشگاه اصفهان – گروه مهندسي نرمافزار
برنامه چهار ساله دانشجويان دكتري مهندسي نرم افزار كامپيوتر – نرمافزار

برنامه اجرايي پيشنهادي دكتري مهندسي نرم افزار براي انطباق با سرفصل جديد وزارت علوم
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ارائه و دفاع از پيشنهاديه تحقيق ( (proposal

پنجم الي هشتم

تدوين و دفاع از رساله

برنامه فوق پيشنهاد ساالنه گروه براي دروس دکتري است .استادان راهنماي دانشجويان می توانند با توجه به نيازهاي علمی
دانشجوي تحت سرپرستی خود ،و با در نظر گرفتن قيود اجرايی ارائه دروس ،در هر نيمسال  3درس را پيشنهاد دهند .دروس
پيشنهادي می تواند جزء موارد زير باشد:
 oدروس جدول فوق
 oدروس کارشناسی ارشدي که در هر نيمسال در گروه ارائه می شود و قبالً توسط دانشجو گذرانده نشده است
 oحداکثر يک درس از ساير گروه ها يا دانشکده ها



در صورتی که امکان انتخاب استاد راهنما در نيمسال اول مقدور نباشد ،مالک انتخاب دروس توسط دانشجويان در نيمسال اول
صرفاً جدول فوق خواهد بود که سه در س از  4درس را انتخاب میکنند ( .در ضمن گروه ممکن است با توجه به تعداد
دانشجويان و ساير محدوديت ها براي کالسها سقف تعيين نمايد)



با توجه به قيود و محدوديت هاي اجرايی ارائه دروس در هر نيمسال ،برنامه ارائه شده توسط استاد راهنماي دانشجو صرفاً
پيشنهاد است و شوراي تحصيالت تکميلی گروه نهايتاً مرجع سياست گذاري و تصويب نهايی دروس دانشجويان دکتري در هر
نيمسال خواهد بود که سعی می شود با در نظر گرفتن محدوديت ها ،حداکثر انطباق با برنامه پيشنهادي استادان راهنما براي
دانشجويان تامين شود.

