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 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 دانشکده مهندسي برق 

 ﴾بنام خداوند متعال   ﴿

 

 

 
 

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دانشکده مهندسي برق ی تخصصي ردکت محترمدانشجوی 

 1400 سال تحصيليورودی 
 

به باالترین مقطع تحصیلی در نظام آموزشی عالی تبریک گفته و از اینکه به جمع دانشگاهیان در این دانشگاه پیوسته اید در ورود را موفقیت شما 

 بسیار خرسندیم.

 

دوره های در حال  فرمها، قوانین، دانشکده،مشتمل بر اطالعات مفیدی دربارۀ  http://ee.kntu.ac.irپایگاه اطالع رسانی دانشکده به آدرس 

ا مراجعه می توانید بنیز دانشگاه ....  امکانات، تاریخچه وهمچنین جهت اطالع از . قابل دسترسی شما عزیزان می باشد امکانات فعلی آن زاری وبرگ

ه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دست ، به اطالعات بیشتری درخصوص دانشگا(www.kntu.ac.ir)صفحۀ اصلی پایگاه اینترنتی دانشگاه ه ب

 یابید.

 

دانشگاه دانشکده و ای راهبردی است که بر اساس آن دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در حال حاضر دارای برنامهدانشکده مهندسی برق 

. رشد کمی و کیفی و شناخته شدن روز بایست با سرعت قابل توجهی به بهبود شاخص های آموزشی و پژوهشی و ارتقای موقعیت خود بپردازدمی

دانشگاه در مجامع داخلی و خارجی در طی چند سال اخیر حاکی از آنست که برنامۀ راهبردی واقع بینانه و دست یافتنی است. در دانشکده و افزون 

 این میان دانشجویان دوره های دکتری نقشی استثنایی بر عهده دارند.
 

اهتمام برنامه تحصیلی خود مدارک و سامان بخشی  تبات و مدارک این دورۀ تحصیلی خود را نگهداری و به تنظیممکا انتظار می رود دانشجویان

تالش دارند تا اطالعات ضروری و مورد نیاز را  نیز کدهتحصیالت تکمیلی دانش معاونت آموزشی ودر  امور آموزشیکارشناسان  ای داشته باشند. ویژه

ما اینست که حتماً از پایگاه مذکور استفاده نموده و در طول تحصیل خود از توصیۀ  لذادر اختیار شما قرار دهند  انشکدهدتی ناز طریق پایگاه اینتر

 جهت ارتباط این معاونت با دانشجویان ضروری است. گاهایجاد رایانامه )ایمیل( دانش آن طریق با ما در ارتباط باشید.

 

به وقت بر مبنای این فرض تدوین گردیده اند که دانشجویان دکتری بطور تمام  یدکتر لیبر دورۀ تحصی قوانین و مقررات حاکمالزم به ذکر است 

از تحصیل با مشکالت آموزشی مواجه شده و اغلب دانشجویانی که در طول دوره  کارهای مربوط به تحصیل و تحقیق در این دوره اشتغال دارند.

 بوجود می آورند. کدهرا برای خود و دانش عددیمت نتیجه مشکالت بازمی مانند به این نکته توجه نکرده و در

 

رود که در تدوین پایان نامه و ه بوده و از دانشجویان انتظار میکدبرای دانشمسألۀ مهم دیگری همچنین رعایت اخالق حرفه ای و امانت داری علمی 

 والنه و دقیق اشاره نمایند.تهیه مقاالت علمی و گزارشات خود به مراجع مورد استفاده بصورتی مسئ

 

ؤثری امیدواریم که دورۀ تحصیلی جدید شما دوره ای خوش، خاطره انگیز و توأم با موفقیت بوده و بتوانید ضمن ارتقای توانائی های فردی، نقش م

قق بخشیدن به آرمان های ترسیم دانشگاه که همانا سربلندی میهن عزیز اسالمی، توسعۀ علم و فنآوری وتحدانشکده و را در دستیابی به اهداف 

موجب خوشوقتی و  دانشکدهشده توسط رهبری معظم انقالب اسالمی است ایفا نمائید. پیشنهادات و انتقادات شما در جهت بهبود فعالیت های 

 امتنان است.
 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده

 1400شهریور 
 

 

http://www.kntu.ac.ir/


 

 
 1307تاسيس 

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 دانشکده مهندسي برق 

 بسمه تعالي

 1400 راهنمای دورۀ تحصيلي دانشجويان دکتری ورودی سال

 توضیحات ضروری های مهمشرح فعالیت نیمسال تحصیلی

 اول

 تعیین استاد راهنما -

 واحد درسی  6اخذ حداقل  -

 academic writing اخذ دروس جبرانی و درس  -

 های پژوهشیشروع فعالیت -

 ارائه گزارش نیمسال تحصیلی به استاد راهنما -

هماهنگی برای اخذ دروس اصلی و دروس جبرانی  -

 و تصویب گروه آموزشی با استاد راهنما

دانشجو باید با هماهنگی استاد راهنما نسبت به -

انتخاب زمینه کار پژوهشی  انجام مطالعات اولیه و 

  نموده باشد. اماقد

 آخرین مهلت ارائه نمره مهارتهای زبان انگلیسی -

 دوم

 اخذ واحدهای درسی باقیمانده -

 ادامه فعالیت پژوهشی -

 ارائه گزارش نیمسال تحصیلی به استاد راهنما -

دروس اصلی با حداقل معدل واحد  12گذراندن  -

 پیش نویس پیشنهادیه رساله هیهو ت16

 ان جامعآمادگی برای امتح -

 سوم

 )ارزیابی آموزشی کتبی( امتحان جامعجهت شرکت در درخواست  -

 شرکت در امتحان جامع -

 پیشنهاد موضوع رساله دکتری )ارزیابی پژوهشی( آماده سازی -

 پس از قبولی در امتحان جامع کتبی دفاع از پیشنهاد موضوع رساله دکتری -

 ماارائه گزارش نیمسال تحصیلی به استاد راهن -

برای  دکتری خرین مهلت اتمام دروس دورهآ -

دانشجویانیکه مشمول درس جبرانی و یا جبران 

 معدل شده اند.

 چهارم
 ، نوشتن مقاله انجام کار پژوهشی -

 ارائه گزارش نیمسال تحصیلی به استاد راهنما -

موضوع رساله آخرین مهلت دفاع از پیشنهاد -

 * دکتری )ارزیابی پژوهشی(

 پنجم
 ار پژوهشی، نوشتن مقالهانجام ک -

 ارائه گزارش نیمسال تحصیلی به استاد راهنما -

آخرین مهلت دفاع از پیشنهاد رساله دکتری -

 دستورالعمل*  23برای دانشجویان مشمول ماده

 ششم

 انجام کار پژوهشی، نوشتن مقاله -

 پیشرفت رساله )اردیبهشت ماه( -(1برگزاری سمینار ) -

 ه استاد راهنماارائه گزارش نیمسال تحصیلی ب -

 

 هفتم
 انجام کار پژوهشی، نوشتن مقاله -

 ارائه گزارش نیمسال تحصیلی به استاد راهنما -

دانشجو باید شروع به تهیه و تدوین مطالب  -

 نماید. رساله

و در صورت نیاز  2قبل از ارائه سمینار  -

دانشکده فعالیت به عنوان دستیار آموزشی 

حداقل در یک عنوان درسی)نظری یا 

 (**عملی

 هشتم

 ***انجام کار پژوهشی، نوشتن مقاله -

 پیش دفاع )اردیبهشت ماه( -(2برگزاری سمینار ) -

 اعالم آمادگی جهت دفاع از رساله -

 هفته قبل از تاریخ دفاع 4حداقل  رسالهتسلیم  -

 دفاع از رساله دکتری -

 

دانشگاه به آدرس  ج در پایگاه اطالع رسانی مدیریت تحصیالت تکمیلیمندرشورای دانشگاه  20/03/1398مصوب ( .Ph.Dمطالعۀ دستورالعمل اجرایی دورۀ دکتری ) :1 مهم های توصیۀ -

/http://grad.kntu.ac.ir 

 (.Ph.Dدستورالعمل اجرایی دورۀ دکتری ) 23* مادۀ 

 (.Ph.D)دکتری دستورالعمل اجرایی دوره 24** ماده 

  (.Ph.Dستورالعمل اجرایی دورۀ دکتری )د 25مادۀ  ***

 :2توصیه های مهم -

)سامانه دروس دانشگاه( قابل رویت است. با شروع کالسها در این سامانه در  vc.kntu.ac.ir این ایمیل در سامانه خواهدبود.ی و ارتباطات با دانشجویان از طریق ایمیل دانشگاهی کلیه اطالعات -

 قسمت پروفایل می توانید به ایمیل خود و اطالعات الزم دسترسی یابید.

http://www.kntu.ac.ir/

