چارت سهاًی تحصیل در هقطع دکتزی ( )Ph.Dبزای ٍرٍدی ّای  ٍ 33پس اس آى
ًیوسال اٍل

سال اٍل

ًیوسال دٍم
تابستاى سال 1

سال دٍم

ًیوسال سَم

ًیوسال چْارم
تابستاى سال 2

سال سَم

ًیوسال پٌجن

ًیوسال ششن
تابستاى سال 3

 .2تؼییي تکلیف ٍضؼیت ٍ تؼذاد درٍس جثزاًی (تز اساس تطخیص گزٍُ)
 .1جلسِ هؼارفِ
 .3اًتخاب درٍس اصلی تزاساس چارت تزًاهِ ریشی تزهی گزٍُ
 . 4گذراًذى دٍرُ ایوٌی در آسهایطگاُ جْت کسة هجَس تزدد در آسهایطگاُ (تزای رضتِ ّای آسهایطگاّی)
 .1اًتخاب درٍس اصلی ٍ اًتخاتی تزاساس چارت تزًاهِ ریشی تزهی گزٍُ
 .2پایاى هْلت اًتخاب استاد راٌّوا (تا پایاى اسفٌذهاُ سال اٍل ٍرٍد)
TOEFL: 500
 .3تالش تزای قثَلی در آسهَى ستاى تؼٌَاى ضزط ضزکت در اهتحاى جاهغ ( TOLIMO: 500
 .4آغاس ًگارش پزٍپَسال (در فزم طزح ّای ضوارُ  3هستخزج اس سایت داًطکذُ کطاٍرسی )http://agriculture.um.ac.ir
تکویل پزٍپَسال ٍ اػوال تصحیحات ًْایی تا کوک استاداى راٌّوا ٍ هطاٍر اس طزیق پزتال داًطجَیی

 .4اقذام تِ اًتخاب استاد راٌّوا

IELTS: 5.5

 . 1اًتخاب درس آهادگی تزای جاهغ در ٌّگام اًتخاب ٍاحذ ٍ تقاضای ضزکت درآسهَى جاهغ ٍ تکویل فزم هزتَطِ (تْیِ هقالِ تٌْا تِ ػٌَاى ًوزُ کوکی در هحاسثِ ًوزُ ًْایی آسهَى جاهغ هَثز است)
 . 2تکویل ًْایی پزٍپَسال ٍ ارائِ تقاضای کتثی تِ گزٍُ تزای تٌظین سهاى دفاع اس پزٍپَسال (تکویل فزم هزتَطِ)
 .3ضزٍع ًگارش گشارش ضص هاِّ اس اتتذای ًیوسال سَم تا تکویل فزم گشارش ضص هاِّ هستخزج اس سایت داًطکذُ (هْلت ارائِ تا اٍل اردیثْطت ٍ اٍل آتاى هاُ ّز سال تزای گشارش فؼالیت ضص هاِّ قثلی است)
 .1اًتخاب ٍاحذ پایاى ًاهِ -درصَرت تصَیة پزٍپَسال اداهِ هزاحل ػولی پایاى ًاهِ
 .2ضزکت هجذد در آسهَى جاهغ (تزای دٍهیي تار) در صَرت ػذم هَفقیت در آسهَى قثلی
 .3ارائِ گشارش ضص هاِّ
تالش تزای تْیِ ٍ ًگارش اٍلیي هقالِ ضزٍری تزای دفاع اس رسالِ (هقالِ هجَس دفاع)
 .2درصَرت تؼَیق ،تالش تزای ًگارش هقالِ هجَس دفاع
 .1اًتخاب ٍاحذ پایاى ًاهِ -اداهِ ػولیات اجزایی پایاى ًاهِ
 .4اقذام تزای فزصت هطالؼاتی داخلی یا خارج احتوالی هَرد تقاضا
 .3ارائِ گشارش ضص هاِّ
 . 4آخزیي هْلت ضزکت در آسهَى جاهغ در صَرت ػذم قثَلی در یکی اس ًیوسال ّای گذضتِ در صَرت ػذم ضزکت در آسهَى دٍم (در ًیوسال قثلی) ایي آخزیي فزصت تزای کسة ًوزُ قثَلی ٍ اداهِ تحصیل است.
.5آخزیي هْلت دفاع اس پزٍپَسال تزای تواهی داًطجَیاى ًیوسال پٌجن هی تاضذ.
 .1اًتخاب ٍاحذ پایاى ًاهِ -اداهِ ػولیات اجزایی پایاى ًاهِ
 .2ارائِ گشارش ضص هاِّ
 .3تالش تزای ًگارش دٍهیي هقالِ هستخزج اس پایاى ًاهِ (تزای کسة ًوزُ هاساد)
آخزیي هْلت تزای اػشام تِ فزصت هطالؼاتی

چْارم

سال

(سال آخز)

سال پٌجن

ًیوسال ّفتن

 .1اًتخاب ٍاحذ پایاى ًاهِ -اداهِ ػولیات اجزایی پایاى ًاهِ

ًیوسال ّشتن

 .1اًتخاب ٍاحذ پایاى ًاهًِ -گارش پایاى ًاهِ تزاساس دستَرالؼول ضیَُ ًاهِ ًگارش (هستخزج اس سایت داًطکذُ کطاٍرسی )http://agriculture.um.ac.ir
 .2ارائِ گشارش ضص هاِّ
 . 3درصَرت آهادگی تزای دفاع در ایي ًیوسال ،تؼییي ٍقت دفاع اس اتتذای ًیوسال در جذٍل تٌظین دفاػیات (ًشد هٌطی گزٍُ) ضزٍریست.
 .4تکویل فزم تقاضای تزگشاری جلسِ دفاع حتوا یکواُ قثل اس پیص دفاع تٌظین ضذُ.

ًیوسال ًْن

ًیوسال دّن

) MSRT & TELP: 55

 .2ارائِ گشارش ضص هاِّ

 .1اًتخاب ٍاحذ پایاى ًاهًِ -گارش پایاى ًاهِ تزاساس دستَرالؼول ضیَُ ًاهِ  -اًجام هَارد ً 4 ٍ 3یوسال ّطتن درصَرت ػذم دفاع
 .2ارائِ گشارش ضص هاِّ
 .3رسرٍ سالي دفاع ٍ درخَاست تزگشاری جلسِ دفاع
 .1توذیذ رسوی سٌَات اس طزیق پزتال داًطجَیی درصَرت ػذم دفاع تا ًیوسال 9
 .2اًتخاب ٍاحذ پایاى ًاهِ  -اًجام هَارد ً 4 ٍ 3یوسال ّطتن درصَرت ػذم دفاع
 .3ارائِ گشارش ضص هاِّ
*درصَرت ػذم اتوام تحصیل تا پایاى ًیوسال دّن ،توذیذ رسوی تٌْا تا پزداخت ضْزیِ پس اس تصَیة ضَرای آهَسضی داًطگاُ هوکي خَاّذ تَد.

*کلیِ ایي فزآیٌدّا تا سهاى دفاع تَسط داًشجَ باید صَرت پذیزد .پس اس دفاع هزاجعِ بِ ادارُ آهَسش جْت اًجام اهَر هزبَط بِ فارغ التحصیلی طی حداکثز یک هاُ ضزٍریست .عَاقب تاخیز درایي فزآیٌد بعْدُ داًشجَ خَاّد بَد.

