قابل توجه دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلی دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی (دکتری و ارشد) و کارشناسی
 -1دوره دکتری

-آسهَى جاهع داًشجَیاى گزٍُ جغزافیا ٍ بزًاهِ ریشی شْزی با کذ ( )7211149گزٍُ  1هی باشذ.

آسهَى جاهع داًشجَیاى گزٍُ صئَهَرفَلَصی با کذ ( )7211149گزٍُ 4هی باشذ.آسهَى جاهع داًشجَیاى گزٍُ آب ٍ َّاشٌاسی با کذ ( )7211149گزٍُ  3هی باشذ.-آسهَى جاهع داًشجَیاى گزٍُ جغزافیا ٍبزًاهِ ریشی رٍستایی با کذ( )7211149گزٍُ 2هی باشذ.

تعذاد ٍاحذ رسالِ دکتزی بزای داًشجَیاًی کِ ٍ 14احذ درسی گذراًذُ(ٍرٍدی ٍ 79هاقبل) ٍ 42احذ با کذ  22222222هی باشذ ،کذگزٍُ ًیش(چْار رقوی) کذ اساتیذ هی باشذ.
کذ هذکَر در ّویي سایت قزار دادُ شذُ است.
تعذاد ٍاحذ رسالِ دکتزی بزای داًشجَیاًی کِ ٍ 19احذ درسی گذراًذُ(ٍرٍدی ٍ 79هابعذ)ٍ 42احذ با کذ  44444444هی باشذ ،گزٍُ ًیش(چْار رقوی) کذ اساتیذ هی باشذ .کذ
هذکَر در ّویي سایت قزار دادُ شذُ است.
تَجِ :السم بِ تَضیح است ،داًشجَیاًی کِ یک بار رسالِ را اًتخاب کزدُ اًذً ،بایذ در تزم ّای بعذی
هجذداً رسالِ را اًتخاب ًوایٌذ ،آًْا بایذ اداهِ رسالِ بِ شزح سیز اقذام کٌٌذ.
اداهِ رسالِ دکتزی بزای تواهی داًشجَیاى داًشکذُ بزًاهِ ریشی ٍ علَم هحیطی با کذ 9999999

گزٍُ ًیش (چْار رقوی) کذ اساتیذ هی باشذ .کذ هذکَر درّویي سایت قزار دارد.
ایوٌی ،بْذاشت ٍ هحیط سیست( )HSEداًشجَیاى دکتزی با کذ  ٍ 55555552گزٍُ  4قابل اًتخاب است.-2کارشناسی ارشد

اًتخاب ٍاحذ پایاى ًاهِ ٍ اداهِ پایاى ًاهِ در هقطع کارشٌاسی ارشذ داًشکذُ بزًاهِ ریشی ٍ علَمهحیطی(عولی) باکذ ()11111112هی باشذ .گزٍُ پایاى ًاهِ ًیش(چْار رقوی) کذ اساتیذ هی باشذ .کذ
هذکَر بزای استفادُ داًشجَیاى در ّویي سایت قزار دادُ شذُ است.
ایوٌی ،بْذاشت ٍ هحیط سیست( )HSEداًشجَیاى ارشذ با کذ  ٍ 5555555گزٍُ  4قابل اًتخاب است.-3کارشناسی
قابل تَجِ داًشجَیاى کارشٌاسی :جْت رعایت حال ّن ٍرٍدی ّای خَد ،در ٌّگام اًتخاب ٍاحذ تواهی درٍسرا فقط اس یک گزٍُ (الف ٍ یا ب) اًجام دّیذ .طَری ًباشذ کِ بعضی درٍس را اس الف ٍ بقیِ را اس ب اًتخاب شَد.

