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  دكتري چندمي باشد؟کارشناسی ارشد و دردوره  نمرات دانشجوحداقل نمره قبولي در ھردرس وحداقل میانگین 

براي دروس  و 20از  14 اختصاصی و اجباري  در هر درس و دکتري تخصصی ددر دوره کارشناسی ارش حداقل نمره قبولی
نگین نمرات ااست چنانچه نمره دانشجو کمتر از این مقدار باشد باید آن درس را تکرار نماید می 20از  12جبرانی  کمبود یا

غیر این صورت دانشگاه به  ودر کمتر باشد. 14در هر نیمسال تحصیلی ،نباید از در مقطع کارشناسی ارشددروس دانشجو،
باشد، دانشجو از  14دانشجو در دو نیمسال اعم از متوالی یا متناوب کمتر از .اگر میانگین نمرات دانشجو اخطار خواهد داد 

آیین نامه ارشد) 13و  12.(ماده ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد محروم می گردد  

ر از اعم از متوالی یا متناوب کمت نیمسال تحصیلی 2است. چنانچه دانشجویی در  20از  15میانگین قابل قبول دوره دکتري   
آیین نامه دکتري تخصصی) 15(ماده تحصیل در دوره دکتري تخصصی محروم می شود.باشد آن دانشجو از ادامه  15  

 درھرترم حداقل و حداكثر چندواحد مي توان ثبت نام كرد ؟

واحد و در مقطع  8-14دانشجو در مرحله آموزشی ،موظف است در هر نیمسال تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد بین 
واحد درسی  8واحد درسی از درسهاي مرحله آموزشی را انتخاب و ثبت نام کند، مگر آنکه کمتر از  8-12کتري تخصصی د

باقی داشته باشد . در موارد استثنا،با پیشنهاد گروه آموزشی ذیربط و صالحدیدشوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده /دانشگاه ، 
،افزایش یابد.( واحد در مقطع دکتري تخصصی  14قطع کارشناسی ارشد و م در واحد 16 به این تعداد می تواند حداکثر

آیین نامه ارشد)9آیین نامه دکتري و ماده  11ماده  

 

؟انتخاب واحد دانشجو چطور انجام میگیرد  

دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی درزمانی که دانشگاه اعالم می کند براي ثبت نام و انتخاب واحد به اداره 
بدون اطالع و عذر موجه به منزله ترك براي یک نیمسال عدم مراجعه دانشجو براي نام نویسی و آموزش مراجعه نماید 

)آیین نامه دکتري تخصصی 26ماده وآیین نامه ارشد 15(ماده .تحصیل است و دانشجو از ادامه تحصیل محروم می گردد  

؟انتخاب واحد پایان نامه چطور انجام میگیرد  

دانشجو پس از انتخاب پایان نامه ،تا زمانی که آنرا به پایان نرسانده است موظف است بر اساس تقویم دانشگاهی در نیمسال 
هاي بعد نیز براي آن ثبت نام نماید. نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی ،وارد کارنامه دانشجو می شود و در میانگین 

)آیین نامه دکتري تخصصی 41ماده وآیین نامه ارشد 26منظور خواهد شد.(ماده نیمسال و میانگین کل نمرات او   

؟طول مدت مجاز تحصیل در دوره ھای کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی چه مدت می باشد  

دکتري  سال است. حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره 3حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 
چنانچه دانشجو در این مدت نتواند پایان نامه خود را تکمیل و از آن دفاع نماید از ادامه تحصیل است.  و نیم  سال 4تخصصی 

)آیین نامه دکتري تخصصی 52ماده وآیین نامه ارشد 14(ماده  محروم می شود.  

 


