
  و مصوبات دانشگاهی مرتبط با آنموضوعات مهم آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد

  )معاونت آموزشی با دانشکده ها  11/3/94( طرح شده در جلسه مورخ 

).و اولویت با دروس جبرانی با احتساب واحدهاي جبرانیواحد درسی (  14تا  8تعداد واحدهاي مجاز در هر نیمسال تحصیلی: - 1
  .در صورت لزوم و با تایید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده و دانشگاهواحد:  16قابل افزایش تا - 1-1

        .و با رعایت پیش نیاز دروسو شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده : پس از تایید گروه آموزشی مربوط ارایه دروس جبرانی- 2

در فرم باید از این به بعد شامل تاریخ تصویب ارایه دروس جبرانی در شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده، ،( اطالعات این بند

)گرددبه فرم فراغت از تحصیل پیوست صورتجلسه شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده فراغت از تحصیل دانشجو درج شده و 

ره درس در میانگین نیمسال و کل )( عدم محاسبه نم  12حداقل نمره قبولی دانشجو در درس جبرانی: - 3

  14حداقل نمره قبولی دانشجو در درس اختصاصی: 

صدور اخطار مشروطی و ارسال یک نسخه به معاونت آموزشی دانشگاه (   14میانگین نیمسال تحصیلی و میانگین کل: حداقل 

  )نیمسال مشروطی  2و محرومیت از تحصیل در صورت در نیمسال  14در صورت عدم کسب میانگین 

.سال 3حداکثر طول دوره تحصیل دانشجو: - 4

یک نیمسال به حداکثر مدت مجاز تحصیل اضافه می شود.واحد درسی جبرانی  12به ازاء هر - 4- 1

  .انشکده و دانشگاهو پس از تایید شوراي تحصیالت تکمیلی د در موارد استثناییاعطاء حداکثر یک نیمسال ارفاقی: - 4- 2

.رعایت پیشنیازي و همنیازي در ارایه دروس طبق سرفصل دروس هر رشته- 5

ورود نمره دروس در انتهاي هر نیمسال تحصیلی.- 6

به نیمسال بعد موکول شده و معاونت آموزشی دانشگاه ثبت نمره دروسی که با تایید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده - 6- 1

  و عدم موکول ورود نمره به سال بعد. در انتهاي نیمسال بعد صرفااست 

در انتهاي نیمسالی  صرفاورود نمرات دروسی که پیش نیاز دروس دیگر سرفصل دروس رشته تحصیلی دانشجو می باشند - 6- 2

که دانشجو آنها را اخذ نموده است و عدم موکول ورود نمره به نیمسال بعد. 

شدن دانشجو در دانشگاههاي دیگر بدلیل محدودیت ارایه دروس در این دانشگاه جهت رفع مشکالت استفاده از امکان میهمان - 7

آموزشی دانشجو ( یک ورودي در هر سال تحصیلی )

به معاونت آموزشی  ارجاع فوري آناز طرف دانشکده و  در ابتداي ترمعدم مراجعه جهت انتخاب واحد کتبی صدور اخطار - 8

اجعه و توجه به اخطار دانشکده.دانشگاه در صورت عدم مر

در هفته و ارجاع موضوع به معاونت آموزشی صرفا قبل از شروع نیمسال تحصیلیپذیرش درخواست مرخصی تحصیلی دانشجو - 9

.اول شروع نیمسال

با شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده  - 2گروه آموزشی و  - 1در تحصیل  در طول نیمسال دومتصویب موضوع پایان نامه -10

در فرم فراغت از باید از این به بعد ، شامل تاریخ تصویب موضوع پایان نامه،اعضاء شرکت کننده زیر ( اطالعات این بندامضاء 

رسیده امضاء اعضاء زیر که به صورتجلسه گروه آموزشی و شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده تحصیل دانشجو درج شده و 

:)گرددبه فرم فراغت از تحصیل پیوست باشد 

- 5نمایندگان گروههاي آموزشی دانشکده - 4معاون پژوهشی دانشکده -3معاون آموزشی دانشکده  -2رییس دانشکده - 1

استاد/اساتید - 7راهنما  /اساتیداستاد- 6یک یا دو نفر از اعضاء هیئت علمی دانشکده به انتخاب رییس دانشکده ( اختیاري ) 

*داور/داوران برگزیده- 8مشاور 



با توجه به مصوبه شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه به اعضاء شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده  8تا  6اعضاء بندهاي *

  افزوده شده اند. پایان نامه موضوع جهت جلسه تایید 

تایید آن توسط استاد راهنما و شوراي تحصیالت تکمیلی  مطالعه مقاله و+ ( submit )اعالم وصول شرط دفاع از پایان نامه: -11

دانشکده

 اي از موضوع پایان نامه در صورت نوشتن مقاله) 20تا  5/18تناسب نمره پایان نامه با مقاله مرتبط با آن: کسب درجه عالی ( -12

در مجالت معتبر خارجی و یا گروه یک ایندکس شده داخلی. جوشتوسط دان

  19حداکثر : ( submit )در صورت ارسال مقاله -12- 1

  20: حداکثر ( accept )در صورت پذیرش مقاله -12- 2

 ,ISIدرجه مجله ( خارجی:  و نام مجلهوضعیت مقاله ( اعالم وصول یا پذیرش )، نمره پایان نامه، ( اطالعات این بند، شامل 

Pubmed, … مستندات ، از این به بعد در فرم فراغت از تحصیل دانشجو درج شده و )؛ داخلی: گروه یک ایندکس شده

به فرم مربوط به موارد مذکور همچنین صورتجلسه دفاع از پایان نامه که به امضاء هیئت داوران با ترکیب زیر رسیده باشد 

  :فراغت از تحصیل پیوست خواهد شد )

         نفر اول عضو هیئت علمی ناظر -4دانشکده صیالت تکمیلی تحشوراي نماینده  -3استاد مشاور - 2استاد راهنما - 1

  نفر دوم عضو هیئت علمی ناظر - 5

  

  

  

  

  

  


