
 ارشدچکیده آئین نامه اجرایی دوره کارشناسی
  

  :3ماده
  .باشدواحد می 32ارشد ناپیوسته، با احتساب واحد پایان نامه، بر حسب رشته هاي درسی دوره کارشناسیتعداد کل واحد   

  :1تبصره
  ریـزي  شـوراي عـالی برنامـه   هاي و فناوري و مصوبه دروس جبرانی و اختیاري، عناوین و سر فصل آنها مطابق قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات  

  .باشدمی
  :2تبصره

چنانچه به تشخیص گروه مربوطه و تصویب کمیته تحصیالت تکمیلی دانشکده، تعدادي از واحدهاي درسی دوره کارشناسی، به عنوان دروس جبرانی   
ارشد برنامه مصوب اضافه بر واحدهاي درسی مقرر در دوره کارشناسیبراي دانشجو، ضروري تشخیص داده شود، وي مکلف است آن دروس را بر اساس 

  .واحد است 24تعداد واحد دروس جبرانی در هر رشته حداکثر . نامه بگذراندو مطابق این آیین
میسر باشـد و بتوانـد در طـی دو    واحد براي دانشجو  12تا در هر نیمسال امکان اخذ هاي آموزشی را به نحوي ارائه نمایندها باید برنامهدانشکده: 4ماده

  .دوره آموزشی را به پایان برساند) بدون احتساب واحدهاي جبرانی(نیمسال 
  : 5ماده 

  .واحد اخذ نمایند 12واحد جبرانی عالوه بر  4تا ) در صورت عدم مغایرت پیش نیاز ( تواند در هر نیمسال دانشجو می  
  :7ماده 

راند و تشـخیص نـوع دروس جبرانـی و زمـان اخـذ آن بـه       ذبگ)  12حداقل با نمره ( خود را اخذ و با موفقیت باشد دروس جبرانی دانشجو موظف می  
  .باشدتشخیص شوراي تحصیالت تکمیلی گروه می

  : 9ماده 
  .واحدي نظري باید حداقل در دو نوبت و ترجیحاً در دو روز غیر متوالی در هفته ارائه گردند 3دروس    

  : 10ماده 
در مـوارد اسـتثنایی بـا تأییـد تحصـیالت      . واحد درسی را با تایید مدیر گروه انتخـاب کنـد   14تا  8و مجاز است در هر نیمسال تحصیلی بین دانشج   

هاي تعیین شده در این آیین نامـه بایـد رعایـت    در هر حالت، سقف سنوات و محدودیت. واحد افزایش یابد 16تواند به تکمیلی دانشکده، این تعداد می
  .گردد

  :1تبصره
  .باشدواحد براي وي باقی مانده است، بالمانع می 8واحد درسی در نیمسالی که کمتر از  8نام نویسی دانشجو با کمتر از   

  .باشدمی 12ارشد حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از دروس جبرانی یا دروس دیگر در دوره کارشناسی: 11ماده 
  :تبصره

  .تواند با موافقت مدیر گروه به جاي آن، درس دیگري را انتخاب نمایدباشد، می 12یک درس  انتخابی کمتر از اگر نمره دانشجو در   
  :12ماده 

  .کمتر باشد 14ل تحصیلی نباید از ارشد در هر نیمسامیانگین نمرات دروس دانشجو در دوره کارشناسی   
  :13ماده   

  .شودباشد، آن دانشجو از ادامه تحصیل محروم می 14صیلی کمتر از میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال تح      
  :14ماده 

  .شودارشد شناخته نمیالتحصیل دوره کارشناسیاینصورت فارغکمتر باشد، در غیر 14میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از   
16غیبـت دانشـجو در هـر درس نبایـد از     . اي آموزشی و پژوهشی دوره الزامی استهاي درسی و دیگر فعالیتهحضور دانشجو در تمامی برنام: 16ماده 

3  
  .شودمجموع ساعات آن درس تجاوز کند، در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می

  : 18ماده 
  .تغیبت غیر موجه در انتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر براي آن درس اس    

  :19ماده 
را به همراه سـمینار و  ) به جز دروس جبرانی( ارشد سال است که در آن دانشجو باید دروس دوره کارشناسی 2ارشد ناپیوسته طول دوره کارشناسی   

  .نامه بر اساس مقررات مربوط به اتمام برساندپایان
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  :21ماده 
تواند در صورت صالحدید و در موقع اظطراري بنا بـه تقاضـاي دانشـجو و تأییـد اسـتاد راهنمـا و در صـورت        تحصیالت تکمیلی دانشکده میشوراي     

یک یا حداکثر دو نیمسال به طـول  ....) نامه منجر به ساخت و نامه، پایانکمک به کیفیت پایان( پیشنهاد کمیته تحصیالت تکمیلی گروه با ذکر دالیل 
  .تواند از سه سال تجاوز نمایددر هر حالت طول دوره نمی. وره اضافه نمایدد

  :1تبصره 
شروع براي تمدید نیمسال پنجم، درخواست دانشجو، تایید استاد راهنما و مصوبه شوراي تحصیالت تکمیلی گروه آموزشی باید حداقل سه ماه قبل از    

  .نیمسال مذکور به دانشکده ارسال شود
  :2تبصره

نامـه تـا پایـان نیمسـال ششـم،      صورت عدم دفـاع از پایـان  در . شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده خواهد بودتمدید نیمسال ششم منوط به تصویب   
  .دانشجو اخراج خواهد شد

  : 23ماده 
  .باشدارشد ممنوع میانتقال و تغیر رشته در دوره کارشناسی   

  :28ماده 
ید حداکثر تا پایان هفته دهم نیمسال دوم تحصیلی موضوع و استاد تخصصی سمینار خود را انتخاب و جهت بررسی و تصـویب بـه گـروه    دانشجو با    

  .گرددسمینار فوق در شوراي گروه مطرح و در صورت تایید تصویب می. تخصصی مربوطه ارائه نماید
  :32ماده 

باشد و موارد اظطراري تأخیر در کمیته تحصـیالت  ینار دانشجویان، پایان نیمسال سوم تحصیلی میآخرین مهلت دفاع از سمینار و ارسال نمرات سم   
  .گرددگیري میتکمیلی گروه تأیید و تصمیم

  :35ماده 

  .گرددنامه ثبت نام میه پایانژنامه حداکثر در نیمسال سوم اخذ و در نیمسال چهارم فقط براي ادامه پروواحد پایان  

  :38ماده 

نامه را با نظر استاد راهنما و پس از تکمیل فرمهاي مربوطه، آن را به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده جهت اقـدام  دانشجو موظف است موضوع پایان  
دارند  هاي تحصیالت تکمیلی فعالیتنامه از طرف دفتر تحصیالت تمکیلی دانشکده به گروههاي تخصصی که در دورهموضوع پایان. بعدي تحویل نماید

ایـن  . شوددر صورت تایید و یا پس از اعمال اصالحات گروه فوق، موضوع جهت بررسی به شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده ارجاع می. شودارجاع می
ورد آن اظهـار نظـر   شورا با توجه به امکانات دانشکده، نیازهاي مالی پروژه و سایر محدودیتها و همچنین مسائل علمی و تطابق با قوانین و مقررات در م

  .نمایدمی

انتخاب استاد راهنما و تعریف پروژه توسط دانشجو و تصویب آن در شوراي تحصیالت تکمیلی گروه، باید حداکثر تـا قبـل از شـروع نیمسـال     : 40ماده 
گـردد،  لی دانشـکده اعـالم مـی   در غیر اینصورت، دانشجو مشمول مقررات آموزشی که از طرف شوراي تحصیالت تکمی. سوم سال تحصیلی انجام پذیرد

  .عمل خواهد آمددر صورت تصویب پروپوزال تا قبل از پایان نیمسال سوم، از ادامه تحصیل دانشجو جلوگیري به . خواهد شد

  : 42ماده 

حصـیلی و نیـز دومـین گـزارش     نامه، گزارش پیشرفت کار اولیه حداکثر تا قبل از پایان نیمسال سوم تبه منظور نظارت دقیق بر نحوه انجام کار پایان  
  .پیشرفت کار تا یک ماه قبل از شروع امتحانات نیمسال چهارم تحصیلی به کمیته تحصیالت تکمیلی گروه ارائه گردد

  :43ماده 

  .باشدمی) تا قبل از شروع نیمسال( نامه در کمیته تحصیالت تکمیلی گروه آموزشی ثبت نام دانشجو در نیمسال سوم منوط به تصویب پایان       
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  : 45ماده 
) حداکثر پنج نفر متشکل از استاد راهنما، استاد مشاور، استاد ناظر و نماینده تحصیالت تکمیلـی گـروه  ( نامه در حضور هیأت داوران ناظر  هر پایان    

  .گردددفاع می
  :48ماده 

باشد و جمـع  دار میش نظارت بر حسن برگزاري جلسه دفاعیه و پیگیري انجام اصالحات پیشنهادي داوران را برعهدهي تحصیالت تکمیلی نقنماینده  
  .گیردبندي و ارسال نمره نهائی به دانشکده توسط نامبرده انجام می

  : 51ماده 
تواند در مدتی که از حداکثر مدت مجاز تحصیل وي تجاوز ینامه از نظر هیات داوران غیر قابل قبول تشخیص داده شود دانشجو مدر صورتی که پایان  

  .کنند از آن دفاع نمایندنامه خود را کامل و بار دیگر در زمانی که هیات داوران تعیین میننماید، پایان
  : 52ماده 
-یأت ممیزه دانشگاه به شرح زیر به سقف نمره پایانهاي موجود در هنامه با توجه به استانداردبه منظور ارتقاي کیفی، نمره مقاالت مبتنی بر پایان     

  . شودنامه اضافه می
  )نمره 1حداکثر تا (نمره % 5هاي معتبر تا  هر خالصه مقاله پذیرفته شده در کنفرانس: الف
  )نمره 5/1حداکثر تا (نمره  1هاي معتبر تا پذیرش هر مقاله کامل در کنفرانس: ب
  )نمره 5/1( نمره  1ترویجی معتبر تا  –مجالت علمی به هر مقاله پذیرفته شده در : ج
      ) نمره 1حداکثر تا (نمره % 5نامه با ارائه گواهی معتبر ثبت هر اختراع حاصل از پایان: د
) 1دول پیوست از از ج 5بخش (نمره؛ در هرحالت حداکثر نمره براي امتیازات  پژوهشی  2پژوهشی تا  –به هر مقاله پذیرفته شده در مجالت علمی : ه
  .باشدمی 5/1برابر با ) 1ول پیوست داز ج 5-5تا  1-5هاي بخش( ، )د(تا ) الف(هاي باشد، و حداکثر نمره براي مجموع بندنمره می 2

مطابق (هاسمینار ها والزم به توضیح اینکه در هر یک از موارد فوق مدارك و مستندات از قبیل نامه پذیرش، مقاله چاپ شده، خالصه مقاله در کنفرانس
        .فرم ارزشیابی گردد ضمیمه) 1فرم پیوست 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


