باسمه تعالی

نکات کلیدی آیین نامه دوره کارشناسی ارشد برای ورودی  59و بعد از آن
 - 1مدت مجاز تحصیل در دوره ارشد حداکثر  6نیم سال است.
 - 2حداقل واحد درسی برای هر ترم  8وحداکثر  11واحد می باشد( .دانشجو در نیم سال آخر از شرط
حداقل واحد معاف است)
 - 3حداکثر واحد مجاز به همراه پایان نامه دو درس تا سقف  6واحد است( .مجموعاً  12واحد)
 - 1تعداد واحد جبرانی با توجه به تجانس یا عدم تجانس رشته در مقطع پایه  ،حداکثر  12واحد است که
الزاما باید در نیم سال اول یا دوم انتخاب شود.
 - 5حداقل نمره قبولی برای هریک از دروس اصلی  12و میانگین کل قابل قبول در هر نیم سال  11است.
 - 6کسب نمره قبولی حداقل  12در دروس جبرانی الزامی است ،ولی نمره مذکور در معدل ترم و کل
دانشجو محاسبه نمی شود .
 - 7دانشجویی که در هر نیم سال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند  ،نمره آن درس یا دروس
فقط در کارنامه ثبت می شود ولی در معدل ترم و کل بدون تاثیر خواهد بود.
 – 8چنانچه نمره یک درس به دلیل حکم کمیته انضباطی  ./25ثبت شود نمره مذکور در معدل تاثیر خواهد
داشت.
 - 9غیبت در امتحان هر درس منجر به حذف آموزشی آن درس و درج غیبت موجه می گردد.
 - 11در صورتی که دانشجو در درس یا دروسی بیش از حد مجاز غیبت نماید و آن درس یا دروس در
نیم سال بعد ارائه نگردد  ،مسئولیت آن به عهده دانشجو خواهد بود .
 – 11دانشجویی که معدل ترم زیر  11کسب کند مشروط تلقی می شود .
 – 12دانشجویی که دو نیم سال متوالی یا متناوب مشروط شود از ادامه تحصیل محروم می شود.

 – 13دانشجو می تواند با احتساب سنوات تحصیلی  ،حداکثر از یک ترم مرخصی تحصیلی استفاده نماید.
 – 11حداقل نمره قابل معادلسازی در دوره ارشد بارعایت ضوابط  11می باشد( .دروس کارورزی ،
کارگاهی  ،سمینار و پایان نامه قابل معادلسازی نمی باشد)
 – 15دانشجو موظف است قبل از شروع نیم سال سوم تحصیلی  ،موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد
راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب نماید .
 – 16دانشجو پس از تدوین پایان نامه و تایید استاد راهنما به شرط گذشت حداقل  6ماه از تاریخ تصویب
موضوع پایان نامه می تواند از پایان نامه خود دفاع نماید.
 – 17دانشجو موظف است مطابق مقررات آموزشی و سنوات تحصیلی مادامی که از پایان نامه خود دفاع
نکرده باشد با شروع ترم تحصیلی بعد پایان نامه خود را تمدید نماید.
 – 18هزینه تمدید پایان نامه به شرط آنکه درسی در کنار آن نباشد برابر نصف شهریه ثابت لحاظ می شود
.
 – 19نمره پایان نامه در میانگین کل دوره محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن به صورت کیفی انجام می شود
ولی حداقل نمره الزم  11می باشد  .ولذا دانشجویان محترم از ابتدای دوره به این ماده آموزشی توجه داشته
باشند.
 – 21چنانچه معدل کل دانشجو بعد از اتمام واحدهای آموزشی کمتر از  11باشد  ،اجازه دفاع از پایان نامه
را نخواهد داشت و موظف خواهد بود یک نیم سال حداکثر  11واحد درسی از دروسی که با نمره کمتر
از  11گذرانده  ،مجددا به صورت ترمیم معدل ( ترم جبرانی )اخذ نماید و بعد از کسب میانگین  11از پایان
نامه دفاع نماید .
 – 21در صورت تمایل ،دانشجو با هر معدلی مجاز است جهت ارتقاء معدل حداکثر  11واحد درسی با
نمرات کمتر از  11را مجددا بگذراند و معدل خود را ارتقا دهد.

 – 22چنانچه دانشجویی واحدهای آموزشی خود را با معدل حداقل  11گذرانده باشد  ،می تواند معادل
تعداد واحد پایان نامه  ،واحدهای درسی مرتبط با رشته خود را با نظر گروه آموزشی اخذ و با میانگین کل
حداقل  11بگذراند .معدل این دروس ( دروس جایگزین پایان نامه ) در معدل کل موثر خواهد بود.
 – 23به شیوه دانش آموختگی که در آن  ،به جای پایان نامه به میزان واحد آن ،درس انتخاب و گذرانده
می شود  ،شیوه آموزشی اطالق می شود .
 – 21چنانچه دانشجو در حین تدوین پایان نامه اقدام به تخلف علمی ( سرقت علمی  ،جعل  ،تقلب  ،کپی
برداری و غیره نماید ) از ادامه تحصیل محروم می شود .
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