
 دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد 

رسد. بنابراین، دانشجویانی  ماه به پایان می بهمن  ۱۶( تا  ۴۰۱۱)  ۱۴۰۱آموزشی دانشگاه و تقویم تفصیلی دانشکده، نیمسال اول سال تحصیلی  طبق تقویم  
ماه، بهمن  پایانها، تا پیش از  ی دفاع آنریزی نمایند که جلسهبرنامهی خود دفاع کنند؛ لطفا به نحوی  نامهکه قصد دارند در نیمسال جاری از پایان

 به شرح جدول زیر خواهد بود:  محترم در این نیمسال، برگزار شود. در عین حال، شرایط دانشجویان

نیمسال   ورودی

 تحصیلی 

اقدام الزم تا  

 بهمن  پایان
 تبعات عدم انجام 

کسر نمره تا  

 نیمسال  سال بهمن  پایان

۱۳۹۸ 
 ۷ مهر 

 دفاع 
 ۳از  ۳ محرومیت از تحصیل 

 ۳از  ۳ )در صورت موافقت کمیته منتخب(  ۷سنوات ترم  /محرومیت از تحصیل ۶ بهمن

۱۳۹۹ 
 ۵ مهر 

 دفاع 
 ۳از  ۱.۲۵ )مستلزم درخواست از کمیته منتخب(    ۶سنوات ترم 

 - ۵سنوات ترم  ۴ بهمن

۱۴۰۰ 
 ۳ مهر 

 ارائه پروپوزال 
 - نقص فرآیند پیشرفت کار  /نام در نیمسال بعدثبتمحرومیت از 

 - نقص فرآیند پیشرفت کار ۲ بهمن

 ۱ مهر  ۱۴۰۱
انتخاب استاد  

 راهنما 
 - نقص فرآیند پیشرفت کار

 نکات مهم: 

تحصیل، محروم خواهند شد. تمدید سنوات، به هر    یی خود نشوند، متاسفانه از ادامه نامه دانشجویانی که در نیمسال هفتم، موفق به دفاع از پایان .۱
به سختی و در شرایط    ضمن پیچیدگی فرآیند آن،  میزان )حتی یکماه( در این نیمسال، مستلزم کسب مجوز از کمیسیون موارد خاص است که 

 باشید. کامال خاص ممکن خواهد بود. بنابراین، جهت پرهیز از مشکالت آتی، لطفا این موضوع را مورد نظر داشته 

استاد   و  الزم است دانشجو  است. برای این منظور،تابع شرایط خاص  ی دانشجویان مقدور نبوده و برای همه   درخواست سنوات نیمسال هفتم نیز، .۲
ر نیمسال نامه در نیمسال ششم مقدور نبوده و نیاز به تمدید آن دی مدارک الزم و استدالل کافی، نشان دهند که تکمیل پایانراهنما، با ارائه 

شود که دانشجویان محترم، حتما  که ممکن است این درخواست، توسط کمیته منتخب دانشگاه پذیرفته نشود؛ توصیه می هفتم است. نظر به این 
 تا قبل از پایان نیمسال ششم، دفاع خود را انجام دهند. 

 )و جایگزینی آن با محصوالت پژوهشی(  طابق جدول زیر ماه، منمره به ازای هر    ۰.۲۵ششم، مستلزم کسر    پنجم و  تمدید سنوات در نیمسال .۳
 عالوه بر آن، پرداخت شهریه نیز الزامی است.  که در نیمسال ششم،است. ضمن آن 

لطفا دقت کنید که    شود.ضاقه میها اشودگی سنواتی آن روز به بخ  ۱۵نی، معادل  احد جبراای هر واند؛ به ازدانشجویانی که واحد جبرانی گذرانده .۴
ورد  در م  جبرانی گذرانده(واحدهای  )معادل    کسر نمره؛ بلکه صرفا،  ایر دانشجویان نخواهد داشتفاوتی با سنشجویان، هیچ تسنوات تحصیلی این دا 

 د. مال نخواهد شها اعآن

 نیمسال ششم  نیمسال پنجم  ورودی 

 مهر 
 شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر

۰.۲۵ ۰.۵ ۰.۷۵ ۱ ۱.۲۵ ۱.۵ ۱.۷۵ ۲ ۲.۲۵ ۲.۵ ۲.۷۵ ۳ 

 بهمن 
 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت فروردین

۰.۲۵ ۰.۵ ۰.۷۵ ۱ ۱.۲۵ ۱.۵ ۱.۷۵ ۲ ۲.۲۵ ۲.۵ ۲.۷۵ ۳ 

ها، مطابق جدول زیر دارد. انجام هر مرحله در  و پس از آن، اختصاص به پیشرفت کار آن   ۱۴۰۰  هایی نهایی دانشجویان ورودینمره از نمره   ۲ .۵
 بندی این جدول، در تقویم تفصیلی دانشکده قابل مشاهده است.. جزئیات زمان شودی مربوط می موعد مقرر آن، منجر به کسب نمره

 معرفی استاد راهنما  
 نامهطرح پیشنهادی برای پایان تصویب

 درخواست دفاع  گزارش پیشرفت 
 اولمهلت  اولمهلت 

 روز پیش از دفاع  ۳۰ انتهای نیمسال چهارم  سوم نیمسال پایان  پایان نیمسال دوم  پایان نیمسال اول موعد 

 ۰.۵ ۰.۵ ۰.۲۵ ۰.۵ ۰.۵ نمره 



 ، دانشجویان عزیز

ه  تحصیالت تکمیلی دانشکده، در تالش است تا بهترین شرایط ممکن را برای تمامی دانشجویان محترم دانشکده، فراهم کند. در عین حال، توجه ب 
ی نامهان برد پایقوانین فرادست، الزامی و خارج از اختیارات دانشکده است. بنابراین، تقاضا دارد ضمن هماهنگی با اساتید محترم راهنما، فرآیند پیش

ی پاندمی انطباق با دورهبه دلیل    ۱۳۹۹های  نظر به مشکالتی که دانشجویان ورودی  خود را به نحوی تنظیم کنید که در زمان مناسب از آن دفاع کنید.
وط  به طور موردی و منت،  برای مساعدت در تمدید سنواها که درخواست آن مقرر شد  ی شورای دانشکدهدر جلسهاند؛ ها داشته و مجازی شدن کالس 

 رسال شود. صالح در دانشگاه اتصمیم مناسب به مراجع ذی شده و جهت اخذررسی راهنما، ببه تایید استاد 

 با آرزوی موفقیت و شادکامی برای تمامی دانشجویان عزیز دانشکده

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده 

 


