
 

 رويه تحصيل در دوره کارشناسي ارشد روزانه و شبانه
 

 مالحظات عنوان فعاليت
 
 
 
 
 

بندي  س جبراني بايد در اولويت قرار گيرد و طبق زمان اخذ درو-
 واحد جبراني يک ماه ۲به ازاي هر .  آئين نامه گذرانده شود۱ماده 

 .به مدت زمان مجاز تحصيل دانشجو اضافه مي گردد

 دانشجو بايستي در هر ترم ثبت نام نموده و در غير اينصورت به - 
 .منزله عدم مراجعه تلقي خواهد شد

 در کليه مراحل تحصيل حضور تمام وقت دانشجو در دانشگاه - 
 .الزامي است

 واحد درسي را با نظر استاد ۱۴ تا ۸ دانشجو بايد در هر ترم بين - 
 و حداقل معدل ۱۲حداقل نمره قبولي دروس . راهنما اخذ نمايد

وط باشد که اگر معدل دانشجو از آن کمتر باشد دانشجو مشر  مي۱۴
 .گردد بوده و اگر دو ترم مشروط شود محروم از تحصيل مي

  در صورتيکه دانشجو تا پايان ترم سوم موضوع پايان نامه را به - 
 .تصويب گروه نرساند از ادامه تحصيل محروم مي گردد

 دانشجو بايد پس از تصويب موضوع پروژه با ارائه گزارش - 
 .نام نمايد تپيشرفت تائيد شده در ترمهاي بعد ثب

 دانشجو بايد پس از تصويب موضوع پروژه با ارائه گزارش - 
 .نام نمايد پيشرفت تائيد شده در ترمهاي بعد ثبت

  
 روز قبل از دفاع به ۱۵ دانشجو بايد فرم مجوز دفاع خود را -

 .تحصيالت تکميلي دانشگاه ارائه دهد

  
زم را گذرانده  در زمان دفاع دانشجو بايد تمامي واحدهاي ال-

 .باشد و نمرات تمامي دروس اعالم گرديده باشد
  

 موفق به دفاع نشود نمره پايان نامه ۴ چنانچه دانشجو در پايان ترم -
 .کسر نمره بعلت تأخير خواهد شدوي مشمول 

  
 باشد در غير اين ۱۴ ميانگين کل نمرات دانشجو نبايستي کمتر از -

 . ارشد شناخته نخواهد شدصورت فارغ التحصيل کارشناسي

 

 باشد ۱۴ چنانچه در ترمي دانشجو درسي را حذف نمايد و معدل آن ترم کمتر از . باشد  واحد مي۸تعداد واحد براي احتساب معدل مشروطي : ۱ تدکر 

 .گردد  واحد باشد از لحاظ مقررات آموزشي مشروط محسوب مي۸عليرغم آنکه مجموع واحدهاي آن ترم زير 

الت ي که از طرف تحصي ماليندهاي فرآيکسرين تفاوت که ي روزانه است با ايها  ارشد شبانه مانند دورهيل در دوره کارشناسي رويه تحص:۲تذکر 

 . شبانه وجود دارديز در دوره هاي شود ني ميريگي دانشگاه پيليتکم

  ثبت نام و تشکيل پرونده در تحصيالت تکميلي دانشگاه

 انتخاب واحدهاي درسي مطابق ليست ارائه شده 
 تحصيالت تکميلي دانشکده

 تعيين دروس جبراني در شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده

 با  دومايان نيمسالانتخاب استاد راهنما حداکثر تا پ
 جلب نظر استاد راهنما و تصويب گروه

، تصويب )درصورت نياز(اخذ واحد درسي سمينار 
 ماه پس ۷موضوع آن در گروه و ارائه آن حداکثر تا 

 اخذ واحد درسي پروژه، پيشنهاد موضوع آن  در ترم سوم

 تصويب آن و تعيين قطعي ، بررسي موضوع پايان نامه
اساتيد راهنما و مشاور توسط گروههاي آموزشي حداکثر تا 

پايان ترم سوم در صورتيکه سقف تعداد دانشجوی استاد 
.مربوطه تکميل نشده باشد  

و تبادل نظر با اساتيد راهنما و مشاور و انجام پروژه 
 ارائه گزارش پيشرفت پروژه

 اخذ مجوز دفاع از تحصيالت تکميلي دانشگاه پس -
 از انجام بررسيهاي الزم در مورد دروس اخذ شده

نجام دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشدا  

، تحويل )درصورت نياز(انجام اصالحات پايان نامه 
 ۳پايان نامه به استاد راهنما و ارسال نمره حداکثر تا 
 ماه پس از دفاع به حوزه تحصيالت تکميلي

ام مراحل فارغ التحصيلیانج  


