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تبریز دانشجویان دانشگاه هنر اسالمی  دوره کارشناسی ارشد اجرایی ةنامشیوه

 و به بعد 1394ورودی سال 
 

 مقدمه
های کلی وزارت علوم، اسالمی تبریز و با توجه به سیاستبه منظور تعیین ضوابط کلی دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه هنر 

دوره کارشناسی  ةنامیینآاساس بر ((کارشناسی ارشد دانشگاه هنر اسالمی تبریزدستورالعمل اجرایی دوره ))تحقیقات و فنآوری، 

 .ستگردیده ا ریزی آموزش عالی تدویننامهشورای بر 04/07/1394مورخ  866ارشد ناپیوسته مصوب جلسه 
 

 فصل یک 

  اعالم نمرههای جبرانی و واحدطول دوره، دروس اصلی، 

 : طول دوره 1ماده 

 نیمسال تحصیلی است. 4سال مشتمل بر  2اکثر ت دوره حدطول مدّ

 بایدتمدید سنوات  .استها دانشکدهشورای تحصیالت تکمیلی  در اختیارتحصیلی و ششم  اعطای نیمسال پنجم :1تبصره 

 افزایش .تحصیالت تکمیلی دانشگاه اعالم گردد ةاداربه  دانشکدهحداقل یک ماه قبل از اتمام سنوات تحصیلی دانشجو از طرف 

  خواهد بود.نوبت دوم(  ة)طبق تعرفشهریه یافت دوم با در نیمسالل رایگان و در او نیمسالسنوات تحصیلی در 

انصراف از تحصیل  ةبه منزل نام وینام کند و عدم ثبتباید تا زمان فراغت از تحصیل در هر نیمسال ثبتدانشجو : 2تبصره 

  .ی خواهد شدتلقّ

ت مجاز تحصیل دانشجو مدّ از طول نیمسال یک ،سازی به تشخیص گروهواحد معادل 14تا  8هر  پذیرش : به ازای3تبصره 

 .شودکاسته می

 های جبرانی واحد: دروس اصلی، 2ماده 

-آموزشی ةاز این تعداد، در شیو است. واحد 32و حداکثر  28حسب رشته حداقل بر کارشناسی ارشد ةدور واحدهایتعداد 

در  های درسی که دانشجو بایدواحدتعداد  .استنامه و مابقی به صورت واحدهای آموزشی ه پایانواحد مربوط ب 6تا  4وهشی پژ

 است. )با احتساب دروس جبرانی( 14و حداکثر 8حداقل  ،اخذ نماید هر نیمسال تحصیلی

 .از شرط حداقل اخذ واحد معاف استآخرین نیمسال تحصیلى : 1تبصره 

 ه نمایند که در سطحارائدانشجو  جبرانی به ی را به عنواندروس وانندت میی ارشد صرفا  هاهای مجری دورهدانشکده :2تبصره 

یید شورای تحصیالت به تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده تأ پس ازو  بوده این دورهو با اساتید  کارشناسی ارشد

   .دانشگاه برسد تکمیلی

 ةدانشجویان نوبت دوم )شبانه( دور ةمطابق تعرفهای جبرانی، واحد ریبرگزا هایف به پرداخت هزینهدانشجو مکلّ :3تبصره

 .است کارشناسی ارشد

سنوات تحصیلی دانشجو  شده برای دروس جبرانی در سقفزمان استفاده. است واحد 12دروس جبرانی حداکثر  :4هتبصر

 شود.محاسبه نمی

 اعالم نمره نمره قبولی و :3ماده 
و میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال  12 (نیاز )جبرانیاعم از دروس دوره یا دروس پیش سقبولی در هر در ةحداقل نمر

و  در سیستم ثبتاستاد  روز بعد از برگزاری امتحان یا زمان تحویل پروژه از طرف 10حداکثر  باید نمرات کلیه دروساست.  14

 گردد. نهایی
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در های درسی د آن واحد یا واحدبولی کسب نکند، اخذ مجدّق ةسی نمردر ةددر صورتیکه دانشجو در یک یا چند ما :1تبصره 

  .استکارشناسی ارشد  ةهای نوبت دوم )شبانه( دورتعرفه منوط به پرداخت ،های بعدنیمسال

های قبلی در ریز رهقبولی بگذراند، نمره یا نم ةبا نمررا  1طبق تبصره  شدهاخذ  چنانچه دانشجو واحد/های درسی :2تبصره 

ای جایگزین نمره ، ولی هیچ نمرهند بودثیر خواهأتدر میانگین کل دوره بی . این نمراتماندفقط ثبت و باقی می نمرات دانشجو

 قبلی نخواهد شد.

 کند.، مشروطی دانشجو در نیمسال قبل را خنثی نمی1گذراندن دروس با استفاده از تبصره  :3تبصره 

، مردودی دریافت کنند ةباطی نمرب و یا حکم کمیته انضبه دلیل تقلّ  جویانی کهشامل دانش 1تسهیالت تبصره  :4تبصره 

 شود. نمی

 منظور نخواهد شد. ویاما در احتساب میانگین کل نمرات  ،شودثبت می دانشجو ةدروس جبرانی در کارنام ةنمر :5تبصره 

 : حضور و غیاب4ماده 

در صورتیکه . استوقت وهشى دوره الزامى و به صورت تمامهاى آموزشى و پژتالیّها و دیگر فعّحضور دانشجو در تمامى برنامه

آن درس صفر محسوب  ةنمر ،ترم آن درس حضور نیابده غیبت نماید یا در امتحان پایانبیش از سه جلسانشجو در هر درس د

  شود.مى

 ی تحصیالت تکمیلی دانشگاهشوراتوسط  ترمة امتحان پایانیا عدم حضور در جلسدر مواردى که غیبت بیش از حد : 1تبصره 

در  واحد 8رعایت حدنصاب  ،در این صورت .شودمى آموزشی حذف دانشجو درخواستبا  درس فوق ،ه تشخیص داده شودموجّ

ن ، اما میانگین نمرات ایشودتحصیلى یک نیمسال کامل محسوب مى لذا آن نیمسال از نظر طول .نیستآن نیمسال الزامى 

 .ثیر استتأروط شدن دانشجو بینیمسال در مش

 د آن، دانشجوه تشخیص داده شود، برای اخذ مجدّچنانچه غیبت دانشجو توسط شورای تحصیالت تکمیلی غیر موجّ :2تبصره 

 .خواهد بود کارشناسی ارشد ةهای نوبت دوم )شبانه( دورتعرفهاساس ة درس مربوطه برموظف به پرداخت هزین

 ذف تک درس و ترمح: 5ماده 

ز شروع یید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه قبل اأحذف یک درس یا تمام دروس یک نیمسال با درخواست کتبی دانشجو و ت

 پذیر است. امتحانات پایان ترم امکان

 سنوات دانشجو محسوب خواهد شد. وترم حذف شده جز :1تبصره 

های نوبت دوم تعرفهاساس های حذف شده  برة درسهزیند واحدهای حذف شده منوط به پرداخت اخذ مجدّ: 2تبصره 

 .است کارشناسی ارشد ة)شبانه( دور

 : انصراف از تحصیل 6ماده 

 تسلیم دانشگاه به اداره آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشجو باید درخواست کتبی انصراف از تحصیل خود را به صورت حضوری

دو ماه بعد از تاریخ انصراف، انصراف خود را پس بگیرد. تا اکثر حد وتواند فقط یک بار کند. دانشجوی منصرف از تحصیل می

 خواهد گردید.صادر حکم انصراف از تحصیل دانشجو پس از گذشت زمان فوق 

شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه  ةدانشجو بر عهد به تحصیل گیری در مورد بازگشتتصمیمپس از گذشت دو ماه،  :1تبصره 

 خواهد بود.
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 فصل دو

 دان راهنما و مشاوراستا

 : استاد راهنما7ماده 

علمی  هیأتاستاد راهنما در دوره کارشناسی ارشد به شیوه آموزشی ـ پژوهشی به پیشنهاد دانشجو و با موافقت یکی از اعضای 

 .شودتعیین می دانشگاههمچنین شورای تحصیالت تکمیلی ی تحصیالت تکمیلی دانشکده و و تأیید شورا مدرک دکتری با

 تا قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی دانشجو انتخاب گردد. بایداستاد راهنما و  نامهپایانموضوع  :1بصره ت

 از میان اعضای هیئت علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز انتخاب شود. بایداستاد راهنمای اول  :2تبصره 

یید شورای تأ و دانشکدهای تحصیالت تکمیلی شور تصویب درپس از  و ستاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنماا :3تبصره 

 شود.صان خارج از دانشگاه انتخاب میعلمی داخل یا متخصّ هیأتاز اعضای  دانشگاهتحصیالت تکمیلی 

 فصل سه 

  نامهپایان

  نامه: پایان8ماده 

قبل  نموده و مربوط انتخاب یمانامه خود را با نظر استاد یا استادان راهنست پس از نیمسال اول موضوع پایانف ادانشجو موظّ

در شورای تحصیالت تکمیلی ابتدا خود را )پروپوزال(  طرح پیشنهادیمراحل تصویب  ،م تحصیلینیمسال سو انتخاب واحداز 

نامه پس از تأیید شورای تحصیالت موضوع پایان دانشگاه به پایان برساند. شورای تحصیالت تکمیلیپس از آن در  دانشکده و

  یابد.ت میدانشگاه قطعیّشورای تحصیالت تکمیلی نشکده و تکمیلی دا

 د.باش هاهای پژوهشی دانشکدهباید در راستای سیاستها نامهعناوین و موضوعات پایان: 1تبصره 

شده تحویل دانشکده دهد. ة زمانی تعییننسخه از طرح پیشنهادی خود را در محدود یکف است دانشجو موظّ: 2تبصره 

روز فرصت خواهد  10آنرا به داور ارسال کند. داور  ،روز پس از دریافت طرح پیشنهادی دانشجو 7ظرف مدت  دبایدانشکده 

. پس از به دانشکده اعالم نماید« ح پیشنهادیداوری طر»نظرات خود را طی فرم  ،پس از بررسی طرح پیشنهادی تا داشت

   گردد.میلی دانشکده و دانشگاه تصویب میتحصیالت تک ةطرح پیشنهادی در جلس ،انجام اصالحات احتمالی توسط دانشجو

 رسد،می دانشکده تحصیالت تکمیلیشورای  و یید استاد راهنماأکه به ت نامهپایانطرح پیشنهادی گونه تغییر در هر: 3تبصره 

 نیز برسد.تحصیالت تکمیلی دانشگاه  یید شورایأت به باید

ماه بعد از تصویب  3شدن زمان دفاع به حداقل منجر به موکول نامهپایان ا موضوعی  در عنوانجزئی گونه تغییر هر: 4تبصره 

  عنوان جدید در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه خواهد شد.

ماه بعد از تصویب  6شدن زمان دفاع به حداقل نامه منجر به موکولیا موضوع پایاندر عنوان کلی گونه تغییر هر :5تبصره 

  رای تحصیالت تکمیلی دانشگاه خواهد شد.عنوان جدید در شو

ماه  6منجر به موکول شدن زمان دفاع به حداقل  أیید استاد راهنمای قبلی انجام گیرد،که با ت استاد راهنماتغییر  :6تبصره 

ر چنانچه تغیی کنیل جدید در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه خواهد شد. استاد راهنما و طرح پیشنهادیبعد از تصویب 

بر عهدة شورای تحصیالت تکمیلی  خصوصاین استاد راهنما بنا به عللی خارج از اختیار دانشجو باشد، تصمیم گیری در 

   دانشگاه خواهد بود.

استاد راهنما باشد. دانشجو نامه باید با هدایت و نظارت وین پایانهای علمی و پژوهشی دانشجو در مرحله تدتالیّفعّ: 7تبصره 

 تحقیقات خود را به ایشان گزارش دهد. ةبندی توسط استاد راهنما نتیجرابر برنامه زمانف است بموظّ

نام در هر نیمسال نامه و ثبتپایان واحدف به انتخاب نامه خود دفاع نکرده است، موظّدانشجو تا زمانی که از پایان: 8تبصره 

 ف دانشجو از تحصیل است.انصرا ةر به منزلنام در زمان مقرّخواهد بود. عدم ثبتتحصیلی 
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 ف است. دانشجو موظّ است طرح پیشنهادی بعد از تصویب یک نیمسال نامهپایان حداقل زمان الزم جهت انجام :9تبصره 

از  های اعالم شدهمطابق فرم ییهاگزارش ماه 3زمانی  ةو حداکثر با فاصل دو ماه زمانی ةبا فاصل حداقل نوبت و دوحداقل در 

صدور مجوز د. ارائه نمای شورای تحصیالت تکمیلی دانشکدهبه ، رسیده استاد راهنما که به تاییدحقیق خود را پیشرفت ت مراحل

 .خواهد بودت تحصیالت تکمیلی دانشگاه به مدیریّ هادانشکدهطرف از  ها، منوط به ارائه این گزارشدفاع

 سمینار : 9ماده ی

های برگزاری سمینار براساس زمان است.از پیشرفت کار خود یک سمینار  ةبه ارائ فموظّ ة پژوهشدانشجو در مرحل 

 .ها خواهد بودشده از طرف دانشکدهتعیین

 پذیر خواهد بود. مکانسمینار ا ةحداقل سه ماه پس از ارائ ،نامهدفاع از پایان ةبرگزاری جلس :1تبصره 

 نامهگزاری جلسة دفاع و ارزیابی پایان: بر10ماده 

تایپ شده و  ةنسخدو ، اساس تقویم آموزشی دانشگاهو بر وظف است حداقل یک ماه قبل از اتمام سنوات تحصیلیدانشجو م

الت تحصی ةادار مجوز دفاع که ازه به همرا ،به تأیید استاد راهنما رسیدهخود را که  ةنامپایان ت()با صحافی موقّ ةصحافی نشد

روز قبل از 15حداقل  تحویل دهد.شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده ع به طی مراحل دفا جهت تکمیلی دانشگاه اخذ نموده،

 نامهپایان با ارسال یک نسخه از داوری را بصورت کتبی و هیأتشورای تحصیالت تکمیلی دانشکده اعضای  ةنماینددفاع،  ةجلس

 ةروز قبل از تاریخ جلس 2 حداقل باید ،قابل دفاع تشخیص دهندرا غیر نامهپایان. چنانچه داوران نمایدصحافی نشده، دعوت می

 د. نشورای تحصیالت تکمیلی دانشکده اطالع ده دبیرموضوع را به  ،دفاع

مجوز  دفاع منوط به صدور مجوز از سوی مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه است. درخواست صدور ةبرگزاری جلس: 1تبصره 

دبیر مورد تأیید  باید. درخواست ارسالی از طرف دانشکده ورت گیردطبق تقویم آموزشی دانشگاه ص دفاع از طرف دانشکده باید

 . باشدشکده تحصیالت تکمیلی دان شورای

چنانچه استاد راهنمای  رسیده باشد. و مشاور اساتید راهنمادفاع بایستی به امضاء و تأیید  درخواست صدور مجوز :2تبصره 

دانشجو می تواند تنها با تایید و امضای استاد راهنمای د ننباشالمی تبریز هنر اساز اعضای هیات علمی دانشگاه  و یا مشاور دوم

  اول اقدام به اخذ مجوز دفاع کند.

 ةنام، آگهی دفاع از پایانف است یک هفته قبل از دفاعجو موظّدانش وشود ة دفاع بصورت عمومی برگزار میلسج :3تبصره 

 نصب کند. دانشکده اعالنات یخود را جهت اطالع دانشجویان در تابلو

 نامهپایاندانشجو مجاز به دفاع از  ،باشد 14میانگین کل دانشجو پس از گذراندن تمامی واحدها کمتر از  چنانچه :4تبصره 

نخواهد بود. در این صورت با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی، یک نیمسال به دانشجو فرصت داده خواهد شد تا با اخذ 

رسانده  14میانگین کل واحدهای گذرانده را به حداقل  ،گذرانده 14کمتر از  ةهایی که با نمراز درسواحد  10د حداکثر مجدّ

 و مجوز دفاع دریافت کند.

 نامه در جلسه دفاعارزشیابی پایان :11ماده 

 دو نفر داور )از ا  دارای یک رأی(،)جمع هیأت داوران، متشکل از استادان راهنما و مشاور با حضور نامهپایانجلسه دفاع از 

صی مرتبط با و صاحب تخصّ مدرک دکتریدارای  حداقلاه که قان داخل یا خارج دانشگصان و محقّعلمی یا متخصّاعضای هیأت

 .یابدت میرسمیّ ،دبیری جلسه را به عهده خواهد داشتکه تحصیالت تکمیلی دانشگاه  ةنمایند و (باشندنامه موضوع پایان

 دفاع الزامی است. ةاهنمای اول در جلسحضور استاد ر :1تبصره 

خود گیری اثر یا محصول نامه و یا چگونگی شکلاع گزارشی از کار تحقیقاتی پایاندف ةف است در جلسدانشجو موظّ: 2تبصره 

 را ارائه و از آن دفاع کند.
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دفاع مطابق  ةحسن برگزاری جلس اداره و نظارت بر ،به عنوان دبیر جلسه تحصیالت تکمیلی دانشگاه ةنمایند ةوظیف :3تبصره 

آن به اداره  ةدفاع و تحویل بالفاصل ةلستکمیل صورتج تنظیم وقت پرسش و پاسخ و ر،در ساعت و تاریخ مقرّ ؛ضوابط جاری

 .استتحصیالت تکمیلی دانشگاه 

معنوی و بنام قوق قابل محاسبه هستند که با رعایت اصل احترام به ح فعالیت های پژوهشی و هنریتنها امتیاز  :4تبصره 

درج نام دیگر اعضای تیم راهنمایی منوط به نظر و  ارائه شده باشند.استاد راهنمای اول و با ذکر نام  تبریزدانشگاه هنر اسالمی 

 .خواهد بودیید استاد راهنمای اول أت

در آخرین  شرح زیر انجام و صورت کیفی و بهشود و ارزشیابی آن به در میانگین کل محاسبه نمی نامهپایان ةنمر: 5تبصره 

 :شودنیمسال تحصیلی در کارنامه ثبت می

 درجه نمره

 عالی 20تا  19از 

 خوبخیلی  99/18تا  18از 

 خوب 99/17تا  16از 

 متوسط 99/15تا  14از 

 مردود 14کمتر از 

 

اعضای هیأت داوران حاضر  ةنامه و تأییدیة دفاع از پایانهای صورتجلسفرم ،ارزیابی پس از نامههیأت داوران پایان :6تبصره  

 به ادارة تحصیالت تکمیلی و شده نسخه تهیّه و امضاء 3دفاع در  ةسصورتجلکنند. در جلسة دفاع را تکمیل و امضاء می

نامه، تسلیم دانشجو دفاع برای گنجاندن در پایان ةنتیج ةفرم صورتجلس)شود ارسال می، دانشکده و خود دانشجو گاهدانش

 .(شودمی

ماه اصالحات را  چهارحداکثر تا  دانشجو موظّف است نامه به اعمال اصالحات،مشروط بودن پذیرش پایان در صورت :7تبصره 

اخذ نماید. این  را از داوران داخلی و خارجی نظرمورد انجام اصالحات مبنی بر کتبی ةتأییدی با نظارت استاد راهنما انجام دهد و

و  شوداده میدتحویل  دانشگاه تحصیالت تکمیلی ةبه ادار شود که یک نسخه توسط دانشجوه تهیه میدر دو نسخ تأییدیه

  ماند.دیگر نزد دانشجو می ةنسخ

 ةاساتید راهنما، مشاور، کتابخان بهرا  های مربوط به آنCDو  های صحافی شدهنامهاع، پایاندانشجو پس از دف :8تبصره 

 کند.تحصیالت تکمیلی ارائه می ةشده را به ادار ءامضا ةتحویل داده و صورتجلس اداره پژوهشو  مرکزی ةکتابخاندانشکده، 

 :استها طبق جدول زیر نامهتوزیع پایان ةنحو

 یک جلد نسخه صحافی شده استاد راهنما ی اول  

 یک جلد نسخه صحافی شده استاد راهنمای دوم

 یک جلد نسخه صحافی شده استاد مشاور

 و تصاویر pdf و  wordحاوی فایل  CDعدد  یکیک جلد نسخه صحافی شده +  شکدهدفتر دان

 pdf و  wordحاوی فایل  CDیک جلد نسخه صحافی شده + دو عدد  کتابخانه ی دانشگاه

  pdf و  wordحاوی فایل های  CDدو عدد  اداره ی پژوهش

 

 و کدرهگیری تـثب  http://thesis.irandoc.ac.irایت ـسدر خود را  ةنامپایاناطالعات مربوط به دانشجو باید  :9تبصره 

 پژوهش تحویل دهد.  ةرا به اداراخذ شده 

ت مجاز دانشجو مجاز است حداکثر یک نیمسال در مدّ ،باشد )مردود( نامه غیرقابل قبولچنانچه ارزشیابی پایان :10تبصره 

نامه دفاع کند. دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از از پایان دفاعیه شرکت و مجددا  ةسال و نیم ( در جلستحصیل )دو

 .خود با موفقیت دفاع نماید، از ادامه تحصیل و دریافت مدرک تحصیلی محروم میشود ةنامپایان

 

http://thesis.irandoc.ac.ir/
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 صل چهار ف  

 سایر مقررات  

 : مرخصی تحصیلی 21ماده 

ت مجاز توجه به مدّ و با دانشکدهپس از تأیید استاد راهنما، با موافقت و تأیید شورای تحصیالت تکمیلی  تواندمی دانشجو

یک نیمسال مرخصی تحصیلی با احتساب سنوات استفاده کند. در این مورد، درخواست مرخصی باید پیش از حداکثر تحصیل، 

 ارائه شود. هطمربو ةدانشکدشورای تحصیالت تکمیلی از آغاز نام نویسی به 

 .یمسال ورود به دانشگاه مجاز نیستدرخواست مرخصی در نخستین ن: 1 تبصره

یید پزشک معتمد أ: اعطای مرخصی بدون احتساب سنوات در موارد خاص از جمله زایمان، مرخصی پزشکی )با ت2تبصره 

 ی دانشگاه قابل بررسی خواهد بود. در شورای تحصیالت تکمیل ، با درخواست دانشجوموریت همسر یا والدینأدانشگاه(، م

  نامه به واحد درسیتبدیل واحد پایان:  31ماده 

خود  ةنامنخواهد یا نتواند از پایان 14چنانچه دانشجویی پس از گذراندن تمامی واحدهای آموزشی و کسب حداقل میانگین کل 

طبق نظر گروه آموزشی، واحد یا واحدهای درسی مرتبط  نامه رامعادل تعداد واحد پایان ت مجاز تحصیلیباید در مدّ ،دفاع کند

آموخته شود. نوع ة مذکور به شیوه آموزشی دانشبگذراند تا در دور 14تحصیلی اخذ و با میانگین کل حداقل  ةرا با رشت

 شود.آموختگی در دانشنامه قید میدانش

 

 :  انتقال، تغییر رشته و مهمان 41ماده 

 کارشناسی ارشد ممنوع است. ةدر دورمانی و مهتغییر رشته انتقال، 

 

  محرومیت دانشجو از ادامه تحصیل : 51ماده 

 شود:در دوره کارشناسی ارشد محروم می در موارد زیر دانشجو از ادامه تحصیل

 ؛متوالی یا متناوب در دو نیمسال و مشروطی در دو نیمسال تحصیلی 14کسب میانگین نمرات کمتر از  (الف      

 در پایان دوره؛ 14نمرات کمتر از  ب(   کسب میانگین کل     

 ؛نامهبرای پایان((  قبولغیرقابل))  ة(  کسب درج ج     

 ؛رنویسی در زمان مقرّنامعدم     ( د     

 ؛(   عدم اتمام دوره در مدت مجاز تحصیل ذ     

 .مهناپایانف علمی دانشجو در حین تدوین احراز و اثبات تخلّ ر(       

تحصیل خود را به پایان برساند، گواهی گذراندن واحدهای درسی به وی اعطا خواهد  ةنچه دانشجو نتواند دورچنا :1تبصره 

   شد. 

 

  ابطال مدرک:  61ماده 

 مدرک صادره ابطال خواهد گردید. ،از سوی دانشگاه دورهف علمی دانشجو پس از اتمام در صورت احراز و اثبات تخلّ

  : 71ماده 
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ب این های پیشنهادی، با رعایت مفاد مصوّیا جایگزینی روش و زدایی از آنتفسیر دستورالعمل اجرایی، ابهام هر گونه تعبیر و

 .شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه است  ةبه عهد ،بینی نشدهاجرایی و در موارد استثنایی پیش دستورالعمل

 

   :81ماده 

 16به تاریخ  شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه 178شمارة  ةتبصره در جلس 47ماده و  18 مشتمل بر یک مقدمه،نامه ینآیاین 

یا پس از آن در دوره  1394-95ی که از سال تحصیلی نجویاـویب رسید و برای دانشـبه تصبازبینی و  1397ماه  دی

ان های پیشین برای دانشجویدستورالعمل ست از زمان اجرا، همهاالجراست. بدیهی ا زمال اند،ته شدهــناسی ارشد پذیرفـکارش

 تواند توسط شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه هر دو سال یکبار مجددا نامه مییناین آیشود. میمشمول این دستورالعمل لغو 

شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه، مفاد آن مورد   یو در صورت درخواست بیش از دو سوم اعضا مورد بازبینی قرار گیرد

 .خواهد گرفتازبینی قرار ب

 

 


