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  ارشد آموزشی دوره کارشناسی و مقررات آیین نامهچکیده 

 ائید.را به دقت مطالعه نم نکات زیراز پذیرفته شدگان عزیز درخواست می شود 

 
 

 

 الزامی است.در هنگام ثبت نام و یا در طول ترم و فرم های دانشجویی میل پرونده تک -1

 اصل و کپی به هیچ عنوان به دانشجو تحویل داده نمی شود. کلیه مدارک مربوط به بایگانی آموزشی ائم از -2
 تغییر رشته، انتقال و میهمانی در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است. -3

در موسسه های آموزش عالی دولتی، آموزش رایگان برای هر دانشجو، در دوره کارشناسی ارشد صررفا  یکبرار امکران پرایر اسرت.  -4
 ارشد در موسسه ها )اعم دولتی و غیر دولتی( ممنوع است.تحصیل همزمان در دوره کارشناسی 

رعایت پیش نیاز در هنگام انتخاب واحد ضرروری  .خواهد بوددانشگاه آموزشی طبق تقویم  الزامی بوده نیمسالهر در انتخاب واحد  -5
 می باشد.

رسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی دانشجو می تواند با احتساب سنوات تحصیل، یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند. بر -6
مانند مرخصی زایمان، مرخصی پزشکی در صورت تایید پزشک معتمد موسسه، ماموریت همسر یا والدین، بدون احتساب در سنوات 

 تحصیلی در اختیار موسسه است.

نشرجو را دو نیمسرال نیمسال( است. موسسه اختیار دارد مدت تحصریل دا 4مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد دو سال ) -7
 .ه مصوب هیات امنرا  موسسره انجرام مری شرودفافزایش دهد نیمسال اول بصورت رایگان و نیمسال دوم با دریافت هزینه طبق تعر

 دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم است.

نیمسال تحصیلی لازم اسرت  است که دانشجو در هرواحد  32و حداکثر  28در دوره کارشناسی ارشد حداقل درسی تعداد واحدهای  -8
 موزشی معاف است. آواحد درسی انتخاب کند دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از شرط حداقل واحد  14حداکثر و  8حداقل 

و کل بوده و در میانگین نیمسال  12 لیواحد است کسب نمره قبو 12تعداد واحد دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی حداکثر  -9
 محسوب نمی شود و طبق تعرفه مصوب هیات امنا  هزینه اخا خواهد شد و در سقف سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه نمی شود.

دانشجویی که مشمول آموزش رایگان، در صورت حاف غیرموجه درس به تشخیص موسسه یا عدم کسب نمره قبولی در هرر درس،  -11
 ه مصوب هیات امنا  موسسه است.موظف به پرداخت هزینه درس مربوط مطابق تعرف

حضور دانشجو در تمام جلسات کلاس الزامی است. اگر دانشجو در طول تحصیل در یک درس بریش از سره جلسره یرا در جلسره  -11
 امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند نمره آن درس صفر منظور خواهد شد.

شد در اینصورت این نیمسال بعنوان یک نیمسرال کامرل در سرنوات واحد درسی با 8در صورتی که واحد باقیمانده دانشجو کمتر از  -12
 وی محسوب می شود، اما میانگین نمرات این نیمسال در مشروط شدن دانشجو بی تاثیر است.

حاف یک یا تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تایید موسسه قبل از شروع امتحانرات در شرایط خاص،  -13
 و احتساب در سنوات تحصیلی امکان پایر است.و با رعایت 

دانشجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر اسرتاد راهنمرا و تاییرد گرروه آموزشری  -14
تایید اسرتاد  انتخاب کند و در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و دانشگاه تصویب نماید. دانشجو پس از تدوین پایان نامه و

 راهنما، موظف است با رعایت ضوابط موسسه در حضور هیات داوران از پایان نامه خود دفاع کند.

نمره پایان نامه در میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن بصورت کتبی بشرح ذیر انجرام و در خخررین نیمسرال تحصریلی در  -15
 کارنامه بصورت بی تاثیر ثبت می شود.

 )مردود(14)متوسط(    کمتر از  99/15تا  14)خوب(    از  99/17تا 16)خیلی خوب(  از  99/18تا  18)عالی(  از 21تا  19از 
هر نیمسال در یرک یرا دنرد دانشجویی که در  است. 14و میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال  12حداقل نمره قبولی در هر درس  -16

درس، نمره قبولی کسب نکند، دنانچه در نیمسال های بعدی، درس یا دروس ماکور را با نمره قبولی بگاراند، نمره یرا نمرره هرای 
ودی قبلی در ریزنمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی می ماند اما این نمره ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صررفا  مرد

گاراندن دروس با دنین شرایطی مشرروطی دانشرجو در  آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.
خنثی نمی کند و شامل دانشجویانی که بدلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی، نمره مردودی دریافت مری کننرد، را نیمسال های قبل 

 ادامه پشت صفحه                                                       نمی شود.
 



باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود و دانشرجویی  14دنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از  -17
 که دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی و متناوب مشروط شود از تحصیل محروم می شود.

باید درخواست انصراف خود را شخصا  و بصورت کتبی به اداره تحصیلات تکمیلری تسرلیم صراف از تحصیل، دانشجوی متقاضی ان -18
نشجو مجاز است فقط برای یکبار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد در غیراینصورت، کند، دا

در می شود. تصمیم گیری برای بازگشت به تحصیل دانشجو منصررف از پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صا
 تحصیل، بر عهده موسسه است.

 
 دانشجویانی که شامل یکی از موارد ذیل باشند جز  دانشجویان انصراف از تحصیل یا اخراج از تحصیل محسوب می شوند: -19

امه در طرول دوره )سرنوات ن عدم دفاع از پایان  -ب(  ترک تحصیل بدون کسب اجازه دانشگاه محل تحصیل )عدم انتخاب واحد  -الف
  ی در دو ترم متوالی و متناوب  مشروط در صورت -جبیش از حد مجاز( 

 
 

 
براساس واحدهای گارانده آموزشی و دفاع از پایان نامه است. دنانچه میانگین  14ملاک دانش آموختگی، داشتن میانگین کل حداقل  -21

باشد دانشجو اجازه دفاع از پایان نامه را نردارد و تنهرا یرک  14مام واحدهای آموزشی دوره کمتر از کل دانشجو پس از گاراندن ت
واحد از درسهایی که با نمرره  11نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می شود تا با اخا مجدد حداکثر 

برساند، در اینصورت اجازه دفاع از پایان نامه به وی داده  14ا به حداقل گارانده است، میانگین کل واحدهای گارانده ر 14کمتر از 
دانشجو به هر دلیل نتواند دوره تحصیلی را به پایان برساند، فقط گواهی گاراندن واحدهای درسی به وی اعطا مری دنانچه می شود. 

 شود.

پژوهشی و یا زمان ثبرت آخررین نمرره درس در شریوه  -یتاریخ دانش آموختگی روز دفاع قابل قبول از پایان نامه در شیوه آموزش -21
   آموزشی است. 

دناده دانشجو در حین تدوین پایان نامه اقدام به تخلف علمی )سرقت علمی، جعل، تقلب،کپی برداری و غیره( نماید و این موضوع  -22
ی گارانده دریافت می کند. احراز و اثبات گواهی مبنی بر تعداد واحدها ا از سوی موسسه اثبات شود، از ادامه تحصیل محروم و صرف

 تخلف علمی دانشجو پس از اتمام پایان نامه از سوی موسسه، منجر به ابطال مدرک تحصیلی صادر شده خواهد شد.

فرصت دارند تا نسبت بره ارسرال دفتردره  سال 1دانشجویان پسر که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند پس از فراغت از تحصیل  -23
 بخدمت اقدام نمایند. آماده 

 
 
 
 

 
 

کلیه ی موارد فوق را  با دقت کامل مطالعه نموده  و متعهد می شوم در طول دوره تحصیل  طبرق آیرین  .....................................اینجانب

 با دانشجو رفتار نماید.  نامه عمل نمایم و در غیر اینصورت  مسئولیت آن بر عهده اینجانب بوده و دانشگاه مجاز است طبق مقررات

                                                                                                                                                          

 امضا  و  تاریخ 

 
 

  


