
 

 (ارشد و دکتری)تحصيالت تکميلی  اطعقابل توجه دانشجويان مق
 

دوره هگای حصصگي ت   دانشگگاه از مللگه دانشگجويان    دانشجويان کليه اداره خدمات آموزشی دانشگاه متصدی انجام امور آموزشی       

طرح پايان نامگه حگا مرهلگه     و حصويب مهت اط ع از وضعيت حصصيلی ، روند ارائهبايددانشجويان  .می باشد( ارشد و دکتری ) حکليلی 

 . دفاع و ملوگيری از بروز مشک ت آموزشی با کارشناس حصصي ت حکليلی اين اداره ارحباط مستلر داشته باشند

در  زمگان االگ م شگده   حا زمانی که از پايان نامگه دفگاع نکگرده اسگت براسگاس      پس از گذراندن واهدهای درسی موظف است دانشجو -1

الدم انتخاب واهد پايان نامه در مهلگت مقگرر بگه من اگه انصگرات از حصصگي        .پايان نامه را اخذ نلايدواهد  ،نيلسال هر ،حقويم دانشگاهی

 .حلقی می گردد

. انتخگاب واهگد نلايگد    را اصگلی   از دروسواهگد   22حگا   8دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مجاز است در هر نيلسال حصصيلی بگين   -2

 .واهد درسی را انتخاب نلايد  21حا  6دانشجوی مقطع دکتری ني  موظف است در هر نيلسال حصصيلی بين 

هگداق    مقطگع دکتگری،  در و 22مبرانگی  و اصلی، پيش نيازاالم از دروس در مقطع کارشناسی ارشد هداق  نلره قبوای در هر درس  -3

 .نلرات مردودی در معدل ک  بی حاثير است وای در معدل حرم و مشروطی حرم حاثير دارد.می باشد 21 نلره قبوای

دانشجو مشروط مصسوب می شگود   21با ميانگين کلتر از .باشدکلتر  21نيلسال نبايد از  هردر مقطع کارشناسی ارشد ميانگين نلرات در  -1

و در مقطع دکتری ميانگين قابگ  قبگول هلگه     باشد از ادامه حصصي  مصروم می گردد 21و در صورحی که نلره دانشجو در دو نيلسال کلتر از 

 .می باشد 26درسها 

غيبت دانشجو در هر درس  ، هضور دانشجو در حلامی برنامه های درسی و ديگر فعاايت های آموزشی و پژوهشی دوره اا امی است -5

 .در غير اينصورت نلره آن درس صفر منظور می شود  ، کندمجلوع ساالات آن درس حجاوز                د ازينبا
 

 (سه و نيم سال)هفت نيلسال دکتری هداق  دوره نيلسال حصصيلی و  1سال مشتل  بر  2طول مدت دوره در مقطع کارشناسی ارشد  -6

 .می باشد (چهار و نيم سال) نه نيلسالو هداکثر 

آموزشگی  در موارد استثنائی اف ايش طول مدت دوره با حشخيص دبير کليته حصصي ت حکليلی گروه در مقطع کارشناسی ارشد :

 .سال حجاوز نلايد  5/2مجاز است در هر صورت مدت دوره نبايد از دانشجو 

نيلسگال   يکبه مدت در مقطع دکتری حلديد دوره در صورت ضرورت به پيشنهاد استاد راهنلا و حأييد گروه ذی ربط هداکثر  :

 .حصصيلی امکان پذير است

،دانشگجوی منصگرت مصسگوب      هتی برای يک نيلسگال حگرت حصصگي  نلايد   دانشگاه ، در صورحی که دانشجو بدون کسب موافقت  -7

 .از ادامه حصصي  مصروم می شود می گردد و

ملنگوع   و بعگد از آن   41بگرای ورودی هگای    در دوره کارشناسی ارشگد ( به م  دورس مبراحی و پيش)حغيير رشته ، انتقال و ميهلانی -8

 .است

مگی باشگد    حا پايان نيلسال دوم هداکثر نامهحصويب موضوع پايان نيلسال سوم منوط به در انتخاب واهد  ،در مقطع کارشناسی ارشد -4

 .می باشدحا پايان نيلسال سوم  هداکثر حصويب طرح حفصيلی پايان نامهانتخاب واهد نيلسال منوط به و در نيلسال چهارم، 

% 25مشگلول پرداخگت    ه نگردنگد موفق به ارايه و حصويب طرح حفصيلی پايان نامگ دانشجويانی که هداکثر حا پايان نيلسال سوم  

 .مريله شهريه ثابت می گردند 

پايگان نيلسگال سگوم بگه      حگا طرح حفصگيلی   و ع رسااه خود را حا پايان نيلسال اول حعيينودر مقطع دکتری دانشجو موظف است موض -21

 .می باشدحفصيلی رسااه چهارم منوط به حصويب طرح  نيلسالانتخاب واهد  ،حصويب برسد 
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پگس از حأييگد   را حهيگه و  نيلسال گ ارشی از روند حدوين پايان نامگه  هرحا پايان  ، است پس از حصويب طرح حفصيلیدانشجو موظف  -22

ارائگه  ( بگر اسگاس فگرم مربوطگه مومگود در سگايت       ) استاد راهنلا و دبير کليته حصصي ت حکليلی گروه به کارشناس حصصي ت حکليلی 

 .دهد

بگرای  بگه کارشگناس حصصگي ت حکليلگی      در ملسات  امه در دانشگاه و حصوي  گواهی شرکت شرکت در سه ملسه دفاع از پايان ن -22

 .دانشجويان کارشناسی ارشد اا امی است

         امنلره پايان نامگه در ميگانگين کگ  مصاسگبه نلگی شگود و ارزشگيابی آن بگه صگورت کيفگی انجگ            آن،و بعد از  41برای ورودی های  -23

 .می شود

براساس واهدهای گذرانگده آموزشگی    21داشتن ميانگين ک  هداق   آن،بعد از و  41ورودی های ، برای م ت دانش آموختگی -21

 .و دفاع از پايان نامه است

گذرانگده باشگد واگی نتوانگد يگا       21حلام واهدهای آموزشی دوره را بگا ميگانگين کگ  هگداق       :و بعد از آن 41ورودی های چنانچه -25

د از پايان نامه دفاع کند بايد در مدت مجاز حصصي  ، معادل حعداد واهد پايان نامه و طبق نظر گروه آموزشی ، واهد يا واهدهای نخواه

. بگذراند حا در دوره مذکور به شگيوه آموزشگی دانگش آموختگه شگود      21درسی مرحبط را  با رشته حصصيلی اخذ و با ميانگين ک  هداق  

 .در دانشنامه قيد می شودنوع شيوه دانش آموختگی 

پژوهشگی و يگا زمگان ثبگت آخگرين نلگره درس در        -دانش آموختگی ، روز دفاع قاب  قبول از پايان نامه در شيوه آموزشی وحاريخ  -26

،فرم سگال نيلآن دی ماه  31حا هداکثر دانشجو موظف است ،  حصصيلیهر سال از الزم به ذکر است در نيلسال اول . شيوه آموزشی است

و  دهگد حصوي   گروه دبير کليته حصصي ت حکليلیآمادگی به دفاع از پايان نامه که به امضای اساحيد مصترم راهنلا و مشاور رسيده را به 

 : به النوان آخرين نيلسال حصصيلی وی مصسوب می شود نيلسال اول انجام مراه  سه گانه ذي در صورت 

 .دی ماه 31حا  دبير کليته دفاع دانشجو حوسط اساحيد راهنلا، مشاور وامضاء فرم اال م آمادگی -ااف

 .اين فرمذي  در  اخذ امضاء از واهدهای قيد شده -ب 

 .دبير کليتهاز روز پس از اخذ امضاء  31برگ اری ملسه دفاع نهايتا حا  -ج 

نسگبت بگه انجگام مراهگ  فگوا اقگدام        آن سگال  خرداد مگاه  32حا هداکثر دانشجو موظف است از هر نيلسال حصصيلی ني  در نيلسال دوم 

حکليگ  مراهگ    در حاريخ های مقرر موفگق بگه   دانشجو هر دو صورت فوا چنانچه آن نيلسال مصسوب گردد در  ا فارغ ااتصصي ح.نلايد

 . ت نام در نيلسال بعد اقدام نلايدنسبت به ثب موظف است ،نشود

در صورحی که بنا به مصوبات بعدی وزارت اللوم ،حصقيقات و فناوری و شورای حصصي ت حکليلگی دانشگگاه ، حگاريخ فراغگت از     :

اطگ ع دانشگجويان   سگايت دانشگگاه بگه    وب از طريگق  مراحگب  گردد  حعيينحصصي  دانشجويان حصصي ت حکليلی روز دفاع از پايان نامه 

 .دفاع اقدام نلايدبرگ اری ملسه خواهد رسيد و دانشجو موظف است در نيلساای که انتخاب واهد نلوده ، نسبت به 

که از طريق وب سايت آموزشگی  دانشگاه را لی يو مصوبات شورای حصصي ت حکل وزارحیکليه آئين نامه های  يان موظفنددانشجو -27

الگدم اطگ ع از مقگررات و آئگين نامگه هگا       .رالايت نلاينگد  می شود يا بخش آموزش مربوطه اال م گروه ، نصب شده در و حابلو اال نات 

 .لوع نخواهد بودمس

حصصگي ت   -امور آموزشگی -حصصي ت حکليلیمديريت آموزشی و  –حلامی فرم ها و آيين نامه های مورد نياز در قسلت آموزش -28

 .وب سايت دانشگاه قرار داده شده است فرم ها در -حکليلی
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