
  به بعد 1401ویرایش سوم براي دانشجویان ورودي  3310نکات مهم شیوه نامه 

  

ارشد دو سال (چهار  یدانشجو در دوره کارشناس لیمدت مجاز تحص يو فناور قاتیوزارت علوم، تحق نیبر اساس قوان : 6ماده 

پنجم  مسالین دیو در صورت تمد ردیپذیدانشکده صورت م دییاستاد راهنما و تا دییپنجم با تا مسالین دی) است. تمدمسالین

حداکثر سنوات مجاز  نی. بنابراباشدیآزاد م يشده دفتر آموزشها المبر اساس تعرفه اع هیدانشجو موظف به پرداخت شهر

محروم و  لیاز ادامه تحص دیخود دفاع نما نامهانیپنجم از پا مسالین انیچنانچه دانشجو نتواند تا پا باشدیپنج ترم م لیتحص

 .شودیم یاخراج سنوات

واحد اخذ نماید. در صورتیکه دانشجو قبل از پایان  14و حداکثر  8تواند حداقل دانشجو در هر نیمسال تحصیلی می : 7ماده 

واحد اخذ نماید، در صورت عدم توجیه کتبی مناسب از  8یافتن واحدهاي آموزشی خود، در یک نیمسال تحصیلی کمتر از 

 شود.ه و پذیرش آن توسط مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه، ترم دانشجو با احتساب در سنوات حذف میطرف دانشکد

 و باشدیمترم  انیامتحان پا نیروز بعد از آخر ستیب دوم و اول يهامسالین در دروس نمرات ثبت مهلت نیآخر : 12ماده 

 است ماه شهریور 15 اول و دوم مسالین در ناریمهلت ثبت نمره سم نیآخر

مهمان  گرید کیسطح  يهادانشگاهتا دو درس خود را در  تواندیم یارشد در صورت یکارشناس يدانشجو:  2تبصره  21ماده 

حالت  نیبگذراند. در ا مسالیباشد که درس مزبور را در همان ن يشود که درس مورد نظر در دانشگاه ارائه نشده باشد و ضرور

 وجود دارد. کیسطح  يهادانشگاه، امکان مهمان شدن در دانشگاه دییدانشکده و تا یلیتکم التیتحص يشورا بیبا تصو

بندي شود. بارمنامه صرفا بر اساس میانگین نمرات اعضاي هیات داوران جلسه دفاع تعیین مینمره پایان :1تبصره  25ماده 

 نمره براي دفاع در نیمسالهاي مختلف به شرح زیر است:

  نیمسال دفاع
مره کیفیت انجام تحقیق و تهیه سقف ن

  پایان نامه

سقف نمره دستاوردهاي پژوهشی مستخرج از 

  پایان نامه

  نمره قابل اعمال است 2به صورت تشویقی تا سقف   20  چهارم و قبل از آن

  نمره قابل اعمال است 1به صورت تشویقی تا سقف   20  پنجم

  

  شود.نامه خود دفاع ننماید، اخراج سنواتی میتحصیلی از پایان: چنانچه دانشجو طی پنج نیمسال 2 تبصره 25ماده 

پژوهشی به -وزارت عتف، تغییر شیوه آموزشی 6/9/1398مورخ  231567با شماره نامه  یینامه اجراوهیشبنابر  : 30ماده 

  آموزشی و بالعکس ممنوع است.


