
 آيين نامه هاي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته ويژه دانشجويان ورودي هاي سال هاي

 و پس از آن  1394-95  ، 1393-94 ، 1392-93 تحصيلي

  :تحصيلي مجاز الف : حداكثر سنوات

 مي باشد . تمديد سنوات نيمسال نيمسال تحصيلي 4حداكثر  بدو ورود سنوات تحصيلي دانشجويان مذكور از

كميسيون بررسي موارد  با راي شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي و براي نيمسال ششم صرفاً با تاييدپنجم 

  . خاص آن پرديس / دانشكده / مركز / موسسه مي باشد

 واحد جبراني گذرانده باشد ، يك نيمسال به سنوات مجاز دانشجو اضافه 12دانشجو حداقل  چنانچه : توضيح

  . مي گردد

  : دانشجو در هنگام ثبت نام و انتخاب واحد هر نيمسال تحصيلي اجعهب : لزوم مر

ثبت نام مراجعه ننمايد ، منصرف از تحصيل است و حكم وي بايد حداكثر در  هر دانشجو كه در موعد مقرر براي

  . حذف و اضافه نيمسال مربوط صادر گردد پايان زمان

 :ل(محروميت از تحصيل ) دو نيمسا ج : مشروطي منجر به

، دانشجو محروم از تحصيل است و بايد حكم وي حداكثر تا پايان زمان  محرز دو نيمسال مشروطي در صورت

  . و اضافه صادر و ارسال گردد حذف

  :ارايه پروپوزال پايان نامه كارشناسي ارشد د : زمان مجاز

 نيمسال سوم حداكثر تا پايانپايان نيمسال اول تحصيل و  كارشناسي ارشد پروپوزال پايان نامه زمان ارايه

پروپوزال با تاخيربراي تصويب و ثبت  تحصيل براي تصويب مجاز مي باشد . درخواست دانشجو در خصوص ارايه

  . قابل پذيرش نخواهد بود در كارنامه پس از انقضاي مهلت بر اساس مقررات

   :شرايط دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد ه:

 14 حداقل احراز ميانگين كل دوره آموزشي دوره تحصيلي وگذراندن كليه دروس  -

  نيمسال ) متوالي يا متناوب ( در دوره تحصيلي عدم مشروطي محرز به مدت دو -



  وجود سنوات مجاز تحصيلي -

  به نحوه اخذ و برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه دانشجو رعايت ساير شرايط و مقررات مربوط -

 كميسيون تصويب به ششم نيمسال كه مواردي در آموزش اداره همكاران و محترم معاونان و محترم رئيس/  مدير

 ضافيا سنوات مربوط شده امضاء و تاييد صورتجلسه حتماً ، رسد مي موسسه/  مركز/  دانشكده/  پرديس آن مذكور

 ياندانشجو است ذكر شايان.  نمايند ارسال كل اداره اين به اتوماسيون صورت به قبل از را دانشجويان گونه اين

  .نمايند نام ثبت سپس نموده پرداخت را مقرر ثابت ،شهريه 6 نيمسال تمديد تاييديه دريافت از پس بايست مي

نيمسال هفتم ، يا ادامه تحصيل دانشجويان  براي ؛ تمديد سنوات تحصيلي دانشجويان در ضمن ارسال درخواست

نيمسال  بدون كسب مجوز اقدام به ترك تحصيل و عدم ثبت نام در يك مشروط و يا دانشجوياني كه دو نيمسال

  . تحصيلي مربوط نموده اند ، قابل پذيرش نخواهد بود

 :ارشد كارشناسي حدنصاب از كمتر واحد انتخاب با دانشجو مشروطي احتساب عدم

ناپيوسته كليه دوره هاي  به استحضار مي رساند ؛ موضوع نحوه محاسبه مشروطي دانشجو مقطع كارشناسي ارشد

در نيمسال هاي داراي واحد كمتر از حدنصاب )  ) تحصيلي ) روزانه ، نوبت دوم ، شهريه پرداز ، مجازي ، مشترك

با توجه به آيين نامه  كميته منتخب شوراي آموزشي دانشگاه مطرح و 17/8/1394در جلسه مورخ  ) واحد 8حداقل 

وزارتخانه موارد  1394ناپيوسته مصوب سال  ي جديد مقطع كارشناسي ارشدهاي آموزشي قبلي و آيين نامه آموزش

  : ذيل مصوب گرديد

كمتر  و سال هاي قبل در هر نيمسال تحصيلي نبايد 1394دانشجوي كارشناسي ارشد ورودي سال  انتخاب واحد1- 

   .گردد واحد 8از 

واحد  8كمتر از حدنصاب  انتخاب واحد وي مشروحه ذيل چنانچه موارد خارج از اراده دانشجو به دليل در -2

واحد شده باشد ، مشروطي  8از حداقل  باقي مانده باشد و يا با انجام عمليات ذكر شده موجب كاهش سقف واحدهاي

 . دانشجو در آن نيمسال محاسبه نمي شود

بدون پايان نامه  امه يادر كارنامه دانشجو براي رشته هايي كه داراي پايان ن نيمسال تحصيلي صرفاً آخرين -1-2

مشروطي وي در آن نيمسال محسوب نمي  مي باشند ، چنانچه واحدهاي انتخابي دانشجو كمتر از حدنصاب باشد ،

  . گردد

  . درس يا دروس با تاييد كميسيون پزشكي دانشگاه حذف پزشكي -2-2



  .آموزشي مربوطواحد با تاييد گروه  8دروس و امكان اخذ واحد تا حداقل  عدم ارائه -3-2

  . درس يا دروس دانشجوي شاهد و ايثارگر بر اساس آيين نامه مربوط حذف مجاز -4-2

آموزشي  درس يا دروس به داليل حوادث غير مترقبه و خارج از اراده دانشجو كه به تاييد گروه حذف مجاز -5-2

 دانشكده مربوط رسيده باشد / ديسمربوط و شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي / كميسيون بررسي موارد خاص پر

.  

ديگر  دروس با نمره ناتمام در نيمسال مربوط كه داراي مهلت قانوني و تاخير همراه با دروس وجود درس يا -6-2

 . موجه مي باشد

باقيمانده  با دروس جبراني و ... چنانچه در پايان نيمسال تعداد واحدهاي دروس دوره تحصيلي اخذ درس يا -7-2

 . واحد گردد 8و كمتر از دانشج

صرفاً  94-95 براي كليه دانشجويان شاغل به تحصيل مي باشد و از پايان نيمسال اول سال تحصيلي موارد فوق -3

با هماهنگي ً  شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي ً به شرط درج علت و يا مصوبه با تاييد آن معاونت محترم و

اين  در غير . آموزش قابل قبول بوده و تاييد مي گردد در سيستم جامعفضاي مجازي  مركز فناوري اطالعات و

  . صورت مشروطي دانشجو با هر تعداد واحد جزو سنوات مشروطي محرز محسوب خواهد شد

-95 مشروطي در كارنامه هاي دانشجويان فرد شاغل به تحصيل در نيمسال اول سال تحصيلي وضعيت محاسبه -4

بر اساس ساير  2-5الي  2-3و نيمسال هاي قبل از آن در مورد بندهاي  93-94تحصيلي و نيمسال دوم سال  1394

طبق اين بخشنامه  2-6و  2-2و  2-1مي گردد . براي بندهاي  اقدام طبق روال معمول بخشنامه ها و مقررات مربوط

  . بايد انجام گردد

نيمسال  واحد كمتر از حدنصاب در هر يك ازگزارش فارغ التصيلي دانش آموخته در صورت وجود  هنگام ارسال -5

  . هاي تحصيلي بايد در قسمت توضيحات گزارش علت و مستند اقدام ، حتماً ذكر گردد

 

 


