راهنمای آموزشی دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد

ماده  -6تبصره 1و2
مدت مجاز تحصیل دو سال (چهار نیمسال) است  ،در صورت عدم فارغ التحصیلی با درخواست دانشجو و با دالیل موجه تا
دو نیمسال قابل تمدید بوده که ترم پنجم رایگان و ترم ششم با پرداخت شهریه می باشد.
ماده  - 7تبصره1و2
تعداد کل واحد های درسی تا فارغ التحصیلی برای هر دو شیوه  ،اموزش محور وآموزشی  -پژوهشی  23واحد می باشد .
حداقل واحد قابل اخذ در هر ترم  8واحد و حداکثر 41واحد می باشد در صورت اخذ واحد زیر حد نصاب ( زیر  8واحد) پس
از اخذ مجوز ازشورا  ،آن نیمسال یک ترم کامل محسوب می گردد.
ماده- 11تبصره1
حضوور دانشوجو در تمام جلسوات کالس درس الزامی است  ،اگر دانشجودر طول نیمسال در یک درس بیش از سه جلسه
غیبت داشته باشد و یا در جلسه امتحان پایان ترم غیبت کند  ،نمره آن درس صفر میشود .
ماده -16تبصره1
حداقل نمره قابل قبول در هر درس 12و میانگین کل نمرات در هر نیمسووال  11می باشوود.چنانچه دانشووجو در درس نمره
قبولی کسو نکند برای اخذ مجدد آن موظف به پرداخت شوهریه متغییر متناسو با شهریه شبانه سال ورود خود می باشد .
نمره ردی در کارنامه نیمسال ثبت و باقی می ماند اما در معدل کل بی اثر می باشد.
ماده 17
چنانچه میانگین نمره ها دریک نیمسوال کمتر از  11باشود ،دانشجو در آن نیمسال دانشجوی مشروط تلقی می گردد و اگر
این مشوروطی به دو نیمسال برسد (اعم از مشروطی متوالی یا متناوب) دانشجو اخراجی محسوب شده وازادامه تحصیل محروم
می شود.
ماده  -11تبصره 1و1
دانشجو میتواند در طول تحصیل خود یک نیمسال از مرخصی تحصیلی با احتساب سنوات استفاده نماید که بازه آن پیش
از زمان حذف و اضافه و با درخواست دانشجو می باشد.

در صورت بارداری دانشجو می تواند تا  1نیمسال از مرخصی تحصیلی بدون احتساب سنوات استفاده نماید و چنانچه نیاز
به اسوتراحت قبل از زایمان داشوته باشود می توان به عنوان مرخصوی اسوتعالجی بارداری و با تایید پزشک دانشگاه یک
نیمسووال هم به آن افزود و  1نیمسووال دیگررا بعد از تولد نوزاد و زمان شوویردهی اسووتفاده کرد البته در صووورتی مجاز به
استفاده از مرخصی زایمان می باشد که سنوات تحصیلی دانشجو (پنج نیمسال) به اتمام نرسیده باشد.
ماده - 11تبصره3
دانشجو متقاضی انصراف از تحصیل باید درخواست کتبی خود را شخصا به دانشکده تسلیم نماید و تا دو ماه می تواند در
خواست خود راپس بگیرد در غیر این صورت حکم انصراف وی صادرخواهد شد ضمنا" در صورتی که دانشجو حتی برای یک
نیمسال برای انتخاب واحد مراجعه نکند از ادامه تحصیل محروم می شود.
ماده 21
دانشوجو با شویوه آموزشی  -پژوهشی موظف است پیش از شروع نیمسال سوم موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد
راهنما و تایید گروه اموزشی انتخاب نموده و به تصوی شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده برساند.
تذکر :دانشجو موظف است پس از تصوی موضوع ،واحد پایاننامه را تا زمان دفاع هر ترم اخذ و تکرار نماید.
ماده23
نمره پایان نامه در میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن به صورت کیفی انجام می گردد:
مردود (کمتر از  )41متوسط( )41-41/99خوب ()41-41/99

خیلی خوب ( )48-48/99عالی ()49-32

ماده 21
مالک دانش آموختگی داشوتن میانگین کل حداقل  11بر اسواس واحد های گذرانده شوده آموزشوی است.چنانچه
معدل کل نمرات دانشوجو پس از گذراندن تمام واحد های اموزشوی دوره کمتر از  41باشد دانشجو اجازه دفاع از پایان
نامه را ندارد.
ماده  - 21تبصره 1و2
تغییر شیوه از آموزشی  -پژوهشی به آموزشی و بالعکس فقط یکبار امکان پذیر است.
در خواسوت تغییر شویوه از آموزشوی -پژوهشوی به آموزشی حداکثر تا پایان نیمسال سوم با موافقت استاد راهنما و تایید
گروه آموزشی ،در شورا قابل بررسی می باشد.

درخواست و بررسی تغییر شیوه از آموزشی به آموزشی  -پژوهشی با احراز شرایط زیر امکانپذیر است:
 -4معدل ترم اول دانشجو جزء  11نفر برتر هم رشته و هم ورودی خود باشد.
 -3حائز %11نمره قبولی آخرین نفر سهمیه آزاد پذیرفته شده در شیوه آموزشی  -پژوهشی هم رشته و هم ورودی خود
باشد.
تذکر  :1حذف یک درس پس از بازه حذف و اضوافه بایستی با نظر استاد راهنما وبا درخواست دانشجو جهت طرح در شورا
به گروه ارسوال شود ودانشجو موظف می باشد تا اخذ تصمیم نهایی شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه در کالس حضور یابد.
( صرفا "در خواست حذف درس به منزله حذف آن از انتخاب واحد دانشجو نمی باشد )
تذکر :2دانشجویان کارشناسی ارشد می توانند یک درس خود را با تایید استاد راهنما در بازه حذف و اضافه ،حذف و یا اخذ
نمایند.
تذکر :3دانشجویان کارشناسی ارشد حذف اضطراری ندارند.

