
 اسمه تعاليب

 نكات مهم آيين نامه آموزشي 

 1398-99ورودي آزمون سراسري سال تحصيلي  ارشد مربوط به دانشجويان مقطع كارشناسي

 نماييد . (    )  مقتضي است موارد ذيل را به دقت مطالعه و سپس در سيستم جامع آموزش رويت مفاد آيين نامه را تاييد  ،  دانشجوي عزيز
 . وبگاه معاونت آموزشي دانشگاه بخش آيين نامه ها و مقررات آموزشي مراجعه کنيدمي توانيد به  مل مفاد آيين نامه آموزشيجهت مشاهده کا

                    شماره دانشجويي :                            نام و نام خانوادگي دانشجو :            

 : سنوات تحصيلي      -1 

 طع کارشناسي ارشد ، دو سال ) چهار نيمسال ( است. مدت تحصيل در مق -

افزايش سنوات در دوره تحصيل حداکثر دو نيمسال مي باشد. افزايش سنوات تحصيلي در نيمسال پنجم به صورت رايگاا  نيمساال  -

 ششم با پرداخت شهريه طبق تعرفه مصوب هيات امناي دانشگاه انجام مي شود.

 نام :  عدم مراجعه و عدم ثبت      -2 

 ثبت نام دانشجو در هر نيمسال تحصيلي الزامي است  -

عدم ثبت نام و عدم مراجعه دانشجو در هر نيمسال تحصيلي، به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي شده و منجر باه صادور ح ام  -

 محروميت دانشجو از تحصيل مي شود.

 :مشروطي       -3

 مشروط است.   مساليباشد، دانشجو درآ  ن 14کمتر از  يليحصت مسالينمرات دانشجو در هر ن نيانگياگر م -

  محروم خواهد شد. ليمتناوب مشروط شود از تحص اي يمتوال مساليدوره ، دو ن يدر ط ييچنانچه دانشجو -

 :وتعداد كل واحدهاي دوره تحصيليواحد انتخابي در هر نيمسال تعداد حداقل و حداكثر        -4

واحاد مرباوط باه  6تا  4، تعداد است که از اين  واحد 32حداكثر و  28کارشناسي ارشد ، حداقل دوره  درسي درتعداد واحدهاي  -

 مي باشد . پايا  نامه و باقي مانده به صورت واحدهاي آموزشي 

 را انتخاب کند. يواحد درس 14وحداکثر  8حداقل  يليتحص مساليدانشجو موظف است در هر ن -

 : كل يانگين مدروس دوره تحصيلي و حداقل نمره       -5 

و ميانگين کل قابال  12محاسبه مي شود و حداقل نمره قبولي در هر درس  20ارزشيابي هر درس به صورت عددي از صفر تا نمره  -

  است . 14قبول در هر نيمسال 

 : يضور دانشجو در كالس هاي درسح      -6 

  است. يالزام يانيو  پاحضور دانشجو در تمام جلسات درس و در جلسه آزم -

هماا   مساالين ا يادر جلساه آزماو  پا اياکند  بتيجلسه غ 16جلسه از  3از  شيدرس ب کيدر  ،يليتحص مسالياگر دانشجو در ن -

 درس حاضر نشود، نمره آ  درس صفر خواهد شد. 

 زمان مجاز انتخاب پايان نامه:        -7 

 يلي ، پروپوزال پايا  نامه خود را به تصويب گروه آموزشي ذيربط برساند.دانشجو موظف است قبل از شروع نيمسال سوم تحص -

 :مشمول ذكور دانشجوي ويژه نظام وظيفه تحصيلي معافيت درخواست        -8 

طبا  ، در اولين نيمساال تحصايليپس از ثبت نام براي اخذ معافيت تحصيلي بالفاصله موظف است  ذكور مشمولدانشجوي  -

 قدام نمايد. روال تعيين شده ا

  تاييديه تحصيلي :       -9 

دانشجو موظف است پس از ) تاييد نهايي ، جهت درخواست تاييديه تحصيلي مقطع قبلي اقدام نمايد و تا وصول تاييدياه تحصايلي  -

 منوط به وصول تاييديه خواهد بود.  1398-99آ  را پيگيري نمايد . بديهي است ثبت نام دانشجو در نيمسال دوم 

  و اطالع و رويت خود را تاييد مي كنم . ينجانب مطالب فوق را به دقت مطالعه كرده و نسبت به مفاد آنها آگاهي يافتم ا

 اريخ رويت :ت                                                                       
 تاييد


