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 هدف

هاا و   زمان کنترل سنوات تحصیلي دانشجويان کارشناسي ارشد الزم است محدوديت برای بهبود کیفیت آموزشي و هم

تمدياد سانوات و   ناماه   ینيا های مناسب صورت گیرد. هدف از اجرای اين رويه آن اسات کاه دانشاجويان باا آ     تشويق

 چگونگي اجرای آن آشنا گردند.
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 شرایط تمدید سنوات در کارشناسی ارشد -1

مهرماه و برای  30های نیمسال اول تا تاريخ  مهلت دفاع دانشجويان کارشناسي ارشد در ترم چهارم برای ورودی

تشويقي )مقاله، کار تجربي و اختراع( بوده و نمره  20های نیمسال دوم آخر اسفندماه است. نمره پايان نامه از  ورودی

شود. شرايط تمديد سنوات برای  تعیین مي( AUT-FM-3301-01فرم شماره  ،1پیوست )ین نامه فعلي يبر اساس آ

 به شرح زير است: های بعدی ترم

 ترم پنجم  -تمدید سنوات  -1-1

تیرماه  31های ترم دوم  ورودیبهمن ماه و برای  30های ترم اول  مهلت دفاع در ترم پنجم برای ورودی -

 است.

 باشد. مي 20نمره پايان نامه از  -

فرم شماره  -1پیوست ) حاضرین نامه ينمره تشويقي )مقاله، کار تجربي و اختراع( بر اساس آ -

AUT-FM-3301-01 )شود. تعیین مي 

شهريه باشد. مبلغ  دانشجوی ورودی نیمسال اول از ابتدای آبان ماه ملزم به پرداخت شهريه مي -

ن ماه ااز اول آبان ماه تا پايان بهم پروژه دفاعانجام ر در اروز تاخی 15ريال به ازای هر  1،250،000

 باشد(. ريال مي 10،000،000گردد )در پايان بهمن ماه کل مبلغ شهريه  ت ميادرياف

شهريه مبلغ باشد.  اول فروردين ماه ملزم به پرداخت شهريه ميدانشجوی ورودی نیمسال دوم از -

گردد  ريال به ازای هر پانزده روز تاخیر در تاريخ دفاع از آخر اسفندماه تا آخر تیرماه دريافت مي 1،250،000

 باشد(. ريال مي 10،000،000)در آخر تیر ماه کل مبلغ شهريه 

 واحدی اخذ نمايد، در ترم پنجم از پرداخت شهريه معاف است. 9چنانچه دانشجويي پروژه ساخت  -

 واحد درس جبراني اخذ نمايد، در ترم پنجم از پرداخت شهريه معاف است. 9دانشجويي حداقل چنانچه  -

 ترم ششم -تمدید سنوات  -1-2

جهت دفاع در ترم ششم الزم است دانشجو ضمن حضور در جلسه شورای گروه، میزان پیشرفت پروژه و  -

بر اساس تصويب گروه و شورای داليل تاخیر در اتمام پروژه را بیان نمايد. تمديد ترم ششم صرفا 

 تحصیالت تکمیلي دانشکده امکان پذير است. 

 دی ماه است. 30های نیمسال دوم  تیرماه و برای ورودی 15های نیمسال اول  مهلت دفاع برای ورودی -

 باشد.  مي 17از  در ترم ششم نمره پايان نامه  -

فرم شماره  -1پیوست ه فعلي )نمره تشويقي )مقاله، کار تجربي و اختراع( بر اساس آئین نام -

AUT-FM-3301-01 )شود تعیین مي. 
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باشد. مبلغ شهريه با توجه به  دانشجوی ورودی نیمسال اول از ابتدای اسفندماه ملزم به پرداخت شهريه مي -

 زمان دفاع از پروژه به شرح زير است: 

 ريال 2،000،000 :اسفند ماه 

 :ريال 4،500،000 فروردين ماه 

  ريال 7،500،000 ماه:ارديبهشت 

 :ريال 11،000،000 خرداد ماه 

 ريال 15،000،000 ماه: تیر 

 

باشد. مبلغ شهريه با توجه به  دانشجوی ورودی نیمسال دوم از اول مردادماه ملزم به پرداخت شهريه مي -

 زمان دفاع از پروژه به شرح زير است: 

 ريال 2،000،000 ماه: شهريور 

 ريال 4،500،000 ماه: مهر 

 :ريال 7،500،000 آبان ماه 

 :ريال 11،000،000 آذر ماه 

 :ريال 15،000،000 دی ماه 

 

** تمديد ترم هفتم و به باال )در موارد بسیار خاص و استثنايي( پس از ارائه داليل و مستندات قابل قبول توسط 

کمیسیون موارد خاص دانشجو و تائید گروه، تصويب شورای تحصیالت تکمیلي دانشکده و نهايتا بر اساس حکم 

بوده، و امتیاز تشويقي وجود ندارد و به ازای هر نیمسال،  17دانشگاه امکان پذير است. در اين حالت نمره دانشجو از 

 شود. شهريه معادل ترم ششم بصورت يکجا گرفته مي

 

 حمایت مالی )تشویقی( از چاپ مقاالت و ثبت اختراعات -2

اين آيین نامه توسط دانشجو  1مندرج در پیوست  AUT-FM-3301-01ماره فرم مشخصات مقاالت ارائه شده به ش

برای آگاهي از میزان تشويق مالي چاپ مقاالت و ديگر دستاوردهای پژوهشي به رويه بايد تکمیل و ارائه گردد. 

"AUT-PR-2204" .معاونت پژوهش و فناوری مراجعه شود 
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 زمان اجرای مصوبه -3

 به بعد الزم االجرا مي باشد. 92مهر  های اين مصوبه برای ورودی

 5واحدی داشته باشند، از پرداخات شاهريه تارم     6که پروژه مصوب تجربي  در صورتي 92تبصره: دانشجويان ورودی 

 معاف هستند.
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 جهت برگزاری جلسه دفاع از پروژهامتیازات تشویقی : فرم 1پیوست 

 (AUT-FM-3301-01)فرم شماره  ارشد کارشناسی
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( مورد بررسي شماره دانشجويي)ش:  نام و نام خانوادگي دانشجو آقایزير جهت برگزاری جلسه دفاع مقاالت، ثبت اختراع و کار تجربي شاخص مشروحه 

 قرار گرفت.
 همین صفحه توجه نمايید. به توضیحات و میزان نمرات در پايین

 کنفرانس اي هيعنوان ثبت شده مقاله در نشرعنوان مقاله: 

 امتیاز: 
 کنفرانس مربوط اي هينام نشرنام مجله يا کنفرانس: 

 :مْکاتبنويسنده 

 مْکاتب ينام و نام خانوادگ

 کنفرانس  پژوهشي-علمي  ISI  نوع مقاله:

 شفاهي يا پوستر توسط دانشجو  ارائه شده  پذيرفته شده 

 

 کنفرانس اي هيعنوان ثبت شده مقاله در نشرعنوان مقاله: 

 امتیاز: 
 کنفرانس مربوط اي هينام نشرنام مجله يا کنفرانس: 

 :مْکاتبنويسنده 

 مْکاتب ينام و نام خانوادگ

 کنفرانس  پژوهشي-علمي  ISI  نوع مقاله:

 شفاهي يا پوستر توسط دانشجو  ارائه شده  پذيرفته شده 

 

 کنفرانس اي هيعنوان ثبت شده مقاله در نشرعنوان مقاله: 

 امتیاز: 
 کنفرانس مربوط اي هينام نشرنام مجله يا کنفرانس: 

 :مْکاتبنويسنده 

 مْکاتب ينام و نام خانوادگ

 کنفرانس  پژوهشي-علمي  ISI  نوع مقاله:

 شفاهي يا پوستر توسط دانشجو  ارائه شده  پذيرفته شده 

 

 يا جايزه خوارزميعنوان ثبت شده اختراع عنوان ثبت اختراع يا جايزه خوارزمي: 
 امتیاز: 

 13//تاريخ تايید سازمان علمي پژوهشي ايران:  13//تاريخ ثبت يا جايزه: 
 

 عنوان کار تجربي شاخصکار تجربي شاخص: 
همراه مستند تايید شده توسط نامه اجرايي مربوط به کار شاخص و مصوبه شورای تحصیالت تکمیلي  آيین 13//تصويب شورای تحصیالت تکمیلي:  امتیاز: 

 گردد. به پیوست ارسال ميهیات داوران 
 

  امتیاز کل  توضیحات:

 تائید نماينده تحصیالت تکمیلي در جلسه دفاع:

 امضا نام و نام خانوادگي:

 
 

 توضیحات ضروری:

  بايستي استاد راهنما باشد مْکاتب مقاالت ميفرستنده و. 

   سقف نمرات تشويقي از فعالیتهای فوق برای دفاع در پايان ترم چهارم و پانجم

 .باشد نمره مي 3نمره و برای دفاع در ترم ششم  1.5

  دفاعیه به دفتر تحصیالت تکمیلاي دانشاکده اراياه و    مقاالت بايد قبل از جلسه

 در جلسه دفاعیه توسط هیات داوران تائید گردد.

 ها يک نمره است. سقف امتیاز تشويقي بابت کنفرانس *
نامه داخلاي دانشاکده کاه باه      بايست بر اساس آيین کار تجربي شاخص مي **

در صاورتي کاه    تصويب شورای تحصیالت تکمیلي دانشکده رسیده است، باشد.
بند مرباوط در آن دانشاکده کااربرد دارد، بارای اجراياي کاردن آن الزم اسات        

نامه داخلي مربوط به کار تجربي شاخص تهیاه و پاس از تصاويب شاورای      آيین
 شود. ارسالتحصیالت تکمیلي دانشکده به اين مديريت 

 های کارشناسی ارشد نامه جدول امتیاز تشویقی پایان

 مورد تشویقی
کثر نمره حدا

 هر مورد

حداکثر 

 کل

 ISI 2 3هر مقاله پذيرفته شده 

 2 1 پژوهشي هر مقاله پذيرفته شده علمي 

المللي  هر مقاله ارايه شده کنفرانس خارجي و بین

 *داخلي )شفاهي يا پوستر(
1 

1 

 5/0 *هر مقاله ارايه شده در کنفرانس داخلي معتبر

خارجي و هر مقاله پذيرفته شده در کنفرانس 

 *المللي داخلي )با شرط ثبت نام( بین
5/0 

هر مقاله پذيرفته شده در کنفرانس داخلي )با 

 *شرط ثبت نام(
25/0 

 1 1 **کار تجربي شاخص

پژوهشي  ثبت اختراع )با تايید سازمان علمي 

 ايران(
1 1 

 جايزه خوارزمي و رازی )با تايید سازمان علمي 

 پژوهشي ايران(
5/1 5/1 

 




