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 هدف
 

و آشنايي دانشجويان با تعیین چارچوب قانوني برای اجرای صحیح دوره کارشناسي ارشد ناپیوسته هدف از اين رويه 

 باشد. ميمقررات آموزشي اين دوره 

های اجرايي، قوانین و مقررات دانشجويان در طي تحصیل خود در مقاطع مختلف تحصیلي نیاز به آگاهي از روش

های خود دارند. در اين رويه چارچوب قانوني برای اجرای صحیح دوره انجام به موقع فعالیتپژوهشي به منظور  -آموزشي

یل خود در کارشناسي ارشد ناپیوسته تدوين و دراختیار دانشجويان قرار گرفته است. دانشجويان در هر مرحله از تحص

 مرحله را جهت استفاده بیابند.توانند به اين رويه مراجعه و قوانین حاکم بر آن مقطع کارشناسي ارشد مي
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 مقدمه -1

محترم آموزشي  معاون 1/3/1397مورخ  43096/2به شماره  يکپارچه آموزشي  نامهآيیناساس ابالغ  اين رويه بر

برای کلیه دانشجويان و  تدوين تکمیلي دانشگاههای شورای تحصیالتوزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، مصوبه

  شود.و پس از آن اجراء مي 4139ورودی مهرماه   کارشناسي ارشد

آگاهي کلیه باشد. ميدوره کارشناسي ارشد در دانشگاه صنعتي امیرکبیر مجموعه پیش رو حاوی مقررات آموزشي 

از مجموعه مقررات آموزشي جهت اتمام بموقع، کم هزينه و با کیفیت مطلوب اين کارشناسي ارشد دانشجويان 

-آنجا که عدم اطالع يا عدم توجه به مقررات آموزشي نافي نفوذ آن نمي ازباشد. الزم و ضروری ميمقطع تحصیلي 

عالوه بر موارد ديگری که از طريق مديريت تحصیالت  ،باشد، الزم است دانشجويان موارد مطرح شده در اين رويه را

را بر اساس مفاد  ، همواره مد نظر قرار داده و دوره تحصیلي خودتکمیلي دانشگاه و دانشکده اطالع رساني خواهد شد

ريزی و مديريت نموده و با کیفیت مطلوب به پايان برسانند. ضروری است دانشجويان همواره به پست برنامه هاآن

های ارسالي از مراجعه داشته و از پیام  (aut.ac.ir@..…)الکترونیکي خود به آدرس دانشگاه صنعتي امیرکبیر 

 خواهد شد.   انجامها صرفاً به اين آدرس ع شوند. کلیه اطالع رسانيدانشگاه مطل مديريت تحصیالت تکمیلي سوی

 

 تعاریف -2

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.وزارت در اين رويه منظور از  وزارت: -

 .شودبه اختصار دانشگاه نامیده مي در اين رويه دانشگاه صنعتي امیرکبیر :دانشگاه -

توانند بدون پرداخت که به موجب آن دانشجويان مياست تسهیالتي قانوني آموزش رايگان  آموزش رایگان: -

  با سپردن تعهد خدمت، تحصیل کنند. شهريه و صرفاً

های دوره تحصیلي کارشناسي ارشد ناپیوسته برابر ضوابط، که دريکي از رشتهاست فردی دانشجو  دانشجو: -

 .باشدميو مشغول به تحصیل  ثبت نام کرده ،پذيرفته شده

را با موفقیت به پايان کارشناسي ارشد که دوره تحصیلي شود اطالق ميفردی آموخته به دانش آموخته:دانش -

 رسانده و برابر ضوابط معین، گواهي يا مدرک تحصیلي مربوط را دريافت کرده است.

ه که دانشجو برابر ضوابط معین باست مدت زمان مشخصي منظور از مرخصي تحصیلي  مرخصی تحصیلی: -

 طور موقت به تحصیل اشتغال ندارد.
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که در آن دانشجو به طور خودخواسته از ادامه شود اطالق مييندی آفرانصراف تحصیلي به  انصراف تحصیلی: -

 تحصیل خودداری کند.

ای از آموزش است که دانشجو در آن تمام تحصیل خود را به صورت شیوهکلمه حضوری معرف  حضوری: -

 رساند.وقت به انجام ميچهره به چهره و تمام 

ای از شیوهبه در دانشگاه صنعتي امیرکبیر  )مجازی( آموزش الکترونیکيکلمه  :)مجازی( آموزش الکترونیکی -

دانشجويان آموزش  که حضور فیزيکي دانشجو در تمام  طول تحصیل الزامي نیست. شوداطالق ميآموزش 

 شوند.الکترونیکي )مجازی( به شیوه آموزشي دانش آموخته مي

 بودهيا کارشناسي ارشد که دارای مدرک دکتری است يکي از اعضای هیات علمي استاد راهنما  استاد راهنما: -

)يا  دانشگاهو از میان اعضای هیات علمي  اشتهعهده دبر نامه ي دانشجو را در انجام پايانيمسئولیت راهنما و

 شود.( انتخاب ميدانشگاهبا مجوز  دانشگاهخارج از 

است که مسئولیت   متخصصان خارج از دانشگاهيا  يکي از اعضای هیات علمياستاد مشاور  استاد مشاور: -

و يا متخصصان خارج  دانشگاهنامه به عهده دارد و از میان اعضای هیئت علمي مشاوره دانشجو را در انجام پايان

 شود.انتخاب ميو با مجوز دانشگاه  دانشگاهاز 

وقت وقت يا پارهبه صورت تمام وقت، نیمهدانشگاه که به آموزش در شود اطالق ميمدرس به فردی  مدرس: -

 اشتغال دارد.

های هر رشته تحصیلي از دروس و فعالیت ای به هم پیوستهمجموعهمنظور از برنامه درسي  برنامه درسی: -

 کند.است که اهداف مشخصي را دنبال مي

هايي که برای فراگیری دانشجو در طول يک نیمسال تحصیلي يا زمان مقدار مفاهیم يا مهارت واحد درسی: -

واحد درسي ساعت،  16هر واحد درسي نظری  شود.، واحد درسي نامیده ميشودمعادل آن در نظر گرفته مي

کارورزی يا کار  وساعت  48ات میداني )بازديد علمي( لیعم کارگاهي ياواحد  و ساعت 32عملي يا آزمايشگاهي 

 شود.در طول يک نیمسال تحصیلي و طبق برنامه درسي مصوب اجرا ميساعت  64در عرصه 

متشکل از تعدادی عضو هیات علمي است که  دانشگاهترين واحد علمي بنیادیگروه علمي  گروه آموزشی: -

 دارای تخصص مشترک در يک رشته علمي هستند.

که به تشخیص گروه آموزشي، گذراندن آن برای رفع گردد الق مياطدرسي درس جبراني به  درس جبرانی: -

 کمبود دانش يا مهارت دانشجو، ضروری است.

شناسي خاص، در قالب برنامه درسي برنامه آموزشي است که با محتوا و روش تحصیليرشته  رشته تحصیلی: -

 شود.اجرا مي
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 و شودپس از دوره کارشناسي آغاز مي کهاست يک دوره تحصیلي کارشناسي ارشد  دوره کارشناسی ارشد: -

واحد  32ها، تعداد واحد درسي بیش از برای تعداد معدودی از رشته باشد.واحد درسي مي 32 الي 28شامل

 است.  

که محتوای برنامه درسي شود ای اطالق ميپژوهشي به شیوه-آموزشيشیوه  پژوهشی:–شیوه آموزشی -

 باشد.مشتمل بر پايان نامه نیز ميمربوط به آن عالوه بر واحدهای درسي، 

نامه دانش ای که دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسي و بدون گذراندن پايانشیوه شیوه آموزشی: -

 شود.آموخته مي

 هفته آموزش و دو هفته امتحانات پاياني است. 16هر نیمسال تحصیلي شامل  نیمسال تحصیلی: -

ورودی نیمسال اول دانشجويي است که در نیمسال اول سال تحصیلي منظور از  :و دوم  ورودی نیمسال اول -

ماه( وارد دانشگاه شود، )مهرماه( وارد دانشگاه شود. به دانشجويي که در نیمسال دوم سال تحصیلي )بهمن

 شود.ورودی نیمسال دوم اطالق مي

خص رشته تحصیلي و با پژوهشي است که در يک زمینه مش–بخشي از شیوه آموزشينامه پايان نامه:پایان -

 شود.راهنمايي استاد راهنما انجام مي

نامه دانشجو در هستند که برای ارزيابي پايان متخصصان خارج از دانشگاهيا  اعضای هیأت علمي داوران:هیأت -

 شوند.ارشد انتخاب ميدوره کارشناسي

 شرایط ورود به دوره -3

 عمومي ورود به دوره برابر ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هایداشتن صالحیت -

سته و ناپیوسته مورد تأيید وزارت علوم، تحقیقات و دارابودن مدرک رسمي پايان دوره کارشناسي اعم از پیو -

 فناوری

 وب وزارت علوم، تحقیقات و فناوریطبق مقررات مص دانشگاهقبولي در آزمون ورودی و يا کسب پذيرش از  -

  روزانه، نوبت دوم، آموزش ورودی تحت کشور  آزمون سراسری سازمان سنجش آموزشپذيرش دانشجو از طريق

 پذيرد.و پرديس خودگردان صورت مي )مجازی( الکترونیکي

  مصوب شورای استعدادهای درخشان دانشگاه  ضوابطوزارت و  نامهآيینپذيرش دانشجوی بدون آزمون براساس

 شود.استعدادهای درخشان انجام ميجهت جذب دانشجويان 

 نامه طي معرفيو دانشجويان ايراني شاغل به تحصیل در خارج از کشور ايراني جذب دانشجويان اتباع غیر

دانشگاه  المللهای پرديس بیندورهو مقررات و يا درقالب قوانین  ، مقررات وزارتسازمان امور دانشجويي وزارت

  پذيرد.صورت مي( AUT-PR-4301 )رويه
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 زبان دوره -4

  شود.مبتني بر نظام واحدی و به زبان فارسي انجام مي دانشگاهآموزش در 

، برنامه درسي مصوب را با رعايت ضوابط برای بر حسب مورد ،توانايينیاز و اختیار دارد در صورت  دانشگاه :1 تبصره

 ارائه نمايد. الملل به زبان غیرفارسيهای بیندانشجويان خارجي و يا دوره

ت مجاز به شرک AUT-PR-4302، بر اساس رويه باشندکه دارای مدرک معتبر زبان ميدانشجويانيکلیه  :2تبصره 

 .باشندميفارسي در کالسهای ارايه شده به زبان غیر

 برنامه دوره -5

علوم، تحقیقات و  ريزی آموزشي وزارتهای آموزشي و درسي مصوب شورای عالي برنامهبرنامه دانشگاه موظف است

  ای که در آن با مجوز شورای گسترش آموزش عالي دانشجو پذيرفته است، اجرا کند.برای دوره ،را فناوری

 مدت مجاز تحصیل  -6

ارشد دو سال )چهار دانشجو در دوره کارشناسيمدت مجاز تحصیل  علوم، تحقیقات و فناوری وزارتبر اساس قوانین 

دانشگاه اختیار دارد مدت تحصیل وی را حداکثر دو نیمسال بر اساس مصوبات و مقررات دانشگاه  نیمسال( است.

جزئیات بیشتر نحوه و  آموخته نشود، از ادامه تحصیل محروم است.افزايش دهد. چنانچه دانشجو در اين مدت دانش

 .آورده شده استويرايش دوم  AUT-PR-3301 رويه درات شرايط تمديد سنو

 درسی  هایواحد نیمسالیکل/تعداد  -7

است که از اين تعداد، در واحد  32 و حداکثر 28حداقل  واحدهای درسي در دوره کارشناسي ارشدکل تعداد  -

در اکثر  باشد.مينامه و مابقي به صورت واحدهای آموزشي واحد مربوط به پايان 6پژوهشي  –شیوه آموزشي

-شتهر های درسيواحد بوده و دانشجويان موظف هستند از تعداد دقیق 32ها تعداد کل واحدها گرايش-رشته

بر گرايش خود از طريق کارشناسان تحصیالت تکمیلي دانشکده اطالع حاصل نموده و تعداد واحدهای الزم را 

 اخذ نمايند.اساس برنامه مصوب درسي 

 واحد اخذ نمايد. 14و حداکثر  8ال تحصیلي مي تواند حداقل دانشجودر هر نیمس  -
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 واحد درسي انتخاب نمايد.  14 حداکثر  : دانشجويان در صورت داشتن واحد جبراني مي توانند1 تبصره

اخذ حداقل واحد  واحد باشد، دانشجو از شرط 8چنانچه تعداد واحدهای باقیمانده آموزشي دانشجو کمتر از 

 آموزشي معاف است

  دارددر سنوات قانوني  واحد( 32)بیش از  در صورتیکه دانشجو تمايل به اخذ تعداد  واحد بیشتری :2تبصره 

مي تواند مطابق مقررات آموزش های آزاد دانشگاه دروس مورد نظر را اخذ و شهريه واحدهای اخذ شده را 

 پرداخت نمايد.

  کارتعداد کل واحدهای درسي در رشته مديريت کسب و  :3تبصره (MBA) ( 48چهل و هشت )باشد، که مي

شود( و مابقي نامه )به صورت اختیاری و با نظر دانشکده مديريت ارايه ميواحد مربوط به پايان 3از اين تعداد 

   به  صورت واحدهای آموزشي است.

  مي واحد درسي در هر نیمسال تحصیلي 6دانشجويان آموزش الکترونیکي مجاز به اخذ حداقل  :4تبصره-

  باشند.

 

 دروس اخذ -8

چگونگي و ترتیب ارايه دروس هر دوره تحصیلي، رشته و يا گرايش با رعايت پیش نیاز هر درس طبق برنامه درسي 

 مصوب، بر عهده گروه آموزشي است.

 اضافه از طريق /نام و حذفدانشجويان بايد ثبت نام خود را با رعايت تعداد واحد مجاز در بازه زماني ثبت

که بر روی سايت دانشگاه  ،اضافه در تقويم آموزشي/زمان انتخاب واحد و حذف انجام دهند. پورتال دانشگاه

 .مشخص شده است قرار دارد،

  با نظر  صرفاً  نیمسالدانشجويان حضوری )روزانه، نوبت دوم و پرديس خودگردان( در هر انتخاب واحد

عدم تعیین استاد راهنما، انتخاب واحد با نظر مدير گروه  در نیمسال اول، در صورت باشد.استاد راهنما مي

  نمايند.)مجازی( نیز زير نظر مدير گروه انتخاب واحد مي دانشجويان آموزش الکترونیکيپذيرد. صورت مي

  نامه خود دفاع دانشجو از پايان تا زماني کهو  شودسوم تحصیلي شروع مي نیمسالاز  نامهپايانثبت نام

 . باشدنامه در هر نیمسال تحصیلي ميملزم به ثبت نام واحد پاياناست ننموده 

 ه صورت صفر واحدی ثبت آن بنام و کارنامه دانشجويان تاقبل از ثبت نمره نامه در ثبتتعداد واحد پايان

 باشند. در هر نیمسال مي 7مندرج در بند شود، لذا دانشجويان ملزم به اخذ حداقل واحد مي
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 دروس جبرانی  -9

گرايش دوره کارشناسي ارشد وی تجانس نداشته باشد ويا -گرايش دوره کارشناسي دانشجو با رشته-چنانچه رشته

صورتیکه به تشخیص گروه آموزشي گذراندن تعدادی از واحدهای درسي دوره کارشناسي به عنوان دروس کمبود در

دانشجو مکلف است به تشخیص گروه آموزشي تعدادی از دروس يا جبراني برای دانشجو ضروری تشخیص داده شود، 

 را براساس برنامه مصوب تحت عنوان جبراني، اضافه بر واحدهای درسي مقرر در دوره کارشناسي ارشد بگذراند.

 باشد.واحد مي 12 به تشخیص گروه آموزشي حداکثر مجاز دروس جبراني 

  باشد.واحد امکان پذير مي 14دروس جبراني تا سقف اخذ دروس اصلي به همراه تحصیلي  نیمسالدر هر 

 ( است.12حداقل نمره قبولي در هر درس جبراني دوازده )  نمره مذکور در میانگین نیمسال و کل دانشجو

 شود. لحاظ نمي

  واحد دروس جبراني، يک نیمسال  9به ازای گذراندن حداقل روزانه و بدون آزمون،  ورودیبرای دانشجويان

اضافه  نیمسالتواند يک شود. در اين صورت دانشجو ميه طول مدت تحصیل دانشجو افزوده ميتحصیلي ب

 پنجم( را بدون پرداخت شهريه ثبت نام نمايد. نیمسال)

 با نرخ  الملل(خودگردان )بینهای آموزش الکترونیکي، نوبت دوم و پرديس هزينه واحدهای جبراني دوره

 شود.دروس کارشناسي متناظر با آن دوره محاسبه مي

  در انتخاب دروس، اولويت با دروس جبراني است. تعیین تعداد و عناوين دروس جبراني دانشجو براساس

 است. "گرايش-آئین نامه داخلي دروس جبراني رشته"برنامه مصوب در هر رشته و مطابق 

  اول و دوم تحصیلي دانشجو ارائه و دانشجو موظف است کلیه  هایلنیمساالزم است کلیه دروس جبراني در

 اول و دوم تحصیل خود اخذ نمايد. هاینیمسالدروس جبراني را در 

 تواند در صورت عدم مسئولیت عدم اخذ درس جبراني بر عهده دانشجو مي باشد. کارشناس دانشکده مي

جبراني برای دانشجو يا دروس و اخذ درس  اخذ درس جبراني توسط دانشجو، نسبت به حذف دروس اصلي

 اقدام نمايد. 

  در صورتیکه دانشجو بنا به داليل موجه )به تشخیص گروه( موفق به اخذ و يا گذراندن يک يا چند درس

 نیمسالهای اول و دوم تحصیل نگردد، موظف است درس )دروس( مذکور را در نیمسالجبراني خود در 

 بعد از آن بگذراند.  نیمسالسوم تحصیل خود و يا 

  سوم تحصیل دانشجو ارائه ننمايد،  نیمسالدر صورتیکه دانشکده به هر دلیلي يک درس جبراني را تا

 گردد.دانشجو از اخذ آن درس معاف مي
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  جزئیات اخذ واحد دروس جبراني به رويه آشنايي بیشتر با دانشجويان برای ضروری استAUT-PR-3302 

 مراجعه نمايند. 

 )با تسهیالت دولتی( آموزش رایگان -10

دوره  مجازمدت در يان ورودی روزانه و بدون آزمون آموزش عالي دولتي، آموزش رايگان برای دانشجو هایدر موسسه

 پذير است.يک بار امکان کارشناسي ارشد صرفاً 

 تحصیل همزمان -11

 ( ممنوع است.)اعم از دولتي و غیردولتيها دانشگاه و ساير موسسهتحصیل همزمان در دوره کارشناسي ارشد در 

 تقویم آموزشی-12

تقويم آموزشي دانشگاه به پیشنهاد معاونت آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشگاه تهیه و پس از تصويب هیات رئیسه 

شروع  نام و انتخاب واحد،شود. در اين تقويم زمان ثبتها ابالغ و در سايت دانشگاه نیز درج ميدانشگاه به دانشکده

هر نیمسال درج  امتحانو پايان ها، حذف و اضافه، حذف اضطراری، ارزيابي دروس، هفته پاياني نیمسال، شروع کالس

 شده و دانشجويان بايد بر اساس تقويم دانشگاه نسبت به کلیه امور مذکور اقدام نمايند. 

آخرين . باشدمي تیرماه نیمهو  بهمن  نیمهترتیب و دوم به  های اوللت ثبت نمرات دروس در نیمسالمه آخرين 

است. برای دانشجويان آموزش الکترونیکي  پايان مهرماه اول و دوم نیز نیمسالهر دو مهلت ثبت نمره سمینار در 

پايان  و پايان اسفندماه های اول و دوم به ترتیبآخرين مهلت ثبت نمره پروژه تحقیق در نیمسال)مجازی( 

 است.  شهريورماه

 ارزیابی دروسنحوه  -13

ارزيابي پیشرفت تحصیلي دانشجو در هر درس از سوی مدرس آن درس و براساس حضور و فعالیت دانشجو در 

کتبي مستمر و پاياني برای دروس نظری در طول و پايان  هاینتايج آزمون های درس وو پروژه کالس، انجام تکالیف

 ضروری است مدرس ی  از صفر تا بیست قابل محاسبه است.شود و بر مبنای عددهر نیمسال تحصیلي انجام مي

د. تواند نمرات دانشجويان را قطعي کنساعت کاری مي 48و پس از  نمودهنمرات را قبل از مهلت قانوني ثبت موقت 
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ارائه نمايند. پس از  مدرسساعت به  48الزم است دانشجويان درخواست تجديدنظر خود را قبل از اتمام بازه زماني 

 قطعي شدن نمره، امکان تغییر نمره توسط استاد وجود ندارد.

 حضور دانشجو در جلسات کالس -14

 حضور دانشجو در تمام جلسات کالس درس الزامي است.

   نیمسال تحصیلي در يک درس بیش از اگر دانشجو در طول :1تبصره 
3

16
منظور نمره آن درس صفر  ،غیبت کند 

 شود.مي

نامه طبق شیوه )مجازی(آموزش الکترونیکيهای نحوه حضور دانشجو در جلسات کالس درس در دوره :2تبصره 

 شود.انجام ميدانشگاه مصوب 

 حذف درس و حذف غیبت امتحانی -15

-شود. خالصه رويه به شرح زير ميانجام مي AUT-PR-3308حذف درس و حذف غیبت امتحاني بر اساس رويه 

 باشد:

  حذف يک درس در طول سنوات تحصیلي دانشجو تا يک هفته قبل از شروع امتحانات نیمسال، تحت عنوان

دانشجو  ريزنمراتدر پورتال و  حذف اضطراریحذف اضطراری بالمانع است. در اين صورت درس به صورت 

واست خود را با تواند درخو تا يک هفته قبل از شروع امتحانات مي نیمسالشود. دانشجو در طول ثبت مي

( به آموزشيگروه  مديرذکر داليل و پس از تأيید استاد راهنما )و در صورت نداشتن استاد راهنما با تأيید 

 دفتر تحصیالت تکمیلي دانشکده ارايه نمايد. 

  ،چنانچه دانشجويي امکان شرکت در امتحان يک درس )در طول دوره تحصیل( را به هر دلیل پیدا نکند

پس از درخواست رسمي دانشجو و موافقت  و دانشجو غیبت منظور شده ريزنمراتدر برای آن درس 

شود. الزم است دانشجو درخواست خود را حداکثر تا دو هفته پس از اثر ميمره صفر غیبت بين  دانشکده

 پايان امتحانات به دفتر تحصیالت تکمیلي دانشکده ارايه نمايد. 

  در صورتیکه حذف درس و يا غیبت امتحاني موجب طوالني شدن دوره تحصیالت دانشجو گردد و يا مراحل

 تحصیل را دچار تاخیر کند، مسئولیت آن بر عهده شخص دانشجو خواهد بود. 

 پرداز باشد، شهريه درس از دانشجو اخذ خواهد شد و هزينه درس حذف شده و در صورتیکه دانشجو شهريه

 غیبت نیز عودت داده نخواهد شد.يا دارای 
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  8در صورتي که با حذف درس و يا غیبت امتحاني، تعداد واحدهای انتخابي باقیمانده دانشجو به کمتر از 

شود و در صورت واحد برسد، اين نیمسال به عنوان يک نیمسال کامل در سنوات تحصیلي وی محسوب مي

 گردد. مشروط شدن، يک نیمسال مشروطي برای دانشجو منظور مي

  دانشجويان برای اخذ مجدد درس حذف شده يا درس جايگزين بايد تأيیديه استاد راهنما و دانشکده مربوط

 را داشته باشند. 

حت حذف باشد درخواست حذف حداکثر يک درس )تدر هر صورت دانشجو در طول مدت تحصیل مجاز مي

 و پورتال آموزشي را داشته باشد )جمعاً دو درس(. ريزنمراتاضطراری( و حداکثر يک غیبت امتحاني بي اثر در 

 امتحانات پایانی  -16

تقويم آموزشي دانشگاه در هر سال  .شودبرگزار ميدر بازه زماني مقرر پاياني بر اساس تقويم آموزشي متحانات ا

  .شودقرار داده ميها ابالغ و در سايت اصلي دانشگاه تحصیلي به دانشکده

  باشند.امضای لیست حضور و غیاب امتحان ميشرکت در آزمون پاياني هر درس و دانشجويان موظف به   

 و يا لیست حضور و غیاب امتحان را امضاء ننمايند، توسط که در جلسه امتحان حضور نیابند دانشجوياني

 در پورتال دانشجو ثبت خواهد شد.در درس مذکور غیبت امتحاني کارشناس دانشکده برای ايشان 

  غیبت های کالسي دانشجويان در بازه زماني حذف اضطراری توسط دانشکده ها به مديريت تحصیالت

حذف صفر غیبت کالسي به هیچ عنوان مجاز  انشجو ثبت مي گردد.تکمیلي دانشگاه اعالم و در کارنامه د

 نمي باشد.

 نمرات دروس -17

 است. 14و میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال  12حداقل نمره قبولي در هر درس 

های بعد درس يا دروس در صورتیکه در نیمسال بعضي از دروس نمره قبولي کسب نکند، درکه  دانشجويي :1 تبصره

در  دارای حداقل نمرهدرس مردودی  2حداکثر  آموختگیدانشدر زمان  ،مذکور را با نمره قبولي بگذرانند

ولي نمره ماند ميثبت و باقي ريزنمراتدر درس يا دروس مذکور نمره در اين صورت  .شوداثر ميريزنمرات دانشجو بي

و صرفًا آخرين نمره قبولي در آن درس مالک محاسبه میانگین کل دوره  میانگین کل دوره بي اثرمحاسبه در  هاآن

 خواهد بود.
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 کند.را خنثي نميهای قبل ، مشروطي دانشجو در نیمسال 1گذراندن دروس با استفاده از تبصره  :2 هتبصر

و يا حکم کمیته انضباطي، نمره مردودی دريافت شامل دانشجوياني که به دلیل تقلب  1تسهیالت تبصره  :3 تبصره

 شود.کنند، نميمي

 میانگین نمرات  -18

باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقي  14نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلي کمتر از میانگین چنانچه 

ادامه تحصیل محروم دانشجويي که در دو نیمسال تحصیلي اعم از متوالي و يا متناوب مشروط شود از  شود.مي

 شود.مي

واحد اخذ نموده باشد و میانگین نمرات دانشجو در  8: چنانچه دانشجويي در يک نیمسال تحصیلي کمتر از 1تبصره 

 شود. شود، نیم مشروط برای دانشجو منظور مي 14آن نیمسال تحصیلي کمتر از 

نیمسال،  و بیشتر در يکواحد درسي  6اخذ  بادانشجويان آموزش الکترونیکي در صورت مشروط شدن  : 2تبصره 

 مشروطي آنها به صورت يک ترم کامل در نظر گرفته مي شود.

 

 نیمسالمرخصی تحصیلی و حذف  -19

-شود. خالصه رويه به شرح زير ميانجام مي AUT-PR-3308بر اساس رويه  حذف نیمسالو مرخصي تحصیلي 

 باشد:

  را پس از تأيید استاد راهنما  مرخصي تحصیلي، بايد درخواست خوددانشجو در صورت تمايل به استفاده از

دو هفته قبل از موعد ثبت نام ( حداقل آموزشيگروه  مدير)و درصورت نداشتن استاد راهنما با تأئید 

 به دفتر تحصیالت تکمیلي دانشکده تحويل دهد. نیمسال 

  باشد تا يک هفته قبل از  نیمسالحذف در صورتیکه دانشجو ثبت نام نیمسال را انجام داده و متقاضي

با ذکر داليل و پس از تأيید استاد راهنما )و  نیمسالتواند درخواست خود را برای حذف شروع امتحانات مي

( به دفتر تحصیالت تکمیلي دانشکده ارايه  آموزشيگروه  مديردرصورت نداشتن استاد راهنما با تأيید 

 نمايد. 

 استفاده  نیمسالتواند از مرخصي تحصیلي يا حذف خود تنها يک نیمسال مي دانشجو در طول دوره تحصیلي

 نمايد.

  شود جزو سنوات تحصیلي دانشجو محسوب مي نیمسالمرخصي تحصیلي يا حذف 

 باشددر اولین نیمسال ورود به دانشگاه مجاز نمي نیمساليا حذف  درخواست مرخصي تحصیلي . 
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  پس از  نیمسالاز دانشجو اخذ خواهد شد و هزينه  نیمسالدر صورتیکه دانشجو شهريه پرداز باشد، شهريه

 عودت داده نخواهد شد. نیمسالمرخصي تحصیلي و يا حذف 

  سنواتي خود مجاز به استفاده از مرخصي تحصیلي و يا حذف  نیمسالدانشجو کارشناسي ارشد در آخرين

 باشد.نمي نیمسال

  باشد.نامه کارشناسي ارشد نميمجاز به دفاع از پايان نیمسالدر زمان مرخصي تحصیلي و يا حذف دانشجو 

)پدر، مادر،  درجه يکبررسي مصاديق مرخصي بدون احتساب در سنوات تحصیلي نظیر فوت بستگان  :1 تبصره

پزشکي نیازمند استراحت طوالني  انجام جراحي ماموريت همسر و يا والدين،فرزند، همسر، خواهر و برادر(، زايمان، 

مرکز  های حاد روحي و رواني، با ارايه مستندات پزشکي و بیمارستاني که به تايید مرکز بهداشت ومدت، بیماری

 در اختیار کمیسیون موارد خاص دانشگاه است. ، مشاوره دانشگاه رسیده باشد

 انصراف از تحصیل -20

صورت کتبي به تحصیالت تکمیلي بايد درخواست انصراف خود را شخصاً به دانشجوی متقاضي انصراف از تحصیل

تاريخ ارايه درخواست، تقاضای انصراف خود  ماه از دوک بار و تا مايد. دانشجو مجاز است فقط برای يدانشکده تسلیم ن

 .شودرا پس بگیرد در غیراينصورت، پس از انقضای اين مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر مي

 دانشگاه مراجع ذيصالح در گیری برای بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل بر عهدهتصمیم :1 تبصره

 است.

 

 همانییتغییر رشته، انتقال و م -21

 در دوره کارشناسي ارشد ممنوع است. ترمي همانيیمتغییر رشته، انتقال و 

 

 سازی دروس معادل -22

دانشگاه  درمقطع کارشناسي ارشد دوره قبلي پذيرش دروس گذرانده شده دانشجو در  ،سازی دروسمنظور از معادل

ارشد با نظر گروه آموزشي سازی دروس دردوره کارشناسيمعادلباشد. ميهای کشور ساير دانشگاهصنعتي امیرکبیر و 

 شود انجام مي  AUT-PR-3314و براساس رويه تطبیق دروس در مقاطع تحصیالت تکمیلي به شماره 
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  مورد تأيید وزارت باشد. در دوره قبلي مقطع کارشناسي ارشدانشجو پذيرش د -الف

  مؤسسه قبلي دانشجو در رشته تحصیلي مورد تأيید وزارت باشد. -ب

 باشد. آموزش ريزیهای مصوب شورای برنامهسرفصل دروس گذرانده دانشجو براساس برنامه -ج

   قرار گرفته باشد.مربوط نمره درس و کیفیت گذراندن آن مورد تايید گروه آموزشي  -د

سازی شده، يک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلي دانشجو کاسته واحد از دروس معادل 12تا  8به ازای هر  :1تبصره 

 شود.مي

 

 نامهانتخاب پایان -23

 و قبل از  نیمسال اول )مهرماه(تا قبل از آذر ماه سال ورود برای پذيرفته شدگان ورودی  است دانشجو موظف

نسبت به انتخاب استاد راهنمای خود اقدام  ماه(نیمسال دوم )بهمنارديبهشت ماه برای پذيرفته شدگان ورودی 

 چنین الزم است دانشجو تاهمد. صیالت تکمیلي دانشکده ارايه نمايو تأيیديه استاد راهنما را به کارشناس تح

و تا قبل از مرداد ماه برای دانشجويان  نیمسال اول )مهرماه(ورودی قبل از نیمه اسفند ماه برای دانشجويان 

ا وارد ر ،که به تايید استاد راهنما رسیده ،پايان نامه خود انگلیسيعنوان فارسي و  ماه(نیمسال دوم )بهمنورودی 

 د. ويل تحصیالت تکمیلي دانشکده نماينامه را تحپیشنهاد پايانپورتال آموزشي خود نموده و 

  و پايان شهريور ماه  نیمسال اول )مهرماه(ورودی نامه بايد تا پايان ارديبهشت ماه برای دانشجويان موضوع پايان

در شورای گروه و شورای تحصیالت تکمیلي دانشکده تصويب و  ماه(نیمسال دوم )بهمنورودی برای دانشجويان 

  توسط کارشناس تحصیالت تکمیلي دانشکده در پورتال دانشجو ثبت شود.

  دانشجويان ورودی مهر چنانچه در ابتدای نیمسال دوم تحصیل خود درخواست مرخصي تحصیلي داده باشند و

ا پايان شهريورماه بايد پروپوزال آنان در شورای حداکثر ت ،واست مرخصي آنان موافقت شده باشدبا درخ

 تحصیالت تکمیلي دانشکده تصويب و به اطالع مديريت تحصیالت تکمیلي دانشگاه برسد. 

  دانشجويان ورودی بهمن بايد حداکثر تا پايان شهريورماه پروپوزال آنان در شورای تحصیالت تکمیلي دانشکده

 یلي دانشگاه برسد. تصويب و به اطالع مديريت تحصیالت تکم

  دانشجو بايد درس پروژه را در نیمسال سوم تحصیل خود ثبت نام نمايد. مادامیکه دانشجو از پايان نامه خود

 باشد.مي های بعدنیمسالنامه در دفاع ننموده باشد ملزم به ثبت نام واحد پايان
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 نامه به شرح زیر است:مراحل اخذ پایان

 مهلت کننده اقدام اقدام مرحلهشماره 

 

 /انتخاب استاد راهنما مرحله اول

 درج نام استاد راهنما توسط کارشناس دانشکده 

 /دانشجو

کارشناس 

 دانشکده

ورودی نیمسال پايان آذرماه برای 

 اول )مهرماه(

ورودی پايان ارديبهشت ماه برای 

 ماه(نیمسال دوم )بهمن

نامه در پورتال و ثبت عنوان فارسي و انگلیسي پايان مرحله دوم

تحويل پیشنهاد پروژه )پس از تايید استاد راهنما( به 

 تحصیالت تکمیلي دانشکده

ورودی برای  پايان فروردين ماه دانشجو

 نیمسال اول )مهرماه(

ورودی برای  شهر يورماه  10

 ماه(نیمسال دوم )بهمن

تايید وصول مستندات مکتوب پیشنهاد پروژه )که به  مرحله سوم

استاد راهنما رسیده است( و اصالح احتمالي  امضاء

 عنوان پروژه

کارشناس 

 دانشکده

ورودی نیمسال برای   ارديبهشت 3

 اول )مهرماه(

ورودی برای  شهريورماه 15

 ماه(نیمسال دوم )بهمن

تصويب نهايي توسط شورای تحصیالت تکمیلي  مرحله چهارم

 دانشکده )پس از تايید شورای گروه(

کارشناس 

 دانشکده

ورودی نیمسال برای  خردادماه 20

 اول )مهرماه(

ورودی برای  شهريورماهپايان 

  ماه(نیمسال دوم )بهمن

و  ، از اعضای هیأت علمي دانشگاه، به پیشنهاد استاد راهنما و تايید گروه آموزشيرانتخاب استاد مشاو :1تبصره 

  امکان پذير است. دانشگاه متخصصان خارج از

، از اعضای هیأت علمي و تايید گروه آموزشي ی اول، به پیشنهاد استاد راهنماراهنمای دومانتخاب استاد  :2تبصره 

 امکان پذير است. دانشگاهيا خارج از و  دانشگاه

 دفاع از پایان نامه  -24

موظف دانشکده و  تأيید استاد راهنما پايان نامه وتدوين  ،14معدل کل  با اتمام واحدهای آموزشيدانشجو پس از 

 در حضور هیأت داوران از پايان نامه خود دفاع نمايد. دانشگاهاست با رعايت ضوابط 
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 جلسه دفاع به شرح زیر است:اعضای هیات داوران  -

 

 و نماينده  )خارج از دانشکده( خارجي ، داوراستاد مشاور ،با حضور استاد يا اساتید راهنما دفاع دانشجو

 شود.انجام ميباشد( )که داور داخلي نیز ميدانشگاه تحصیالت تکمیلي 

  راهنما در جلسه دفاع الزامي است. (اساتید) استادحضور 

  و نماينده تحصیالت تکمیلي در جلسه دفاع الزامي است.)خارج از دانشکده( حضور داور خارجي 

 .حضور مشاور در جلسه دفاع الزامي نیست 

با درخواست   عضو هیات علمي با رتبه استادی 3در صورت داشتن ها گرايش-برای بعضي از رشته :1تبصره 

دانشکده و تصويب شورای تحصیالت تکمیلي دانشگاه، امکان جايگزيني داور خارجي )خارج از دانشکده( با داور 

 باشد(داخلي وجود دارد. در اين صورت حضور اين داور داخلي و نماينده تحصیالت تکمیلي )که داور داخلي نیز مي

 در جلسه دفاع الزامي است.

 به منزله ندنامه را امضا ننمايدر صورتیکه هريک از اساتید راهنما و استاد مشاور برگه ارزيابي نمره پايان ،

از پورتال دانشجو  ايشانپروژه دانشجو بوده و اسم و مشاوره هدايت  ،ييدر راهنما ايشانعدم همکاری 

  .حذف خواهد شد

  شوددفاع تعیین مي جلسهنمره تشويقي )مقاله، کار تجربي و اختراع( توسط هیات داوران در. 

باشد دانشجو  14چنانچه میانگین کل دانشجويي پس از گذراندن  تمام واحدهای آموزشي دوره کمتر از  :2تبصره 

سنوات تحصیلي به وی فرصت داده مي شود اجازه دفاع از پايان نامه را ندارد و تنها يک نیمسال با رعايت سقف مجاز 

برساند، در اين صورت به وی   14تا با نظر گروه نسبت به  اخذ دروس اقدام و میانگین کل واحدهای گذرانده را به 

 اجازه دفاع از پايان نامه داده مي شود.

 

 پایان نامه نمره -25

 شود و ارزشیابي آن به مينمحاسبه از آن  و پس 97دانشجويان ورودی مهر  نامه در میانگین کلنمره پايان

 شود. صورت کیفي نیز به شرح زير انجام و در پورتال آموزشي ثبت مي

  گردد.و ماقبل محاسبه مي 96نمره پايان نامه در میانگین کل دانشجويان ورودی مهر 
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 نمره  درجه  ارزیابی

 قبول

 00/19 – 20 عالي

 00/18 – 99/18 خوب بسیار

 00/16 –99/17 خوب

 00/14 – 99/15 متوسط

 14کمتر از  مردود مردود

 

  دانشگاهنامه فعلي دفاع بر اساس آئین جلسهنمره تشويقي )مقاله، کار تجربي و اختراع( توسط هیات داوران در 

 .شودتعیین ميبه شرح زير 

حداکثر نمره  مورد تشویقی ردیف

 هر مورد

 حداکثر کل

 ISI 2 3هر مقاله پذيرفته شده  1

 2 1 پژوهشي –هر مقاله پذيرفته شده علمي  2

کنفرانس خارجي و بین المللي هر مقاله ارايه شده  3

 *)شفاهي يا پوستر( داخلي

1  

 

1 

 

 

 0.5 *هر مقاله ارايه شده در کنفرانس داخلي معتبر 4

هر مقاله پذيرفته شده در کنفرانس خارجي و  5

 *داخلي )با شرط ثبت نام( الملليبین

 

0.5 

 هر مقاله پذيرفته شده در کنفرانس داخلي  6

 *)با شرط ثبت نام(

 

0.25 

 1 1 **کار تجربي شاخص 7

پژوهشي  –ثبت اختراع   )با تايید سازمان علمي  8

 ايران(

1 1 

 –جايزه خوارزمي و رازی )با تايید سازمان علمي  9
 پژوهشي ايران(

1.5 1.5 

 ها يک نمره است. امتیاز تشويقي بابت کنفرانس * سقف
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که به تصويب شورای تحصیالت  ،نامه داخلي دانشکدهبايست بر اساس آيینکار تجربي شاخص مي**

 .، باشدتکمیلي دانشکده رسیده است

 نکاتی در خصوص نمره تشویقی:  -

  نمره و برای دفاع  1.5چهارم و پنجم  نیمسالسقف نمرات تشويقي از فعالیتهای فوق برای دفاع در پايان

 مي باشد  AUT-PR- 3301- 02بر اساس زمان دفاع و حسب رويه ششم  نیمسالدر 

  در غیر اين صورت نمره تشويقي استاد راهنما باشدحتما بايد مجله و کنفرانس فرستنده و مکاتب مقاالت .

 شود.مقاله منظور نمي

  بايد قبل از جلسه دفاعیه به نها و کپي گواهي ثبت اختراع و جوايز و گواهي پذيرش ويا ارائه آ مقاالتکپي

  دفتر تحصیالت تکمیلي دانشکده ارايه و در جلسه دفاعیه توسط هیات داوران تائید گردد.

  تهیه و پس از تايید استاد توسط دانشجو بايد قبل از جلسه دفاعیه حداقل يک صفحه مشروح کار تجربي

  ه و در جلسه دفاعیه توسط هیات داوران تائید گردد.تکمیلي دانشکده ارائ دفتر تحصیالتبه راهنما 

 حمایت مالی )تشویقی( از چاپ مقاالت و ثبت اختراعات -26

در جهت تشويق و حمايت از دانشجويان برای ارائه محصول خروجي از تحقیقات دوره کارشناسي ارشد خود، حمايت 

-AUT-PRبه رويه برای جزئیات بیشتر  .عات در نظر گرفته شده استت اختراهای مالي برای چاپ مقاالت و ثب

 مراجعه شود. 2204

 تمدید سنوات آموزشی  -27

دانشگاه اختیار دارد مدت تحصیل  ارشد دو سال )چهار نیمسال( است.تحصیل دانشجو در دوره کارشناسيمدت مجاز 

مهلت دفاع دانشجويان کارشناسي ارشد وی را حداکثر دو نیمسال بر اساس مصوبات و مقررات دانشگاه افزايش دهد. 

 های نیمسال دوم آخر اسفندماه است.مهرماه و برای ورودی 30 ،های نیمسال اولدر نیمسال چهارم برای ورودی

 آموخته نشود، از ادامه تحصیل محروم است. دانشحداکثر شش ترم چنانچه دانشجو در اين مدت 

 شود:تمديد سنوات در نیمسال پنجم بر اساس ضوابط و شرايط زير انجام مي -

 مپنج نیمسالدانشجو مجاز به ثبت نام  ،تأيید دانشکده و پرداخت شهريه ،در صورت تأيید استاد راهنما 

 خواهد بود.

  دوم  نیمسالهای بهمن ماه و برای ورودی 30 نیمسال اولهای رای ورودیپنجم ب نیمسالمهلت دفاع در

 تیرماه است. 31
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  حداکثر نمره  شود.تعیین مي 24ضوابط و مقررات بند نمره تشويقي )مقاله، کار تجربي و اختراع( بر اساس

 نمره است. 1.5 نیمسالتشويقي در اين 

 مشمول دانشجوی و از ابتدای آبان ماه  ،بردبهره ميکه از آموزش رايگان  ،دانشجوی ورودی نیمسال اول

مطابق با تمديد سنوات ملزم به پرداخت شهريه از ابتدای فروردين ماه  دومورودی نیمسال آموزش رايگان 

 باشد. تعرفه مالي دانشگاه مي

 و در  اضافه ايشانيک نیمسال به سنوات تحصیلي واحدی اخذ نمايد،  9پروژه ساخت  ييچنانچه دانشجو

پنجم  نیمسالدانشجو مطابق با شرايط  مشش نیمسالو  بودهپنجم از پرداخت شهريه معاف  نیمسال

 حداکثر سنوات تحصیلي اين دانشجويان شش ترم مي باشد.. شودمنظور مي

  واحد درس جبراني اخذ نمايد، يک نیمسال به سنوات تحصیلي ايشان اضافه  9چنانچه دانشجويي حداقل

سال پنجم از پرداخت شهريه معاف است. نیمسال ششم دانشجو مطابق با شرايط نیمسال شده و در نیم

 شود. حداکثر سنوات تحصیلي اين دانشجويان شش ترم مي باشدپنجم درنظر گرفته مي

: دانشجويان شهريه پرداز مشمول دو بند فوقاني نبوده و مطابق با تعرفه مالي مربوط به دوره خويش، 1تبصره 

  باشند.پرداخت شهريه ميملزم به 

 شود:تمديد سنوات در نیمسال ششم بر اساس ضوابط و شرايط زير انجام مي -

-  

  الزم است دانشجو ضمن حضور در جلسه شورای گروه، میزان پیشرفت پروژه و داليل تاخیر در اتمام پروژه را

بر اساس تصويب گروه و شورای تحصیالت تکمیلي دانشکده امکان پذير  ششم صرفاً  نیمسالبیان نمايد. تمديد 

 است. 

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

o  ( دفاع ننمايند، مجاز  15دانشجويان ورودی نیمسال اول سال تحصیلي که تا انتهای ترم ششم )تیرماه

 شهريورماه همان سال با نمره قبول/ مردود دفاع نمايند 20ود تا خواهند ب

o ( دفاع ننمايند، مجاز  30دانشجويان ورودی نیمسال دوم سال تحصیلي که تا انتهای ترم ششم ) ديماه

 خواهند بود تا پايان بهمن ماه  همان سال با نمره قبول/ مردود دفاع نمايند

واحد جبراني يا بیشتر اخذ مي نمايند و يا پروژه های تجربي  9 حداکثر سنوات دانشجوياني که -2تبصره 

 واحدی دارند شش ترم تحصیلي مي باشد. 9
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  حداکثر  شود.تعیین مي 24نمره تشويقي )مقاله، کار تجربي و اختراع( بر اساس ضوابط و مقررات بند

 نمره است. 3 نیمسالنمره تشويقي در اين 

 دانشجویو برد، از ابتدای اسفندماه آموزش رايگان بهره مي دانشجوی ورودی نیمسال اول، که از 

ورودی نیمسال دوم از اول مردادماه ملزم به پرداخت شهريه تمديد سنوات  مشمول آموزش رايگان

 باشد.مطابق با تعرفه مالي دانشگاه مي

 .چنانچه دانشجو در اين مدت شش نیمسال دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم است  

 تمديد نیمسالهای هفتم و باالتر امکانپذير نمي باشد -3تبصره 

 

 )مجازی( یارایه درس پروژه تحقیق دانشجویان آموزش الکترونیک  -28

دانشجوی آموزش باشد و ها ميدراختیار دانشکده )مجازی( ارايه درس پروژه تحقیق برای دانشجويان آموزش الکترونیکي

حداکثر تا پايان  دفاع از پروژهالکترونیکي در صورت ثبت واحد پروژه تحقیق در نیمسال اول سال تحصیلي ملزم به 

-مي ماهتا پايان شهريور دفاع از پروژهدر نیمسال دوم سال تحصیلي ملزم به اين واحد اسفندماه و در صورت ثبت نام 

و در نیمسال بعد )مطابق مقررات  بايد واحد مذکور را مجدداً ، دانشجوني مقررد. در صورت عدم دفاع در بازه زماباش

 د.در سنوات قانوني( ثبت نام نماي

 

 آموختگیمالک دانش -29

 و نامهگذراندن واحدهای آموزشي مصوب رشته، دفاع از پايانپژوهشي -های آموزشيدر دوره آموختگيمالک دانش

که دانشجويان  ،آموزشي هایشیوهدر باشد. ميبراساس واحدهای گذرانده  14داشتن میانگین کل حداقل 

گذراندن واحدهای درسي مطابق با مصوبه رشته  آموختگيمالک دانش شود،را شامل مي )مجازی( الکترونیکيآموزش

 است. 14ین حداقل گو با میان

)پس از استفاده  باشد 14پس از گذراندن تمام واحدهای درسي دوره کمتر از  دانشجوچنانچه میانگین کل  :1 تبصره

شود تا با اخذ ، تنها يک نیمسال با رعايت سقف مجاز سنوات تحصیلي به وی فرصت داده مي(17بند  1از تبصره 

 14به حداقل  میانگین کل واحدهای گذرانده را واحد درسي با نظر مدير گروه و دانشکده مربوط، 12حداکثر مجدد 

  .برساند
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 تغییر شیوه آموزشی -30

بنا بر نظر استاد گذرانده باشد ولي  14چنانچه دانشجويي تمام واحدهای آموزشي دوره را با میانگین کل حداقل 

راهنما امکان دفاع از پايان نامه را نداشته باشد و يا در دفاع نمره مردودی بگیرد و يا در شرايط استثنايي بخواهد به 

در صورت موافقت شورای تحصیالت تکمیلي دانشکده شیوه تحصیل دانشجو به  ،صورت آموزشي ادامه تحصیل دهد

 . برای تغییر شیوه شورای دانشکده بايد نظر استاد راهنما را اخذ نمايد. در اين صورتشودتغییر داده مي يآموزش

اخذ و با میانگین کل حداقل را واحد يا واحدهای درسي مرتبط با رشته تحصیلي در مدت مجاز تحصیل دانشجو بايد 

  شود.آموختگي در دانشنامه قید مينوع شیوه دانش .آموخته شودتا در دوره به شیوه آموزشي دانش بگذراند 14

ندن واحدهای درسي به دانشجويي که به هر دلیل نتواند دوره تحصیلي را به پايان برساند، فقط گواهي گذرا :1تبصره

 شود.وی اعطا مي

 نامهتخلفات دانشجو در تدوین پایان -31

نامه اقدام به تخلف علمي )سرقت علمي، جعل، تقلب، کپي برداری و غیره( چنانچه دانشجو در حین تدوين پايان

گواهي مبتني بر تعداد واحدهای  اثبات شود، از ادامه تحصیل محروم و صرفاً  دانشگاهنمايد و اين موضوع از سوی 

 کند.گذرانده دريافت مي

، منجر به ابطال مدرک تحصیلي دانشگاهنامه از سوی احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو پس از اتمام پايان :1 تبصره

 صادر شده خواهد بود.

 آموختگیتاریخ دانش -32

پژوهشي و يا زمان ثبت آخرين نمره  –آموختگي، روز دفاع قابل قبول از پايان نامه در شیوه آموزشي تاريخ دانش

 است. و يا آموزش الکترونیکي آموزشيدرس در شیوه 

 

   

 




