
 

 و پس از آن 97ورودی  ارشـدنامـه کارشناسـیمنتخب آیین

شناسي و ارشد ايرانشما به مقطع كارشناسيدانشجوي گرامي ضمن خير مقدم و عرض تبريك به مناسبت ورود 

        ارشد ناپيوسته و بر اساس دستورالعمل اجرايي                    نامه كارشناسي، مواردي از آيينبا آرزوي موفقيت

شود جهت پيشگيري از مشکالت رساند و توصيه ميو مابعد را به اطالع مي 1397سال نامه دانشجويان ورودي آيين

 .نماييدريزي احتمالي آموزشي با مطالعه دقيق براي اجراي آن در طول تحصيل برنامه

 

 : طول دوره آموزشی10ماده 

)چهار نيمسال( است و با اتمام سنوات مجاز امکان تحصيل  ، دو سالارشدمدت مجاز تحصيل در دوره كارشناسي

شود ه نشود، به دانشجو اجازه داده ميآموختورتي كه دانشجو در مدت مقرر دانشدر ص .شودياز دانشجو  سلب م

، از ادامه تحصيل آموخته نشودين مدت دانش. چنانچه دانشجو در اثر يك نيمسال به تحصيل ادامه دهدحداك

و اعطاي سنوات نيمسال ششم در اختيار  گيري در خصوص بازگشت به تحصيلخواهد شد. تصميممحروم 

رفه مصوب هيأت امناي دانشگاه كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه و دانشجو ملزم به پرداخت هزينه طبق تع

 . است

 

 11تبصره ماده 

ابي خدمات آموزشي دانشگاه واحدهاي انتخ در صورتي كه به داليل موجه و مورد تاييد واحد آموزشي و مديريت

واحد درسي برسد در اين صورت اين نيمسال به عنوان يك نيمسال كامل  8از  دانشجو در هر نيمسال به كمتر

دانشجو منظور ، يك ترم مشروطي براي در آن نيمسال 14ب حداقل ميانگين محسوب و در صورت عدم كس

 . شودمي

 

 : حضـور و غیـاب13ماده 

 .ر دانشجو در تمام جلسات كالس درس الزامي استحضو

ان پايان نيمسال جلسه يا در جلسه امتحسه اگر دانشجو در طول نيمسال تحصيلي در يك درس بيش از  :1تبصره  

 ، آن درس حذفخيص موجه بودن غيبت از سوي موسسهو در صورت تش نمره آن درس صفر آن درس غيبت كند

 . شودمي



 

 ارزشیابـی تحصیلـی: 14ماده 

 .است 14 هر نيمسال در  و ميانگين كل قابل قبول 12حداقل نمره قبولي در هر درس 

 

 : مشروطـی15ماده 

نشجو در آن نيمسال مشروط تلقي ، داباشد 14 كمتر از  چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي

 .شودمي

 . شوداوب مشروط شود از تحصيل محروم مياز متوالي يا متندانشجويي كه دو نيمسال تحصيلي اعم  :تبصره

 

 : مرخصی تحصیلـی16ماده 

 . ر سنوات مجاز تحصيلي استفاده كند، يك نيمسال از مرخصي تحصيلي با احتساب دتواند، حداكثردانشجو مي

 

 : تغییر رشتـه و انتقـال20ماده 

 . استارشد ممنوع رشته يا انتقال در دوره كارشناسيتغيير 

 

 نامه قبل از نیمسال سوم: ثبت عنوان پایان22ماده 

تاييد  استاد راهنما و نامه خود را با نظرموضوع پايان ،ت قبل از شروع نيمسال سوم تحصيليدانشجو موظف اس

نام يابد و ثبتتکميلي قطعيت ميتحصيالت. )موضوع پايان نامه پس از تأييد شوراي گروه آموزشي انتخاب نمايد

 . سيستم گلستان است(در نامهال سوم مشروط به درج عنوان پاياننيمس

 

 25ماده  1تبصره 

 . شودو نيز معدل كل محاسبه مي نامه در معدل ترمنمرات دروس اخذ شده به جاي پاياندر شيوه آموزش محور، 

 

 


