برخـی نکات مهم آیین نامه آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشـد ورودی  97و مابعد بـرگرفته از
آیین نامه آموزشی مصوب شورای آموزشی دانشگاه مصوب 1397/5/30
 مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ،دو سـال (چهار نیمسال) است و بـا اتمـاس سـن ات مجـاز امتـای تحصـیل از
دانشج سلب میش د.
 تعداد کل واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد حداقل  28و حداکثر  32است که از این تعداد در شـی ه آم زشـی–
پژوهشی حداقل  4و حداکثر  6واحد مرب ط به پایاینامه است.
 دانشج در هر نیمسال تحصیلی م ظف است طبق برنامه اعالس شده گروه آم زشی خـ د حـداقل  8و حـداکثر  14واحـد
درسی انتخاب نماید.
 در ص رتی که به دالیل م جه و م رد تاًیید واحد آم زشی و مدیریت خدمات آم زشی دانشگاه واحدهای انتخابی دانشـج
در هر نیمسال به کمتر از  8واحد درسی برسد در این ص رت این نیمسال به عن ای یک نیمسال کامـل محسـ ب و در صـ رت
عدس کسب حداقل میانگین  14در آی نیمسال ،یک ترس مشروطی برای دانشج منظ ر میش د.
 تعداد واحدهای دروس جبرانی به تشخیص گروه آم زشی حداکثر  8واحد است.
 به ازای گذراندی حداقل  8واحد دروس جبرانی ،یک نیمسال به ط ل سن ات تحصیلی مجاز دانشج افزوده میش د.
 حض ر دانشج در تماس جلسات کالس و امتحای درس الـزامی است
 حداقل نمره قب لی در هر درس  12و میانگین کل قابل قب ل در هر نیمسال  14است.


نمرات کلیه دروس اعم از قب لی و ردی(غیر از دروس جبرانـی ،پایـای نامـه و دروس جـایگزین پایـای نامـه) در محاسـبه

میانگین نیمسال و کل محاسبه میش د.
 چنانچه میانگین نمرات دانشج در هر نیمسال تحصـیلی کمتـر از  14باشـد ،دانشـج در آی نیمسـال مشـــروط تل ـی
میش د.
 دانشج می ت اند با رعایت سن ات مجاز تحصیل و با تأیید گروه و واحد آم زشی ،در دوره کارشناسی ارشـد ،حـداکثر یـک
نیمسال از مرخصی تحصیلی با احتساب در سن ات مجاز تحصیلی استفاده نماید.
 ثبتناس و انتخاب واحد در هر نیمسال تحصیلی الزامی اسـت و عـدس ثبـتنـاس و انتخـاب واحـد دانشـج در هـر نیمسـال
تحصیلی ،به منزله انصراف وی از تحصیل است و امتای ادامه تحصیل از دانشج سلب میش د.
 دانشج یای شی ه آم زشی – پژوهشی م ظفاند از زمای اخذ پایاینامه تا زمای دفاع از پایاینامه در هر نیمسـال تحصـیلی
واحد پایاینامه را اخذ نمایند.

برخی نکات مهم آیین نامه آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی  97برگرفته از آیین نامه
آموزشی مصوب شورای آموزشی دانشگاه مصوب 1397/5/30
 دانشج م ظف است قبل از شروع نیمسال س س تحصیلی ،م ض ع پایاینامه خ د را با نظر استاد راهنما ،تائید گروه و واحد
آم زشی انتخاب کند .لذا اخذ واحد پایاینامه من ط به تایید استاد راهنمـا و تصـ یب م ضـ ع پایـاینامـه در شـ رای گـروه و
ش رای آم زشی واحد است.
 دا نشج ی مت اضی انصراف از تحصیل ،باید شخصا درخ است انصراف خ د را در پیشخ ای سامانه جامع آم زشـی دانشـگاه
ثبت و تایید کند .دانشج مجاز است ف ط یک بار و تا یک ماه از تاریخ ارائه درخ است ،ت اضای انصراف خ د را پس بگیـرد
در غیر اینص رت پس از ان ضای این مهلت ،حتم قطعی انصراف از تحصیل وی صادر میش د .دانشج پس از آی حق ادامه
تحصیل در آی دوره را ندارد.
 تصمیم گیری در م رد ت اضای بازگشت به تحصیل دانشج یای اخراجی یا انصرافی که بیش از یتسال از وضعیت اخـرا یـا
انصراف آنای نگذشته باشد بر عهده کمیسی ی بررسی م ارد خاص دانشگاه است.
 تغییر رشته یا انت ال در دوره کارشناسی ارشد در همای دانشگاه یا سایر دانشگاه ها (اعم از دولتی یـا غیـر دولتـی) ممنـ ع
است.
 دروس گذرانده شده در دانشگاه های غیر از سطح  1قابل معادلسازی نیست.
 به ازای هر  11واحد از دروس معادل سازی شده ،یک نیمسال از سن ات مجاز تحصیلی دانشج کاسته میش د.
 نمره پایاینامه در میانگین کل محاسبه نمیش د و ارزشیابی آی به ص رت کیفی است.
 مالک دانشآم ختگی در شی ه آم زشی  -پژوهشی ،گذراندی کلیه واحد های درسی دوره با میانگین کل حداقل  14و
م ف یت در دفاع از پایاینامه ،با درجه حداقل مت سط ،است.
 مالک دانشآم ختگی در شی ه آم زشی گذراندی کلیه واحد های درسی دوره با میانگین کل حداقل  14است.
نکته مهم :این راهنما حاوی چتیده ای از آیین نامه آم زشی دانشج یای م طع کارشــناسی ارشـد ورودی سـال تحصـیلی
 97و مابعد می باشد.الزس است دانشج یای محترس نسبت به مطالعه کامل آیین نامه آم زشـی و پژوهشـی مرب طـه در همـین
بخش یا سایت اصلی دانشگاه اقداس نمایند
.مدیرت خدمات آموزشی دانشگاه

