سواالت متداول دروه کارشناسی ارشد ناپیوسته
سوال :امسال در رشته روزانه قبول شدم ولی نمی توانم ثبت نام کنم آیا می توانم سال بعد کنکور دهم و در رشته روزانه انتخاب رشته
کنم؟

پاسخ :قبولی نهایی در دوره های روزانه اعم از متمرکز و یا نیمه متمرکز ،با آزمون و یا بدون آزمون چه در صوور ببون نوا و چوه
عد ببن نا یک سال محرومین از انتخاب رشته در دوره های روزانه را به همراه دارد(با توجوه بوه ایه وه ایوش بخهوهامه از سووی
سازمان امور دانهجویان ابالغ شده اسن ،مم ش اسن تغییر یابد).
سوال :آیا می توانم به طور همزمان در دانشگاه های دیگر در همین مقطع تحصیل کنم؟

پاسخ :تحصیل هم زمان دانهجوی دوره کارشهاسی ارشد به شیوه حضوری در کلیه دانهگاه ها (دولتی و غیردولتی) ممهوع اسن.
سوال  :آیا می توانم در مقطع کارشناسی ارشد تغییر رشته و انتقال دهم؟

پاسخ  :تغییر رشته یا انتقال در دوره کارشهاسی ارشد در همان دانهگاه یا سایر دانهگاه ها (اعم از دولتی یا غیر دولتی) ممهوع
اسن.
سوال :در زمان درخواست دفاع در سیستم گلستان به من پیغام می دهد که تاییدیه مقطع قبل وجود ندارد درحاالی کاه مان در زماان
پذیرش اصل مدرک خود را به دانشگاه ارائه داده ام موضوع چیست؟

پاسخ :م درکی که دانهجو در زمان پذیرش ارائه می کهد اصل مدرک کارشهاسی یا دانههامه اسن در حالی که تاییدیه تحصیلی در
پاسخ استعال دانهگاه به صور محرمانه به ایش دانهگاه ارسال می شود .و مسئولین پیگیری وصول تاییدیه تحصیلی به دانهگاه
محل تحصیل بر عهده دانهجو اسن.
سوال :چ گونه می توانم در سیستم گلستان وصول یا عدم وصول تاییدیه تحصیلی را کنترل کنم؟

پاسخ :از آدرس  :اطالعا جامع دانهجو -قسمن پرسهلی – تحصیال قبلی -بر روی کلمه دارد  /ندارد کلیک نمایید و وضعین
تاییدیه را کهترل نمایید.
سوال :چگونه می توانم ضوابط و قوانین آموزشی مربوط به دوره خود را مطالعه کنم؟

پاسخ :با ورود به وبگاه دانهگاه از آدرس  www.sbu.ac.ir:سپس از مسیر :دانشجویاا خدمججات آمیزشج اداره
ثبت نام و امتحاناتآاین نامه ها و ضیابط آمیزش ،م تیا از تمام ضیابط و قیانین آمیزش با تیجه بجه ورود
خید مطلع شد.
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سوال :اگر در کمیسیون موارد خاص با تمدید سنوات من موافقت نمایند در چه صورتی می توانم از تخفیف  %25شهریه استفاده کنم؟

پاسخ :در صورتی ه در چهار هفته اول تر دفاع کههد ( .چهار هفته اول طبق تقویم آموزشی دانهگاه و از شروع کالس ها محاسبه
می شود).
سوال :درخواست گواهی اشتغال به تحصیل دارم چگونه آن را دریافت کنم؟

پاسخ :دانهجو پس از ورود به سامانه آموزشی گلستان می تواند درخواسن گواهی اشتغال خود را ببن کهد پس از تایید کارشهاس
آموزش واحد آموزشی می تواند به آموزش واحد مراجعه و گواهی اشتغال خود را دریافن کهد  .قابل ذکر اسن که فقط گواهی
اشتغال به تحصیل امور دانهجویان داخل وزار

و فهاوری در آموزش کل  ،مدیرین خدما

علو  ،تحقیقا

آموزشی دانهگاه

تحویل می شود و بقیه گواهی اشتغال به سایر واحد ها و ادارا در واحد های آموزشی تحویل می شود
سوال :در صورتیکه رمز ورود به سیستم گلستان خود را فراموش کرده باشم چه کار کنم؟

پاسخ :با مراجعه به رئیس آموزش واحد آموزشی مربوطه می توان رمز جدید دریافن نمود.
سوال  :حداقل وحداکثر واحد انتخابی در هر نیمسال برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته چند واحد است؟

پاسخ  :برا دانشویاا ورود  1394و مابعد  :دانهجو در هر نیمسال تحصیلی موظف اسن طبق برنامه اعال شده گروه آموزشوی
خود حداقل  8و حداکثر  14واحد درسی انتخاب نماید.
سوال:حداکثرسنوات مجاز تحصیلی برای دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته چند نیمسال است؟.

پاسخ  :مد مجاز تحصیل در دوره کارشهاسی ارشد ،دو سوال (چهار نیمسال) اسن و با اتما سهوا مجاز ام ان تحصیل از دانهجو
سلب میشود.
در شرایط خاص در صورتیکه دانهجو در مد مقرر دانشآموخته نهود ،به دانهجو اجازه داده می شود با پیهههاد اسوتاد راههموا،
تایید گروه و واحد آموزشی ،حداکثر یک نیمسال به تحصیل ادامه دهد .اختیار اعطای سهوا نیمسال پوهجم بوه شوورای آموزشوی
واحد تفویض میشود .چهانچه دانهجو در ایش مد دانشآموخته نهود ،از ادامه تحصویل محورو خواهود شود .تصومیم گیوری در
خصوص بازگهن به تحصیل و اعطای سهوا نیمسال شهم در اختیار کمیسیون بررسی موارد خاص دانهگاه اسن.
تبصره :برای دانهجویان مهمول آموزش رایگان اخذ اولیش سهوا اضافه تحصیلی به صور رایگان و در صور اخذ سهوا اضافه
از کمیسیون بررسی موارد خاص دانهگاه ،دانهجو ملز به پرداخن هزیهه طبق تعرفه مصوب هیأ امهای دانهگاه اسن.
سوال :در چه شرایطی برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته حکم اخراج صادر می شود؟

پاسخ  -1 :در صور اتما سهوا مجاز ،ام ان تحصیل در آن دوره از دانهجو سلب میشود.
 -2دانهجویی که دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متهاوب مهروط شود از تحصیل محرو میشود.
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 -3ببننا و انتخاب واحد در هر نیمسال تحصیلی الزامی اسن و عد ببننا و انتخاب واحد دانهجو در هر نیمسال تحصویلی ،بوه
مهزله انصراف وی از تحصیل اسن و ام ان ادامه تحصیل از دانهجو سلب میشود.
 -4برای دانهجویان ورودی  1397و مابعد در صورتی ه ظرف مد حوداکثر یوک سوال مودارک بز بورای فراغون از تحصویل از
آموزش واحد به مدیرین خدما آموزشی دانهگاه ارسال نهود ،دانهجو مهمول اخراج آموزشی خواهد شد
 -5سوال :چند جلسه می توانم در کالس های درسی غیبت داشته باشم؟

پاسخ  :حضور دانهجو در تما جلسا کالس و امتحان درس الوزامی اسن.
تبصره  :1اگر دانهجو در درسی بیش از سه شانزدهم جلسا درس یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبن کهود ،نموره
آن درس به مهزله صفر و در صور تهخیص موجه بودن غیبن توسط شورای آموزشی واحود و تاًییود مودیرین خودما آموزشوی
دانهگاه ،آن درس حذف می شود ،در ایش صور رعاین حد نصاب  8واحد در طول نیمسال برای دانهجو الزامی نیسن ولی نیمسال
مذکور به عهوان یک نیمسال کامل محسوب و درصور عد کسب حداقل میانگیش  14در آن نیمسال ،یک نیمسال مهروطی برای
دانهجو مهظور میشود.
سوال :شرایط حذف اضطراری یک درس چگونه است؟

پاسخ  :دانهجو می تواند در صور اضطرار تا یک هفته قبل از شروع امتحانا پایان نیمسال ،صرفاً یوک درس نظوری را بوا ارائوه
دبیل موجه و تاًیید گروه و واحد آموزشی حذف نماید مهروط بر ایه ه غیبن دانهجو بیش از سه شانزدهم ساعا آن درس نباشد
و تعداد واحدهای باقیمانده دانهجو نیز کمتر از  8واحد نهود.
سوال :شرایط حذف ترم کامل یک نیمسال تحصیلی چگونه است؟

پاسخ :در شرایط خاص ،حذف اضطراری تما دروس یک نیمسال تحصیلی صرف ًا یک بوار بوا رعایون سوهوا مجواز تحصویلی ،بوا
درخواسن دانهجو و ارائه مدارک و مستهدا با تاًیید شورای گروه و شورای آموزشی واحد ،قبل از شروع امتحانووووا دروس (اعوم
از نظری و عملی) ام ان پذیر اسن و نیسمال مذکور در سهوا تحصیلی محاسبه میشود.
دانهجوی متقاضی استفاده از حذف کامل نیمسال ،بز اسن در خواسن خود را در زمان مقرر در سامانه آموزشی دانهوگاه ببون و
تایید نماید.
سوال  :ضوابط و تعداد اخذ دروس پیش نیاز( جبرانی) در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته چگونه است؟

پاسخ  :تعداد واحدهای دروس جبرانی* به تهخیص گروه آموزشی حداکثر  12واحد اسن.
تبصره  :1کسب نمره قبولی  12در دروس جبرانی ،الزامی اسن ولی نمره مذکور در میانگیش نیمسال و کل دانهوجو محاسووووووبه
نمیشود و هزیهه ایش دروس طبق تصمیم و تعرفه مصوب هیأ امهاء دانهگاه از دانهجو دریافووون میشود.
تبصره  :2به ازای گذراندن حداقل  8واحد دروس جبرانی ،یک نیمسال به طول سهوا تحصیلی مجاز دانهجو افزوده میشود.
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سوال :چند نیمسال مرخصی تحصیلی می توان در دوره تحصیل گرفت؟

پاسخ :دانهجو می تواند با رعاین سهوا مجاز تحصیل و با تأیید گروه و واحد آموزشوی ،در دوره کارشهاسوی ارشود ،حوداکثر یوک
نیمسال از مرخصی تحصیلی با احتساب در سهوا مجاز تحصیلی استفاده نماید.
تبصره  :1دانهووجو متقاضی استفاده از مرخصی تحصیلی بز اسن تا قبل از شوروع کالسهای هر نیمسال نسبن به ببن و تاًییود
درخواسن خود در سامانه آموزشی دانهگاه اقدا و از نتیجه آن اطمیهان حاصل نماید.
سوال :شرایط و ضوابط اخذ مرخصی بدون احتساب در سنوات چگونه است؟

 پاسخ  :مد مجاز مرخصی زایمان دانهجو (بدون احتسواب در سوهوا تحصویلی) توابع آخوریش بخهوهامههوای وزار علوو ،
تحقیقا و فهاوری اسن ( .با توجه به بخههامه شماره /94309و مورخ  1396/5/3وزار علو  ،تحقیقا و فهاوری مرخصی زایمان
دانهجویان خواهر به مد  5نیمسال بدون احتساب در سهوا  ،یک نیمسال قبل از زایمان و چهوار نیمسوال بعود از زایموان بوه
تایید پزشک متخصص تعییش می گردد)  ،بررسی درخواسن مرخصی زایمان پس از تایید پزشک معتمد دانهگاه توسوط کمیسویون
بررسی موارد خاص دانهگاه انجا میشود.
بررسی درخواسن مرخصی پزش ی دانهجو (بودون احتسواب در سوهوا تحصویلی) در صوور تاًییود پزشووک معتمود دانهوگاه و
شووورای آموزشی واحد ،توسط کموویسیون بررسی موارد خاص دانهووووگاه انجا میشود
 تصمیم گیری در خصوص سایر مصادیق مرخصی تحصیلی (مانهد مامورین همسر یا والدیش و  ).....بدون احتساب در سهوا مجاز،
توسط کمیسیون بررسی موارد خاص دانهگاه انجا میشود.
 استفاد از مجموع مرخصیهای مذکور در ایش ماده و تبصرههای آن در اختیار کمیسیون بررسی موارد خاص دانهگاه اسن.
سوال :ضوابط و چگونگی انصراف کامل از تحصیل چگونه است؟

پاسخ  :دانهجوی متقاضی انصراف از تحصیل ،باید شخصا درخواسن انصراف خود را در پیهخوان سامانه جوامع آموزشوی دانهوگاه
ببن و تایید کهد .دانهجو مجاز اسن فقط یک بار و تا یک ماه از تاریخ ارائه درخواسن ،تقاضای انصراف خود را پس بگیورد در غیور
ایهصور پس از انقضای ایش مهلن ،ح م قطعی انصراف از تحصیل وی صادر میشود .دانهجو پس از آن حق اداموه تحصویل در آن
دوره را ندارد.
تبصره  :1دانهجوی انصرافی باید به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده اسن ،عمل نماید.
تبصره  :2تحصیل مجدد دانهجوی انصرافی مهوط به شرکن و قبولی در آزمون سراسری بر اساس ضوابط مربوط اسن.
سوال :شرایط بازگشت به تحصیل دانشجوی اخراجی و انصرافی چگونه است؟

پاسخ  :تصمیم گیری در مورد تقاضای بازگهن به تحصیل دانهجویان اخراجی یا انصرافی که بیش از ی سال از وضعین اخراج یا
انصراف آنان نگذشته باشد بر عهده کمیسیون بررسی موارد خاص دانهگاه اسن.
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سوال  :معادل سازی دروسی را که قبل از ورود به دانشگاه گذرانده ایم چگونه است؟

معادلسازی واحدهای درسی گذرانده شده دانهجو قبل از پذارش با شرایط ذیل ام انپذیر اسن:
الف -معادلساز دروس که دانشوی قبل از ورود به دانشگاه ،در مقطع کارشناس ارشد دانشگاه شهید بهشت گذرانده است:

 -1بز اسن دروس گذرانده شده با دروس جدید ،بها به تهخیص گروه آموزشی ،مهابهن محتوایی داشته باشد.
ب -معادلساز دروس که دانشوی قبل از ورود به دانشگاه در مقطع کارشناس ارشد ساار دانشگاهها سطح  1گذرانده است:

 -1بز اسن دروس گذرانده شده با دروس جدید ،بها به تهخیص گروه آموزشی ،مهابهن محتوایی داشته باشد.
-4حداکثر واحدهای قابل تطبیق و پووذیرش نباید بیش از  %50کل واحوودهای درسی رشته (بوودون محووواسبه پایان نامه)
باشد.
ج -دروس گذرانده شده در دانهگاه های غیر از سطح  1قابل معادلسازی نیسن.
تبصره :به ازای هر  11واحد از دروس معادل سازی شده ،یک نیمسال از سهوا مجاز تحصیلی دانهجو کاسته میشود.
سوال  :تا چه زمانی مجاز به اخذ پایان نامه و تصویب موضوع خود هستیم ؟

پاسخ :دانهجو موظف اسن قبل از شروع نیمسال سو تحصیلی ،موضوع پایاننامه خود را با نظر استاد راههما ،تائید گروه و واحود
آموزشی انتخاب کهد .لذا اخذ واحد پایاننامه مهوط به تایید استاد راههما و تصویب موضوع پایوانناموه در شوورای گوروه و شوورای
آموزشی واحد اسن.
سوال  :آیا نمره پایان نامه در میانگین کل محاسبه می شود؟

پاسخ  :نمره پایاننامه در میانگیش کل محاسبه نمیشود و ارزشیابی آن به صور کیفی و به شرح ذیل انجا میشود:
 مردود (کمتر از )14
 متوسط ()14-15/99
 خوب ()16-17/99
 خیلی خوب ()18-18/99
 عالی ()19-20
سوال :تغییر شیوه آموزشی -پژوهشی به شیوه آموزشی چگونه است؟
پاسخ :برای دانشجویان ورودی  1397و مابعد:

چهانچه دانهجویی به دلیل ضعف علمی با تهخیص و پیهههاد استاد راههما و تأیید شورای آموزشی گروه و واحد ،توانایی گذرانودن
پایان نامه را نداشته باشد ،بز اسن پیهووههاد واحد آموووزشی در خصووووص تغییر شیوووه آموزشی – پژوههی به شیوه آموزشی،
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حداکثر تا پایان نیمسال چهار به مدیرین خدما آموزشی اعال شود .دانهجو باید در مد مجاز تحصویلی ،معوادل تعوداد واحود
پایاننامه ،واحد یا واحدهای درسی مرتبط با رشته تحصیلی را طبق نظر گروه آموزشی اخذ و با میانگیش کل حداقل  14بگذرانود توا
در دوره مذکور به شیوه آموزشی دانشآموخته شود .نوع شیوه دانشآموختگی در دانههامه قید میشود.
تبصره :1در شیوه آموزشی نمرا دروس اخذ شده به جای پایاننامه در میانگیش کل دانهجو محاسبه نمیشود و بز اسون واحود
آموزشی قبل از اعال فراغن از تحصیل دانهجو ،دروس معادل پایان نامه را جهن بی ابور شودن نمورا آنهوا در میوانگیش کول ،بوه
مدیرین خدما آموزشی دانهگاه اعال نماید.
تبصره  :2چهانچه دانهجویی نتواند برای اولیش بار حداکثر در نیمسال چهار  ،پایان نامه را اخذ نماید ایش شرایط از مصادیق عد
توانمهدی دانهجو خواهد بود و ضروری اسن مراتب تغییر شیوه آموزشی  -پژوههی دانهجو به شیوه آموزشی دانهجو طی شود.
برا ورود ها  1394لغاات :1397
 -1درصورتی ه دانهجویی نخواهد واحد پایان نامه را اخذ و یا بگذراند بز اسن تقاضای خود را در ابتدای نیمسال سوو بوه گوروه
ارائه نماید ،گروه و واحد آموزشی باید قبل از اتما مهلن حذف ت درس نیمسال سو نتیجه را به مدیرین خودما آموزشوی اعوال
نماید.
 -2چهانچه به تهخیص شورای آموزشی گروه و واحد ،دانهجویی توانایی گذراندن پایان نامه را نداشته باشد ،بز اسن نظر موافوق
شورای آموزشی گروه و واحد ،در خصوص تغییر شیوه آموزشی – پژوههی به شیوه آموزشی ،حداکثر تا پایوان نیمسوال چهوار بوه
مدیرین خدما آموزشی اعال شود.
سوال  :اگر پس از دفاع از پایان نامه اصالحات آن با تاخیر به واحد آموزشی تحویل شود مشمول جریمه خواهیم بود؟

در صورتیکه به دلیل تأخیر دانهجو در تحویل پایاننامه تائید شده ،مووودارک مربوط به فراغوووون از تحووووصیل (صورتجلسه دفاع،
ریز نمرا تأئید شده) ظرف مد حداکثر سه ماه بعد از تاریخ برگزاری جلسه دفاع به مودیرین خودما آموزشوی دانهوگاه ارسوال
نهود ،چهانچه وقفه ایجاد شده ،از زمان دفاع تا تحویل مدرک ،حداکثر یک سال شود ،وقفه مذکور با رعاین کلیه ضوابط جزو سوهوا
تحصیلی دانهجو محاسبه و دانهجو م لف به پرداخن شهریه سهوا اضافه (طبق مصوبا هیأ امهای دانهگاه) اسن و تاریخ فراغن
از تحصیل دانهجو تاریخ ارسال مدارک بز برای فراغن از تحصیل از آموزش واحد به مدیرین خدما آموزشی دانهگاه خواهد بود و
پایان نامه در نیمسال مقارن با تاریخ فراغن از تحصیل در کارنامه دانهجو ببن خواهد شد.
سوال:مالک دانش آموختگی در دروه کارشناسی ارشد ناپیوسته چگونه است؟

مالک دانشآموختگی در شیوه آموزشی  -پژوههی ،گذراندن کلیه واحد های درسی دوره با میانگیش کل حداقل  14و موفقین در
دفاع از پایاننامه ،با درجه حداقل متوسط ،اسن.
مالک دانشآموختگی در شیوه آموزشی گذراندن کلیه واحد های درسی دوره با میانگیش کل حداقل  14اسن.
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