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آئین نامه و بخشنامه های
مقطع کارشناسی ارشد
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تعداد واحدهای درسی
تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته با احتساب واحد
پایان نامه  32واحد درسی می باشد
 26واحد دروس دوره و  6واحد پایان نامه

سقف تعداد واحدهای جبرانی 12 :واحد درسی
زمان اخذ دروس جبرانی  :نیمسالهای اول و دوم شروع به تحصیل
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تعداد واحدهای مجاز به اخذ در هر نیمسال تحصیل
ورودیهای قبل از  8 :95تا  14واحد درسی و در موارد استثنا با صالحدید گروه
آموزشی  16واحد درسی
ورودیهای  95و پس از آن  8 :تا  14واحد درسی
در آخرین نیمسال تحصیل دانشجو از شرط اخذ حداقل واحد معاف است
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طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته
طول مدت تحصیل دانشجوی دوره کارشناسی ارشد3 :سال ( شش نیمسال )

ثبت نام دانشجو پس از ترم ششم با مجوز کمیسیون موارد خاص امکان پذیر است

کمیسیون موارد خاص واحد تا  3نیمسال عالوه بر سنوات تحصیلی دانشجو
امکان صدور مجوز ادامه تحصیل را دارا می باشد
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05
مرخصی تحصیلی
سقف درخواست مرخصی دانشجو یک نیمسال است
در صورت درخواست دانشجو جهت صدور مرخصی بیش از یک ترم  ،وضعیت
تحصیلی دانشجو می بایست جهت طرح در کمیسیون موارد خاص واحد ارسال شود
امکان تصمیم گیری در کمیسیون موارد خاص واحد در موارد زیر :
درخواست مرخصی زایمان  :یک نیمسال قبل و  4نیمسال پس از زایمان( بدون احتساب در سنوات)
درخواست مرخصی تحصیلی  3 :ترم عالوه سقف تعیین شده در آیین نامه

دانشجو چنانچه یک نیمسال ترک تحصیل داشته باشد منصرف از تحصیل
محسوب می شود
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ارزشیابی
حداقل نمره قبولی هر درس 12 :
حداقل نمره قبولی درس جبرانی 12 :
کلیه دانشجویانی که شروع به تحصیل آنها از سال  94می باشد
کلیه نمرات مردودی آنان به غیر از رأی کمیته انضباطی ( نمره )0/25بالاثر می شود
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07
میانگین کل و وضعیت مشروطی
میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال نباید از  14کمتر شود
چنانچه میانگین نمرات دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در دو نیمسال اعم از متوالی یا متناوب
کمتر از  14شود  ،از ادامه تحصیل محروم خواهد شد
مراجع تصمیم گیرنده درمورد دانشجویان اخراجی
دو ترم مشروطی و میانگین کل حداقل  : 12کمیسیون موارد خاص واحد
دوترم مشروطی میانگین کل بین  10تا  : 12کمیسیون موارد خاص استان
سه ترم مشروطی میانگین کل بین 11تا ( 14ورودی  94و ماقبل)  :کمیسیون موارد خاص استان
چهار نیمسال مشروطی میانگین کل حداقل  : 13سازمان مرکزی

چهار نیمسال مشروطی میانگین کل کمتر از  : 13اخراج قطعی
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شرایط اخذ پایان نامه
 -1داشتن میانگین کل حداقل 14
 -2گذراندن کلیه واحدهای دوره (  26واحد )
 -3گذراندن درس وصایای حضرت امام

در زمان اخذ پایان نامه برای اولین بار
می بایست درس پایان نامه با کد  999ارائه شود
درصورتیکه دانشجو تا هفته سوم نیمسال بعد موفق به تصویب پروپزال گردید
مشخصات دانشجو در کد استاد مشخص ثبت شود
در صورتیکه دانشجو موفق به تصویب پروپزال تا پایان هفته سوم نیمسال بعد نشد
درس پایان نامه در انتخاب واحد و مستر حذف و برای آن ترم مرخصی تحصیلی صادر شود
در صورتیکه دانشجو قبال از مرخصی تحصیلی استفاده نموده باشد ،خالصه وضعیت تحصیلی
دانشجو جهت تصمیم گیری در کمیسیون موارد خاص واحد  ،به اداره کل آموزش ارسال شود
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