
 

 

 

  تحقیقات ٍ فٌاٍری ،ٍسارت علَم  ًکات هْن آییي ًاهِ کارشٌاسی ارشد

  بِ بعد 4931ٍرٍدی سال  

 

 : هدت هجاس تحصیل

 ًیوسال تحظیلی است. 4هذت هجاس تحظیل در کارشٌاسی ارشذ 

 است.ٍاحذ  44ٍ حذاکثز  8تعذاد ٍاحذ قاتل اخذ در ّز ًیوسال حذاقل  

  

-در درٍس جثزاًی  الشاهی است  ٍ لی ًوزُ هذکَر در هیاًگیي ًیوسال ٍ کل داًشجَ هحاسثِ ًوی 41ی کسة ًوزُ درٍس جبزاًی:

 شَد.

 

 :تحصیل ّوشهاى در دٍرُ ّای کارشٌاسی ارشد

 ی کارشٌاسی ارشذ  در هَسسِ ّا )اعن اس دٍلتی ٍ غیز دٍلتی( هوٌَع است.تحظیل ّوشهاى در  دٍرُ 

 



  حضَر در جلسات کالس:

 در تواهی جلسات کالس درس الشاهی است. حضَر داًشجَ

 در طَرت تشخیض هَجِ تَدى غیثت آى درس حذف هی شَد. ی طفز است.ی ًوزُغیثت در اهتحاى تِ هٌشلِ

 

  حذف درس یا حذف تزم:

اهتحاًات در شزایظ خاص حذف یک یا تواهی درٍس  یک ًیوسال  تحظیلی تا درخَاست کتثی داًشجَ ٍ تاییذ هَسسِ قثل اس شزٍع 

 ٍ تا رعایت سٌَات  تحظیلی  اهکاى پذیز است.

 

 است. 44ٍ  هیاًگیي کل قاتل قثَل  41ی قثَلی حذاقل ًوزُ حداقل ًوزُ قبَلی :

 

( اس اداهِ تحظیل 44)هعذل سیز  اعن اس هتَالی یا هتٌاٍب داًشجَیی کِ دٍ ًیوسال تحظیلی هشزٍط شَد داًشجَی دٍ تزم هشزٍط:

 هحزٍم هی شَد.

اًچِ داًشجَیی در ّز ًیوسال در درس یا درس ّایی ًوزُ قثَلی کسة ًکٌذ  چٌاًچِ در ًیوسال ّای تعذی تا هَفقیت تگذراًذ  چٌ

 ًوزُ یا ًوزات هزدٍدی قثلی در کارًاهِ  فقظ ثثت ٍ تاقی هی هاًذ ٍلی در هیاًگیي کل دٍرُ تی اثز خَاّذ تَد.

 اًصزاف:هزخصی ٍ 

 سٌَات تحظیلی  یک ًیوسال اس هزخظی استفادُ کٌذ.داًشجَ هی تَاًذ تا احتساب 

جاس است فقظ هداًشجَ داًشجَی هتقاضی اًظزاف اس تحظیل تایذ شخظا درخَاست کتثی خَد را تِ تحظیالت تکویلی تحَیل دّذ.

 هاُ اس تاریخ درخَاست اًظزاف خَد را پس تگیزد.1یکثار ٍ تا 

 

 ی کارشٌاسی ارشذ هوٌَع است.واًی در دٍرُتغییز رشتِ اًتقال ٍ هْ اًتقال ٍ تغییز رشتِ:

 

 شَد.داًشجَ کاستِ هی هجاس ٍاحذ  اس درٍس هعادلساسی شذُ  یک ًیوسال اس سٌَات 44تا  8تِ اسای ّز  هعادلساسی:



 

 پایاى ًاهِ :هَاد  هزبَط بِ 

 .راٌّوا  اًتخاب کٌذی خَد را  تا ًظز استاد داًشجَ هَظف است قثل اس شزٍع ًیوسال سَم هَضَع  پایاى ًاهِ -4

 ٍ ارسیاتی آى تِ طَرت کیفی است: دشًَویداًشجَ هحسَب  هیاًگیي کلی پایاى ًاهِ در ًوزُ -1

 

 (44هزدٍد)کوتز اس 

 (44-45.99هتَسظ:)

 (46-47.99خَب:)

 (48-48.99خیلی خَب:)

 (49-12عالی:)

 

 تز اساس ٍاحذّای گذراًذُ آهَسشی ٍ دفاع اس پایاى ًاهِ است.  44را تَدى هعذل حذاقل اهالک داًش آهَختگی د -3

 

ٍ  ًذاردتاشذ اجاسُ دفاع اس پایاى ًاهِ را  44هیاًگیي کل داًشجَیی پس اس گذراًذى  توام ٍاحذّای آهَسشی دٍرُ  کوتز اس چٌاًچِ  -4

ٍاحذ  اس درس ّای  42اخذ هجذد حذاکثز  تا تا شَدتٌْا یک ًیوسال تحظیلی تا در ًظزگزفتي سٌَات هجاس  تِ ٍی فزطت دادُ هی

 شَد.تزساًذ  در ایي طَرت اجاسُ دفاع اس پایاى ًاهِ تِ ٍی دادُ هی 44هزدٍدی  هیاًگیي کل خَد را تِ حذاقل 

 

 

د گذراًذُ تاشذ ٍلی ًخَاّذ یا ًتَاًذ  اس پایاى ًاهِ خَ 44چٌاًچِ داًشجَیی  توام ٍاحذّای  آهَسشی دٍرُ را  تا هیاًگیي کل  -5

دفاع کٌذ تایذ در هذت هجاس تحظیل  هعادل تعذاد ٍاحذ پایاى ًاهِ  ٍاحذ یا ٍاحذّای درسی هزتثظ تا رشتِ تحظیلی خَد را  اخذ 

داًش آهَختِ شَد .ًَع شیَُ داًش آهَختگی در داًشٌاهِ  شیَُ آهَسشیتگذراًذ  تا در دٍرُ هذکَر تِ   44ٍ تا هیاًگیي حذاقل 

 قیذ خَاّذ شذ.


