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  )مرحله آموزشی )نیمسال اول تا سوم 

 ارایه اصل مدرک مقطع کارشناسی به اداره آموزش مختص دانشجویانی که در موعد ثبت نام بر اساس دستور العمل  دانشگاه .1

گواهی فرم مخصوص میانگین تعداد واحدهای گذرانده دانشجویان سال آخر دوره های کارشناسی که در زمان  نسبت به ارایه 

    الزامی می باشد.  اند، حداکثر تا بازه زمانی شروع امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ثبت نام آزمون ، دانشجوی سال آخر بوده

ی مقطع قبلی اقدام نماید و تا وصول تاییدیه تحصیلی آن را پیگیری دانشجو موظف است ، جهت درخواست تاییدیه تحصیل .2

 نماید . بدیهی است ثبت نام دانشجو در نیمسال  بعدی منوط به وصول تاییدیه خواهد بود. 

، بالفاصله در اولین نیمسال تحصیلیموظف است پس از ثبت نام اولیه برای اخذ معافیت تحصیلی  ذکور مشمولدانشجوی  .3

 تعیین شده اقدام نماید. بدیهی است ثبت نام دانشجو در نیمسال بعدی منوط به وصول معافیت تحصیلی خواهد بود.  طبق روال

در نیمسال های بعدی مطابق سرفصل می شود . انجام  گروهی انتخاب واحد در نیمسال اول توسط کارشناسان آموزش به طور  .4

را از سیستم جامع آموزشی در بازه زمانی تعیین شده طبق تقویم دروس دانشجویان و برنامه ریزی گروه های آموزشی، 

 دانشگاهی، انتخاب می نمایند. 

ملزم به گذراندن آن هستید  در اختیار گروههای آموزشی می باشد  ارشد  جدول کلی دروسی را که تا پایان دوره کارشناسی .5

  که دانشجو می تواند از آن حوزه دریافت نماید. 

 قطع کارشناسی ارشد ، دو سال ) چهار نیمسال ( است. مدت تحصیل در م .6

و افزایش سنوات در دوره تحصیل حداکثر دو نیمسال می باشد. افزایش سنوات تحصیلی در نیمسال پنجم بهه صهورت رایگهان     .7

 نیمسال ششم با پرداخت شهریه طبق تعرفه مصوب هیات امنای دانشگاه انجام می شود.

 تحصیلی الزامی است.  ثبت نام دانشجو در هر نیمسال .8

عدم ثبت نام و عدم مراجعه دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقی شهده و منجهر بهه صهدور      .9

 حکم محرومیت دانشجو از تحصیل می شود.

باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط است. چنانچه دانشجویی  14اگر میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از  .11

  در طی دوره، دو نیمسال متوالی یا متناوب مشروط شوداز تحصیل محروم خواهدشد. 

واحد مربوط به  6تا  4واحد است که از این  تعداد،  32و حداکثر  28تعداد واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد ، حداقل  .11

 پایان نامه و باقی مانده به صورت واحدهای آموزشی می باشد . 

 واحد درسی انتخاب کند .   14واحد و حداکثر   8دانشجو در هر نیمسال الزم است حداقل   .12

و میانگین کهل   12محاسبه می شود و حداقل نمره قبولی در هر درس  21ارزشیابی هر درس به صورت عددی از صفر تا نمره  .13

 است .  14قابل قبول در هر نیمسال 

حضور دانشجو در تمام جلسات درسی در دوره های حضوری الزامی است . اگر دانشجو در طول نیمسال تحصیلی در یک درس  .14

لسه ، جلسه غیبت کند نمره آن درس )نیم( و چنانچه در جلسه امتحان پایهان نیمسهال آن درس غیبهت    ج 16بیش از سه  از 

 کند نمره آن درس ) صفر( ثبت می شود. 

طول دوره تحصیلی مرخصی تحصیلی طبق آیین نامه دانشگاه در نیمسال اول ورودی های جدید مجاز نمی باشد و در  .15

یک نیمسال می توانند از مرخصی تحصیلی استفاده نماید. ضمنا الزم به تاکید است دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد صرفا 

درخواست مرخصی تحصیلی الزم است دو هفته قبل از موعد ثبت نام و انتخاب واحد و حداکثر تا قبل از بازه زمانی حذف و 

شجویان طبق مقررات آموزشی دانشگاه اضافه به کارشناس مربوطه ارایه شود. در غیر اینصورت درخواست مرخصی تحصیلی دان

 قابل بررسی نمی باشد. 

 سهو تا زایمان  در زمان یک ترم بارداری،   خانم می توانند یک ترم مرخصی بدون احتساب در سنوات در دوره دانشجوی  .16

اطالعات بیشتر  به دلیل  عوارض شیردهی در شرایط خاص و مجوزهای الزم استفاده نمایند که جهتبعد از زایمان و نیمسال 

 به کارشناس مربوطه مراجعه گردد.  


