
  راهنماي دانشجويان كارشناسي ارشد

دانشجويان بايد متن آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد مصوبه وزارت علوم را كه در سايت  -1
دانشكده موجود است به دقت مطالعه كرده و از مفاد آن آگاهي كامل داشته باشند. عدم اطالع از اين 

 قوانين نافي مسئوليت دانشجو نمي باشد.

واحد مي  6واحد و پروژه  2واحد، سمينار  24تعداد واحد هاي دروس دوره كارشناسي ارشد جمعاً  -2
  واحد مي باشد.  8و  12ترم به ترتيب باشد. حداكثر و حداقل تعداد واحد قابل اخذ در هر 

 مشروط و دو ترم مشروط اخراج مي شود. 14دانشجويان با معدل كمتر از  -3

اخذ يك درس از گروه هاي ديگر دروس مربوط به گروه خود انتخاب نمايد. دانشجو بايد دروس را از  -4
 تائيد استاد راهنما امكان پذير مي باشد. با

پژوهشي از طرف دانشكده اعالم ميگردد . نصب اطالعيه  –دانشجو موظف است در جلسات آموزشي  -5
 در تابلو تحصيالت تكميلي و همچنين وب سايت دانشكده به منزله اعالم رسمي به دانشجو مي باشد.

دانشجو هر ترم بايد ثبت نام نمايد. پس از گذراندن دروس بايد در دروس پروژه، ادامه پروژه و سمينار  -6
 ثبت نام نمايد.

 اي مورد نياز بر روي سايت دانشكده در قسمت تحصيالت تكميلي موجود مي باشد.تمام فرمه -7

 

  ترم اول:
 

واحد بگيرند تا با  9توصيه مي گردد دانشجوياني از دانشگاه هاي ديگر آمده اند در ترم اول فقط  -8
 شرايط دانشگاه و اساتيد آشنا شوند.

خود را از بين استادان راهنماي گروه خود دانشجو بايستي تا پايان ترم اول استاد راهنماي پروژه  -9
مشخص نموده و پس از امضاي فرم تعيين استاد راهنما توسط ايشان، فرم مربوطه را به سرپرست 

 تحصيالت تكميلي تحويل دهد

(حداكثر تا پايان ترم دوم) پس از تعيين استاد راهنما الزم است با مشورت استاد راهنما در اسرع وقت  -10
موضوع پروژه تعيين و پروپوزال تهيه شده پس از تاييد استاد راهنما جهت تصويب به سرپرست 

پس از تكميل فرم پروپوزال و تائيد استاد راهنما، بايد تحويل تحصيالت تكميلي تحويل شود. 
سرپرست تحصيالت تكميلي گردد تا مراحل تصويب را بگذراند. پروپوزال هاي تصويب شده معموالً 



ماه پس از ارائه پروپوزال اعالم مي گردند و پس از آن كارهاي پژوهشي پروپوزال انجام  2داكثر تا ح
 مي پذيرد.

بايد در ترم اول پس از تعيين استاد راهنما و موضوع پروژه نسبت به تعيين موضوع سمينار با دانشجو  -11
تا  بدهدت تكميلي تحويل را به سرپرست تحصيال راهنمايي استاد راهنما اقدام نمايد و فرم مربوطه

 مراحل تصويب را بگذراند. 

  ثبت نام در كارگاه ايمني و بهداشت عمومي (بدون واحد) در ترم اول اجباري است.  -12

 ترم دوم:

توصيه مي گردد دانشجوياني كه ترم اول مشروط مي شوند ترم دوم فقط دو درس و سمينار اخذ   -13
 نمايند.

 . مي باشدپروپوزال پس از تعيين استاد راهنما حداكثر تا پايان ترم دوم مهلت تحويل  -14

دانشجو موظف است جلسات دفاع هاي ارشد و دكتري شركت نمايد و فرم حضور در اين جلسات را  -15
 به امضارئيس جلسه برساند و در روز دفاع خود تحويل تحصيالت تكميلي دهد.

 دون واحد) در ترم دوم اجباري است.نام در كارگاه ايمني و بهداشت تخصصي (ب  -16

 ترم سوم و چهارم:

فرم موضوع سمينار جهت تصويب به  آخرين مهلت تحويل  در ترم سوم (همزمان با اخذ واحد سمينار)  -17
 .مي باشد.تحصيالت تكميلي 

دانشجو موظف است در پايان ترم سمينار خود را ارائه نمايد. همچنين متن تصحيح شده نهايي سمينار  -18
روز ارائه سمينار بايد تحويل تحصيالت تكميلي گردد، د رغير اين صورت نمره سمينار در آن ترم در 

 صفر منظور مي گردد.

در صورتي كه دانشجو متن كامل و تصحيح شده و صحافي شده سمينار خود را در روز سمينار به   -19
ه و نمره مردودي كمتر سرپرست سمينار تحويل ندهد، سرپرست سمينار از برگزاري جلسه ممانعت كرد

) براي دانشجو در كارنامه درج مي شود و دانشجو موظف است مجدداً در ترم بعدي درس 12از 
 سمينار را اخذ كند.



انشجو موظف است در روز دفاع خود حداقل يك مقاله از كارهاي پژوهشي خود را كه آماده ارائه د  -20
 است را تحويل سرپرست تحصيالت تكميلي دهد. به مجالت علمي است و به تائيد استاد راهنما رسيده

پس از اينكه پروژه دانشجو به اتمام رسيد، دانشجو بايد فرم اعالم آمادگي دفاع را به امضا استاد راهنما  -21
نسخه از پروژه تحويل سرپرست تحصيالت تكميلي بدهد تا مراحل انتخاب  2رسانيده و به همراه 

 هفته از تحويل پروژه تعيين مي گردد. 2ع حداقل پس از داوران و دفاع انجام شود. زمان دفا

پس از انتخاب داوران توسط كميته تحصيالت تكميلي، امكان تغيير داوران به هر دليل (تراكم كاري  -22
 داوران و نداشتن وقت و غيره) به هيچوجه امكان پذير نيست.

نامه تدوين پايان نامه ها و رساله شيوه "دانشجو بايد جهت نگارش سمينار و تز، كليه موارد موجود در  -23
 را كه در سايت دانشكده موجود مي باشد رعايت نمايد." هاي تحصيالت تكميلي

  

  


