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 يليالت تكميتحص يشورا بيبه تصو 16/9/1394 در تاريخماده  21در  شيوه نامهاين : توجه

 از آن  و بعد 94-95براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي از تاريخ تصويب آن ده و يرس دانشگاه

  .گرددلم يكن تلقي ميمغاير با آن كان قبلي هاي ين نامهنافذ و جاري بوده و آي
 

  
عـالي   يشـورا  4/07/1394مورخ  866جلسه  ارشد مصوب يكارشناس دوره ين نامه آموزشييآدر تكميل  شيوه نامهن يا: اتيمقدمه و كل: 1ماده 

مربوطـه،   يها دوره يروند برگزارل يجهت تسه ،گذشته يمربوطه در سالها يها دوره يآن و متناسب با تجربه اجراو ملحقات  يآموزش يزيربرنامه

همـه   يبـرا  بيخ تصـو ينامـه از تـار   شـيوه ن يـ مفاد ا. ن شده استيمختلف تدو يها ن دانشكدهيب يجاد هماهنگيها و ا دوره يت برگزاريفيارتقاء ك

  .باشد ياالجرا م ها الزم دانشكده

  
پـذيرش  آئـين نامـه    ،از طرق آزمون سراسري كارشناسي ارشد(متبوع در قالب مقررات وزارت  ارشد صرفاً هاي كارشناسي پذيرش در دوره: 2ماده 

هـاي آن  اصـالحيه  و) هاي ابالغـي وزارت ساير آيين نامهاز خارج به داخل و انتقال دانشجويان ايراني  آيين نامه ،استعدادهاي درخشانبدون آزمون 

  .باشد يم

  

  
آموختگي در هر نيمسال تحصيلي طبق تقويم آموزشي دانشگاه در موعد مقرر نسبت به انتخـاب واحـد   دانشجو موظف است تا زمان دانش :3ماده 

براي بار اول مرخصي بـا احتسـاب   به هر دليل به منزله عدم مراجعه تلقي شده و  وعدم انتخاب واحد دانشجو در هر مرحله از تحصيل . اقدام نمايد

  .شد دخواهصادر محروميت از تحصيل حكم سنوات لحاظ شده و در صورت تكرار 

  و حضور تمام وقت مقررات دوره آموزشي، انتخاب واحد: فصل سوم

  ارشديرش و ورود به دوره كارشناسينحوه پذ: فصل دوم

  مقدمه :فصل اول

 يمصوب شورا ارشد يكارشناس يهادوره يبرگزاراجرايي  شيوه نامه
 ) 1394سال (سهند  يصنعت دانشگاه يليالت تكميتحص
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  .حذف و اضافه در دوره كارشناسي ارشد وجود ندارد: 1 تبصره

با ، قبل از شروع امتحاناتتا دو هفته  درخواست كتبي دانشجو حذف يك يا تمام دروس يك نيمسال تحصيلي با ،در شرايط خاص: 2تبصره 

گرايش و استاد درس يا دروس و موافقت دانشكده و شوراي تحصيالت تكميلي دانشـگاه و بـا احتسـاب سـنوات     /تاييد استاد راهنماي رشته

شرايط بر عهده شوراي تحصـيالت   تشخيص خاص بودن. امكانپذير استدرس  مشروط به عدم غيبت بيش از حد مجاز در جلسات تحصيلي

  .باشدتكميلي دانشگاه مي

موظف به پرداخت هزينـه درس يـا دروس    2مجدد درس يا دروس مشمول تبصره براي انتخاب دانشجوي مشمول آموزش رايگان : 3تبصره 

  .طبق تعرفه مصوب هيات امنا دانشگاه است

مسـترد نخواهـد   ... دار اعم از نوبت دوم، مجازي، انتقالي و هاي شهريهدوره به دانشجويان 2شهريه درس يا دروس مشمول تبصره : 4تبصره 

  .شد

  .باشدواحد امكان پذير نمي 8حذف درس در صورت كاهش واحد انتخابي دانشجو به كمتر از : 5تبصره 

شوراي  بر عهدهانصراف ماه پس از تاريخ درخواست  2تصميم گيري براي بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل در بازه زماني  :4ماده 

  .دانشگاه است تحصيالت تكميلي

زيـر امكانپـذير   معادل سازي و پذيرش واحدهاي درسي گذرانده شده دانشجو در دانشگاه قبلي با نظر گروه آموزشي مربوطه تحت شرايط  :5ماده 

  :است

  .باشد هاي دولتيدانشگاه قبلي از دانشگاه -الف

  .درخشان باشد هاياستعدادپذيرش بدون آزمون يا آيين نامه كارشناسي ارشد نحوه ورود دانشجو به دانشگاه قبلي از طريق آزمون سراسري  -ب

  .باشد 14نمره اخذ شده در دانشگاه قبلي حداقل  -ج

  .شده در دانشگاه قبلي منطبق بر سرفصل جاري يكي از دروس مصوب وزارت باشد سرفصل درس گذرانده -د

  .هاي نيمه حضوري و غير حضوري صرفا در همان شيوه هم ارز امكانپذير استمعادل سازي واحدهاي گذرانده شده در شيوه: 1 تبصره

  .باشدامكانپذير نميهاي روزانه و نوبت دوم دوره برايهاي دولتي معادل سازي واحدهاي گذرانده شده در پرديس دانشگاه: 2تبصره 

 سـهند تمـام وقـت بـوده و     يداير در دانشـگاه صـنعت   )روزانه و نوبت دوم( يها و گرايشهاارشد كليه رشتهيتحصيالت در دوره كارشناس: 6ماده 

ها ه دورهيكل در سه جلسه ش ازيببه تعداد  بت در كالسيغ .باشديم يالزام طبق تقويم آموزشي مصوب دانشگاهدرس  يه كالسهايشركت در كل

اب دانشـجو در كـالس   ياستاد درس موظف به كنترل حضور و غ. گردديم يتلق يانيو عدم اجازه حضور در آزمون پا منزله صفر در درس مذكوربه 

  .باشديق دانشكده مياز طر دانشگاه يليالت تكمين ماده به اداره تحصيو گزارش موارد موضوع ابوده درس 

  .شودتحصيالت تكميلي دانشگاه، آن درس حذف مي شورايدر صورت تشخيص موجه بودن غيبت از سوي : تبصره

ـ     يمقطع كارشناس ينظر دروسمسال يان نيپاامتحان  :7ماده  صـورت  ه ارشد مطابق برنامه مصوب و با حضور نـاظر امتحـان از طـرف دانشـكده ب

  .نخواهد بود يگردد و آزمون خارج از آن قانونيبرگزار م يفقط در موعد مندرج در برنامه امتحان يرسم
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-مسئول امتحانات دانشكدهنيز بر عهده  ارشدي مقطع كارشناس يهاآزمون يو نظارت بر برگزار يت هماهنگيمسئول: 1تبصره 

  .باشديدر نيمسال مربوطه م ها

-يمندرج از داوطلبان اخـذ مـ   يو بر اساس شماره صندل يمندرج در سيستم آموزش يليست ثبت نام هر درس بر حسبامتحان : 2تبصره 

  .باشديحضور دانشجويان خارج از ليست مجاز نم .شود

توسط استاد درس در سامانه آموزشي دانشگاه ثبت و نسخه چاپي  يبايست آن يروز پس از برگزار 10نمرات درس امتحان حداكثر : 3تبصره

 يو تاييد رياست دانشكده مربوطه منطبق با ليست حضور و غياب به اداره تحصـيالت تكميلـ   ياستاد درس و بدون قلم خوردگ يامضا باآن 

ارشـد شـامل ارائـه    يكـه دروس كارشناسـ   يدر موارد .باشديمسامانه ارسال با تاخير نمرات غيرقابل قبول و غير قابل ثبت در  .ارسال گردد

 يدر موعد مقرر وجود نداشته باشد، حداكثر مهلت ارسال نمـره بـرا   يباشد و امكان ارسال نمره آن در شرايط خاص يسمينار و پروژه كالس

  .باشديم مرداد ماه 10نيمسال دوم،  يسال و برا همان اسفند ماه 10اول نيمسال دروس 

در سامانه آموزشي دانشگاه نسبت به نمره ماخوذه ساعت پس از ثبت موقت نمره توسط استاد درس  48حداكثر تواند ميدانشجو : 4تبصره 

پـس  . استاد درس موظف است قبل از ثبت نهايي نمرات به درخواستهاي تجديد نظر رسيدگي نمايد. اعتراض و درخواست تجديد نظر نمايد

  .از ثبت نهايي نمرات توسط استاد درس امكان تغيير نمره وجود ندارد

  .ارشد وجود ندارد يشناسدرس ناتمام در دوره كار: 5تبصره 

هـا موظـف   دوره يمجر يهاباشد و دانشكدهياساتيد داخل دانشگاه و اساتيد مدعو يكسان م يبرا 7ماده  يهاموارد تبصره يتمام: 6تبصره 

  .رديد مدعو مراتب مد نظر قرار گيشود در انتخاب اسات يه ميتوص ،لذا. باشنديمربوطه م يهابه رعايت تاريخ و مهلت

  . باشديبه منزله صفر در درس مذكور م يدر جلسه امتحان نهائ ر موجهيغ بتيغ: 8ماده 

  . باشد يم دانشگاه يلتحصيالت تكمي يشوراه عهدبر  يانيبت در جلسه امتحان پاير موجه بودن غيص موجه و غيتشخ: 1تبصره

پس از موعد امتحـان مربوطـه    سه روز تا حداكثر يستيبااز يهمراه با مدارك مورد ن يانيبت در جلسه امتحان پايل غيگزارش دال: 2تبصره

 .باشند ينم يدگيم گردد قابل رسيتسلموعد مقرر  بعد ازكه  بتيغ ليدال .گردد يليالت تكميم اداره تحصيتسل

 يسـت يبانمـره آن  كـه   باشديم يليمسال دوم تحصين آنزمان اخذ  بوده والزامي ارشد يمقطع كارشناس يها نار در تمام رشتهيسمارائه  :9ماده 

   .گردد ارسال يمسال بعدين اول ماه پايانتا حداكثر 

بعـد از   يترم تابسـتان در توانـد  يم ناريانتخاب واحد درس سم ،يدانشكده مجر يليالت تكميتحص يب شورايدر صورت تصو: 1تبصره 

  .ارسال گردد ماه يد پايانسمينار بايد تا نمره در اين صورت  .نيمسال دوم انجام پذيرد

 دانشـكده  بـه دفتـر  سـمينار   ياستاد راهنماكرده و پس از امضاي  را با نظر استاد راهنما تكميلنار يموضوع سمفرم  دباي دانشجو: 2تبصره 

و ثبت آن در سامانه آموزشي، فرم مربوطه دانشكده  يليالت تكميتحص يشوراموضوع سمينار در ب يتصو ازپس دانشكده بايد . دهدل يتحو

  .نمايددانشگاه ارسال  يليالت تكميبه اداره تحصرا 
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توانـد  يمـ  يمجـر شده از طرف دانشكده بوده و بسته به نظـر دانشـكده    ماعال يك برنامه منظم و عموميدر  يستينار بايارائه سم: 3 تبصره

  .نار هم باشديسم يز استاد راهنماار يغ يداور يدارا

  .است يش مربوطه الزاميرشته گرا ينارهايه سميدر كلمربوطه  يو ورودان دوره يه دانشجويشركت كل: 4 تبصره

شود، تكميل فرم موضوع هايي كه مطابق سرفصل مصوب وزارت، سمينار به صورت درس نظري با تشكيل كالس ارائه ميدر رشته: 5تبصره 

  .سمينار الزامي نيست

الزم ان ين راسـتا دانشـجو  يـ در ا. نـد ينماشركت  يدانشكده مجر يعلم يصورت فعال در برنامه هاه ب يستيباارشد يكارشناسان يدانشجو :10ماده 

 يهـا  ان نامهي، جلسات دفاع از پايارشد و دكتر ينار كارشناسيسم يجلسات رسم درارشد  يل خود در مقطع كارشناسيدر طول دوران تحصاست 

  . نديمورد نظر دانشكده شركت نما يعلم ينارهاين سميارشد و همچن يكارشناس

  

  

به عنوان بخشي از فعاليتهاي الزم براي اخذ درجه در رشـته   پژوهشي–شيوه آموزشي ارشد به ي كارشناسدوره پايان نامه در  :توضيح

بحـث،    تحقيـق، روش تحقيـق، مراحـل     له علمـي، بيـان فرضـيه، هـدف،    أباشد، كه شامل شناسائي، طرح مسـ  و مقطع تحصيلي مربوطه مي

ف، يـ طـور منطقـي و علمـي تعر   موقع مقرر و به  درلذا بايستي  .مكتوب و دفاع از آن به شكل مناسب است يگيري، ارائه گزارش علم نتيجه

  .شودارائه و  نگاشتهق، اجراء، يتحق

مناسـب   يو زمانبنـد  يسـازمانده ، سـهند  يات دانشگاه صـنعت يب با مقتضمتناس و ن نامه مصوب وزارت متبوعيآئ ات مندرج دريمطابق كل

د راهنمـا و  يان و اسـات ياز وقت دانشجو يمند ارشد جهت فراهم آوردن حداكثر امكان بهره يان مقطع كارشناسيدانشجو يپژوهش يتهايفعال

باشد كه راه را  يم يت خاصيالو يدارا انيدانشجو يليل سنوات تحصيدليش بيافزااز  جلوگيريت دانشجو و ياحتراز از هر گونه ركود در فعال

 يمسـئوالن آموزشـ   ينامه بـر راهنمـائ   شيوهن فصل از يل ايمواد ذ. هموار خواهد نمودان ياز دانشجو يديجد يت نسلهايجذب و هدا يبرا

ت يـ فيو ك يليمختلف رشـته تحصـ   يها ب در ارتقاء جنبهسمنا يزير د دارد تا با برنامهيان تاكيد راهنما و دانشجوي، اساتيمجر يها دانشكده

  .نداشته باشند يمورد يها به استعالم يازيدانش آموختگان رشته مزبور، ن

ل و يمـدت تحصـ  ايجاد هماهنگي از نظر ها با  دارد تا حد امكان ضمن حفظ استقالل علمي رشته يسع شيوه نامه ن فصل ازياگر يد از طرف

هـا و اعمـال    قيتشـو هـا،   تيـ حماهـا،   يابيـ ارز يرا برا يهمسانط يشرا ،تحصيلي يها پايان نامه يف و اجرايتعرشكل ظاهري، نحوه ق، يتحق

  .ضوابط كالن دوره فراهم آورد

  

به باال شاغل در دانشگاه صنعتي سهند كه در طـول دوره پژوهشـي و برگـزاري    و اول و دوم از اعضاء هيأت علمي استاديار  ياستاد راهنما :11ماده 

  .شوند انتخاب مي ،يابند صورت مرتب و قابـل قبول در دانشگاه حضور ميه نامه ب دفاعيه پايان

   :انتخاب استاد راهنما و موضوع پايان نامه:4-1

  ارشديان نامه كارشناسپاي: فصل چهارم
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از موسسـات   يا كارگاهي يشگاهيخدمات آزماها، اخذ دادهاز به استفاده از يارشد ن يان نامه كارشناسيانجام پا يكه برا يدر موارد: 1 تبصره

 يدانشـگاه صـنعت   يتحصـيالت تكميلـ   يبا تصـويب شـورا   توانديدوم م يگر وجود داشته باشد، استاد راهنمايد يا علمي ي، صنعتيپژوهش

زان حضـور  يـ نگونه موارد نحوه تعامل دانشگاه با موسسـه مزبـور و م  يدر ا. ت مقررات مربوطه انتخاب شوديموسسه مزبور با رعااز آن سهند، 

براي بررسـي و تائيـد انتخـاب اسـتاد راهنمـاي دوم خـارج        .ف گرددياالمكان تعر يحت يستياز بايمورد ن ياهشيدانشجو در محل انجام آزما

گيـري از خـدمات اسـتاد     د مذكور، اعالم موافقت كتبي ايشان و نامه استاد راهنماي اول مبني بر ضـرورت بهـره  بق استاادانشگاه بايستي سو

 يچنانچه استاد راهنمـا . اخل دانشگاه ضميمه فرم پيشنهاد پايان نامه باشدد رراهنماي خارج دانشگاه و غير قابل انجام بودن اين خدمات د

  . است يالزام يمدرك دكتردانشگاه نباشد، داشتن  يات علميشده و عضو هسهند انتخاب  يدوم خارج از دانشگاه صنعت

 يگـروه، رشـته و ورود   يژه اسـتاد راهنمـا  يو به و ي، گروه تخصصيدانشكده مجر يدانشجو موظف است با راهنمائ: 2تبصره 

ـ ان نامـه خـود اقـدام نما   يد پان موضوع و ارائه پيشنهاييخود نسبت به تع يليمربوطه، تا پايان نيمسال دوم تحص  يبـرا (د ي

تا زمان تصـويب نهـائي پيشـنهاد    ). د استيقابل تمدسوم تحصيلي  نيمسالن مدت تا آخر مهر ماه يمهر ماه ا  يوروددانشجويان 

  .شود مربوطه در شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه مراتب نهائي تلقي نمي

بـا نظـر اسـتاد راهنمـا از     از خارج دانشـگاه،   ينه تخصصيدر زم يمكفبا سابقه كار  يمربا ي يانتخاب استاد مشاور با مدرك دكتر: 3تبصره 

   .است ين ماده مستثنيصدر ا ط مندرج دريشرا

هاي مختلف علمي جسـتجو و  ژوهش را در سايت دانشجو موظف است قبل از انتخاب عنوان پايان نامه، كلمات كليدي و موضوع پ: 4تبصره 

  . مراتب را با راهنمائي استاد راهنما بررسي و در صورت اطمينان از جديد و علمي بودن آن موضوع پايان نامه را انتخاب كند

رهگيري  براي تكميل فرم پايان نامه كارشناسي ارشد بايستي عنوان و مشخصات آن در سايت ايران داك ثبت و كد :5تبصـره  

  .تائيد كتابخانه مركزي دانشگاه رسيده باشد دريافت و به

قبل از تصويب پيشنهاد پايـان نامـه در   ) به تشخيص استاد راهنما(هاي عملي شركت در كارگاه ايمني مربوطه در مورد پايان نامه: 6تبصره 

  .شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه الزامي است

  

  
ارشـد  هاي كارشناسـي و نگارش پايان نامه يساز نحوه آمادهبه زبان فارسي روان و در قالب دستورالعمل را پايان نامه دانشجو موظف است : 12ماده 

تواند داراي ضمائم فارسي يا انگليسي هـم باشـد،   پايان نامه مي .تدوين نمايد) سايت اداره تحصيالت تكميليدر قابل دسترس (دانشگاه ) و دكتري(

  .ولي نگارش آن به زبان انگليسي قابل قبول نخواهد بود

  :كارشناسي ارشد نامه تدوين پايان نامهشيوه:4-2
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بـه  را پايان نامـه  صحافي شده نسخه  ايشان،پس از انجام اصالحات الزم طبق نظر هيات داوران و تاييد دانشجو بايد : تبصره

همراه فرمهاي تكميل شده تسـويه   دفاعتاريخ حداكثر دو ماه پس از آماده نموده و لوح فشرده حاوي فايل پايان نامه انضمام 

  . اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه تحويل دهدمركزي و  كتابخانهحساب، به 

  

  

ارزشـيابي پايـان    .دانشجو موظف است تا پايان نيمسال چهارم نسبت به اتمام مراحل مختلف اجراء و دفاع از پايان نامه خود اقدام نمايـد : 13ماده 

اد نامه در جلسه دفاعيه توسط هيات داوران مورد تاييد جلسه شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده مجري و متشكل از استاد يا اساتيد راهنمـا، اسـت  

دانشـگاههاي   و يـا از اه دانشگيك نفر از اعضاي هيات علمي استاديار و به باال از داخل حداقل يا اساتيد مشاور، نماينده تحصيالت تكميلي دانشگاه، 

  . گيردمي متخصصان با حداقل مدرك دكتري صورتديگر يا 

ميانگين نمرات اسـتاد   شود و ارزشيابي آن به صورت كيفي و به شرح زير است كه به صورتنمره پايان نامه در ميانگين كل محاسبه نمي: 14ماده 

در صورتي كه پايان نامه با راهنمايي دو استاد راهنما انجام شده باشد و يا استاد مشاور داشته . گردد راهنما، داور داخلي و داور خارجي محاسبه مي

  :باشد، ميانگين نمرات اساتيد راهنما و مشاور به عنوان يك نمره در نظر گرفته خواهد شد

  الي،      ع: 20تا  19نمره 

  خيلي خوب،      : 99/18تا  18نمره 

  خوب،       : 99/17تا  16نمره 

  متوسط: 99/15تا  14نمره 

  مردود: 14نمره كمتر از 

نمرات جلسات دفاعيه كه مطابق مقررات به صورت رسمي و با حضور نماينده تحصيالت تكميلي دانشگاه برگزار شده باشد در خارج : تبصره

تعيين نمره در خارج جلسه رسمي هيات داوران و در تاريخ غير از روز دفـاع و يـا بـدون حضـور نماينـده      . باشد از جلسه غير قابل تغيير مي

  . باشد ي دانشگاه غير قانوني بوده و باطل ميتحصيالت تكميل

  .باشد يل ميارشد به شرح جدول ذ يان نامه كارشناسيپا يابيمختلف نحوه ارز يها مؤلفه: 15ماده 
 

  ارشد يان نامه كارشناسيپا يابيمختلف ارز يها مولفه عنوان
 نمره حداكثر
  20از 

  
ج يت، روش، نتايفيك -1

شرفت كار يو پ
  ان نامهيپا

  )درصد 70(

    در انتخاب موضوع و روشها عالقه و دقت نظر دانشجو، تالش) الف
  
14  

  آرايش و تنظيم پايان نامه، تدوين مطالب و حسن نگارش) ب

  سطح علمي و كاربردي مطالب ارائه شده) ج
  موضوع ديع بودنو ب به روز بودن منابع ،وضعيت استفاده از منابع )د
  نتيجه گيري و نوآوري پايان نامه ،تجزيه و تحليل، بحث )ه

  :ارشدينامه كارشناسجلسه دفاعيه و ارزيابي پايانينامه برگزارشيوه:4-3



 

 ٧

  3  )درصد 15( يت زمانبنديدها و رعايت اساليفي، كنحوه ارائه در جلسه دفاع – 2
  3  )درصد15(داوران  يعلم توانايي در پاسخ به سؤاالت – 3

  

ارشـد   يان نامـه كارشناسـ  يـ پا يمراتـب اجـرا  اتمـام  در  ات مسلميضروران نامه از يمستخرج از پا يمقاالت علم ه و ارائهيآموزش نحوه ته :16ماده 

ـ يـ  يمعتبـر ملـ   يعلم يا كنفرانسهايمعتبر  يرفته شده در مجالت علميدانشجو مقاله پذدر صورتي كه باشد، لكن  يم داشـته باشـد،    ين المللـ يا ب

 20دن بـه سـقف   يتا رس راان نامه يپا يابيقابل جمع شدن با نمره ارز )نمره 5تا سقف حداكثر ( يقينمرات تشوشود اعضا هيات داوران  پيشنهاد مي

ن و يـي تع ،براساس مسـتندات ارائـه شـده توسـط داوطلـب      يليالت تكمينده تحصيان نامه و در حضور نمايدفاع از پا يل در جلسه رسميبه شرح ذ

  : نمايندصورت جلسه 

   ،نمره 3هر مورد حداكثر  ISIه شده يدر مجالت نماپذيرفته شده مقاله  )1

  ،نمره 2هر مورد حداكثر  يپژوهش-يعلمه شده ينمادر مجالت پذيرفته شده مقاله  )2

 ،نمره 1هر مورد حداكثر ن علوم و بهداشت و درمان يد وزارتييمورد تا يجيترو -يه شده علمينمادر مجالت پذيرفته شده مقاله  )3

ـ كنفرانس هر مورد  يجهت ارائه شفاهمعتبر  يدر كنفرانسهاپذيرفته شده مقاله كامل  )4 نمـره و هـر مـورد     1حـداكثر   ين المللـ يب

 ،نمره 75/0حداكثر  يكنفرانس مل

 ،نمره 5/0 حداكثرصورت پوستر هر مورد ه جهت ارائه ب) ين الملليو ب يمل(معتبر  يدر كنفرانسهاپذيرفته شده مقاله كامل  )5

بدون داشـتن تائيـد علمـي هـر      ،نمره 3هر مورد حداكثر  ين الملليب، نمره 2هر مورد حداكثر  يداخل: يد علميثبت اختراع با تائ )6

 .نمره 5/0 مورد

  .نمره 1با تاييد دانشكده مربوطه، هر مورد حداكثر  يآزمايشگاه setup يساخت دستگاه و راه انداز )7

و مستخرج از سنده اول در آن درج شده يباشند كه نام دانشجو به عنوان نو يقابل احتساب در نمره م يارش شدهيتنها مقاالت پذ: 1 تبصره

به مجالت و كنفرانسها درج نام استاد راهنما به عنوان نويسنده مسـئول و ارسـال آن بـا اطـالع و      يمقاالت ارسال يدر تمام .باشدان نامه يپا

طـالع اسـتاد راهنمـا ارسـال     كه توسط دانشجو به عنـوان نويسـنده مسـئول و همچنـين بـدون ا      ياست و مقاالت يتاييد استاد راهنما، الزام

  .به آنها اختصاص داده نخواهد شد يگردند، نمره تشويق يم

سـهند ارائـه شـده     ينـام دانشـگاه صـنعت   ه و ب يت اصل احترام به حقوق معنويرعا با كه هستند قابل محاسبه ياز مقاالتيتنها امت: 2تبصره

  .باشند

 يقيو لذا كسـب نمـرات تشـو   باشد يم 2رفته شده حداكثر يمربوط به مقاالت كنفرانس پذ ياز قابل محاسبه از بندهايمجموع امت: 3 تبصره

  .باشد يو ثبت اختراع م يجيترو ي، علميپژوهش يشده، علم هينمارفته شده در مجالت يپذمربوط به مقاالت  5تا سقف  2ش از يب

  .يردان نامه صورت گيات داوران پايه يد در جلسه رسميحاصل از آن صرفا با يقين ماده و احتساب نمرات تشوياعمال ا:  4تبصره 
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 داشـتن پيشـرفت تحصـيلي مطلـوب و     كه در مـوارد ذيـل در صـورت    باشد مي چهار نيمسالارشد  كارشناسيمدت تحصيل در مقطع  :17ماده 

تحصـيلي   نيمسـال  يـك حداكثر تا  دانشگاهشوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و تاييد  و استاد راهنما نظر موافقتقاضاي كتبي و مستدل دانشجو، 

  .قابل تمديد است

 .كه مراحل اجرائي آن سپري شده باشد عملي بودن بخش قابل توجهي از پايان نامه مصوب كارشناسي ارشد )1

 . مشاركت در طرحهاي ملي كه از طريق دانشگاه مصوب شده باشد )2

براي دانشجوياني قابل قبول است كه تمام وقت در دانشگاه حضور داشته و مطابق نظر استاد راهنمـا فعاليـت    تمديد سنوات صرفاً: 1تبصره 

مرجـع تشـخيص حضـور كـافي      .نخواهـد بـود  تمديد سنوات براي دانشجوياني كه حضور كافي در دانشگاه ندارند مورد قبـول  . كرده باشند

  .باشد تحصيالت تكميلي مي دانشكده مجري و يا اداره ،دانشجويان در دانشگاه

از  پـس  نيمسـال  يـك يك تا چند ماه و حداكثر ارائه شده از طرف دانشجو براي مدت معلوم  اساس نياز و داليلسنوات بر تمديد : 2تبصره 

  .پذيرد انجام ميشوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه تاييد 

مستثني بوده و مشروط به موافقـت شـوراي    2و  1هاي ماده و تبصرهتمديد سنوات دانشجويان شيوه آموزش محور از شرايط اين : 3تبصره 

  . باشدتحصيالت تكميلي دانشكده مي

مديـد  ت) براي ورودي بهمن رداد ماهمآخر  براي ورودي مهر و آخر دي ماه(آموختگي تا پايان نيمسال پنجم عدم دانشدر صورت : 4تبصره 

در صـورت موافقـت كميسـيون     .باشـد مي كميسيون موارد خاص دانشگاهاز منوط به اخذ مجوز  تحصيلينيمسال ششم براي سنوات 

طبق مصوبه هيـات امنـا دانشـگاه    ( معادل شهريه ثابت يك نيمسالموظف است  ي مشمول آموزش رايگاندانشجوموارد خاص دانشگاه 

مبلغ واريزي بدون توجه به تعداد روزهاي تاخير بر اساس  .مايدرا به حساب دانشگاه واريز ن) تحصيلي جاري براي دانشجويان نوبت دوم سال

  . شروع نيمسال ششم خواهد بود

 بـراي ورودي مهـر و  دي مـاه  آخر (پايان نيمسال پنجم قبل از كسب مجوز دفاع از شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده در صورت : 5تبصره 

شهريه ثابت حداكثر سه هفته پس از تصويب در شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده دفاع از پايان نامه و  )براي ورودي بهمن رداد ماهمآخر 

 .نيمسال ششم از دانشجو دريافت نخواهد شد

  .يك نيمسال از مرخصي استفاده كند ،تحصيل با احتساب سنواتتواند دانشجو مي :18ماده 

-ميط خاص تصـم يدر شرا .وجود ندارددر نيمسال اول تحصيلي ارشد امكان اخذ و بررسي تقاضاي مرخصي دانشجويان كارشناسي: 1تبصره 

  .باشد يم دانشگاهشوراي تحصيالت تكميلي عهده  بر در مورد بررسي مرخصي يريگ

و برابر جدول زماني تقويم آموزشي اعالم شـده در   قبل از شروع نيمسالتقاضاي مرخصي در نيمسالهاي دوم تا چهارم بايستي : 2تبصره 

  .دنباش قابل رسيدگي نميشروع نيمسال بعد از تقاضاهاي مرخصي . ال شودتكميل و ارس سايت دانشگاه

 مدت مجاز تحصيل، ضوابط تمديد سنوات، مرخصي و انتقال: فصل پنجم



 

 ٩

بررسي ساير مصاديق مرخصي تحصيلي مانند مرخصي زايمان، مرخصي پزشكي با تاييد پزشك معتمد دانشگاه، ماموريت همسر و : 3تبصره 

  .استوالدين، بدون احتساب سنوات بر عهده شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه 

  

  
  :باشد ول ذيل مياه شرح جدارشد بجدول زمانبندي تحصيل در دوره كارشناسي: 19ماده 

  شيوه آموزشي پژوهشي)الف

  فعاليتهاي پژوهشي  تعداد واحدهاي درسي  نيمسال

ـ  يد گروههـا يان به اساتيمراجعه دانشجو -1  14تا  8  اول  يهـا  نـه يبـا زم  ييو آشـنا  يتخصص
 مرتبط يپژوهش

 شركت در كارگاه آموزشي استفاده از منابع الكترونيكي -2

  شركت در كارگاه ايمني مرتبط با زمينه پژوهشي -3
 موضوع سمينار و تدوين و ارائه گزارش سميناروانتخاب استاد -1  14تا  8  دوم

    انتخاب و به تصويب رساني موضوع پايان نامه  -2
واحـد پايـان نامـه و     6انتخاب   سوم

ــده  ــا رعايــت (دروس باقيمان ب
  )واحد 14حداكثر 

 نامهاجراي مراحل پايان -1
  تدوين و ارسال مقاالت علمي -2
  تدوين و ارائه گزارش پايان نامه -3

 14مشروط به گذراندن واحدهاي آموزشي با معدل كل حداقل نامهدفاع از پايان -1  تمديد واحد پايان نامه  چهارم
  ارسال مقاالت علميتدوين و  -2

 
  شيوه آموزشي) ب

  فعاليتهاي پژوهشي  تعداد واحدهاي درسي  نيمسال

  رونيكيشركت در كارگاه آموزشي استفاده از منابع الكت  14تا  8  اول

  انتخاب استاد و موضوع سمينار و تدوين و ارائه گزارش سمينار  14تا  8  دوم

   14تا  8  سوم

   14تا  8  چهارم
  

هزينه دروس جبراني طبق مصوبه هيـات امنـا    .اسـت بالمانع در هر نيمسال واحد  14يك درس جبراني عالوه بر حداكثر اخذ : تبصره

  .دانشگاه از دانشجو دريافت خواهد شد

 

 دانشجويتهاياهم فعاليجدول زمان بند: فصل ششم



 

 ١٠

  
  .باشد يم ياست دانشكده مجرير بر عهده نامه شيوهن يمفاد ا قيدق ياجرا تيمسئول :20ماده 

هـا و   به تناوب از طريق مراجعه به سايت اينترنتي دانشگاه ، تابلو اعالنات و دفاتر دانشكده مجري به اطالعيـه  ددانشجويان موظفن: 1تبصره 

الزم بـه تاكيـد اسـت    . جاري دوره تحصيلي توجه نموده و نسبت به تطبيق روند تحصيلي خود با ضوابط جاري دانشگاه اقدام نمايندضوابط 

  .ين نامه مانع اعمال مقررات نخواهد بوديكه اظهار عدم اطالع يا عدم اطالع از مفاد آ

بـراي دانشـجويان ورودي سـال    دانشگاه تصـويب و از زمـان تصـويب     يتحصيالت تكميل يدر شورا 16/9/1394 در تاريخ شيوه نامهاين  :21ماده 

نامـه   شـيوه ن يوزارت متبوع، ا يها ن نامهييدر آ يرات احتمالييد و متناسب با تغيات جديبه ضرورت مقتض .باشدميالزم االجرا از آن بعد  و 1394

در صورت درخواست بـيش از دو سـوم اعضـاء     .رديقرار گ يبازبينمورد  اًكبار مجدديدانشگاه هر دو سال  يليالت تكميتحص يتواند توسط شورايم

  .است يدانشگاه، مفاد مورد نظر قابل بازبين يتحصيالت تكميل يشورا

 ضمانتهاي اجرائي آئين نامه: فصل هفتم


