اهم آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد
.1حداکثر دروس جبرانی  12واحد میباشد که در ابتدای دوره و ترجیحا قبل از دروس اصلی ارائه میشود.
.2حداقل نمره قبولی در هر درس (اصلی یا جبرانی)  12است.
.3نمرات دروس جبرانی در میانگین نیمسال و میانگین کل دانشجو محاسبه نمیشود.
.4چنانچه دانشجو در هر نیمسال تحصیلی در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند و درس یا دروس
مذکور را در نیمسالهای بعدی با نمره قبولی بگذارند ،نمره یا نمرههای مردودی در میانگین نیمسال موثر و
در محاسبه میانگین کل بیاثر بوده و صرفا آخرین نمره قبولی در آن درس مالک محاسبه میانگین کل دوره
خواهد بود.
.5تعداد واحدهای درسی در هر نیمسال حداقل  ۸و حداکثر  14واحد است.
.6میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال نباید از  14کمتر باشد در غیر این صورت دانشجومشروط تلقی
میشود.
.7دانشجویی که دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب مشروط شود از تحصیل محروم میشود.
 .۸دانشجو می تواند با احتساب سنوات تحصیل ،حداکثر از یک نیمسال مرخصی تحصیلی استفاده نماید.
.9دانشجو می تواند با ارائه درخواست کتبی به موسسه به هر دلیلی از ادامه تحصیل انصراف دهد .چنانچه
تا  2ماه درخواست خود را پس نگیرد موسسه نسبت به صدور حکم انصراف از تحصیل وی اقدام مینماید.
.10طول دوره حداکثر  2سال ،مشتمل بر چهار نیمسال تحصیلی است
.11تغییر رشته  ،انتقال و میهمانی در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است .
.12تعداد واحد درسی در دوره کارشناسی ارشد مطابق سرفصل مصوب رشته و  32واحد است.

.13در شیوه آموزشی واحد های درسی  ،بدون پایان نامه خواهد بود و دانشجو معادل واحد پایان نامه و
طبق نظر گروه آموزشی ،درس سمینار و یا واحدهای درسی مرتبط با رشته تحصیلی را اخذ و با میانگین
کل حداقل  14فارغالتحصیل میشود.
 .14دانشجویی که به هر دلیل نتواند دوره تحصیلی را به پایان برساند ،فقط گواهی گذراندن واحدهای
درسی به وی اعطا میشود.
این آیین نامه در جلسه  ۸۸6مورخ  1394/7/4شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری به تصویب رسیده و الزم االجراست.

