
  باسمه تعالي
  

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به  ناپيوسته ارشد كارشناسيدوره  جديد نامه آيينگزيده اي از 
  دامغانهمراه مقررات مربوط به اين دوره در دانشگاه 

  
ــاده ــين   -1مــــ ــدوين آيــــ ــدف از تــــ ــه دوره هــــ ــاي  نامــــ ــيهــــ ــد كارشناســــ ــه   ارشــــ ــه ســــ ــيوهبــــ   شــــ

تنوع بخشـي بـه    ،، ارتقاي كيفيتهاي تحصيالت تكميلي تقويت و توسعه دوره ،»پژوهشي«و  »آموزشي« ،»پژوهشي –آموزشي « 
قويـت و ارتقـاي   هاي تحصيالت تكميلي، ت ود به دورهه آموزش، پاسخگويي مناسب به افزايش تقاضا براي ورهاي نوين اراي شيوه

منـدي از   بهـره بـا  ا اسناد راهبردي كشور است تو ديگر هاي توسعه  آن با برنامه سازي همسانها و  ي اين دورهسطح كيفي و كم
  .صان و پژوهشگران ماهر و برجسته در سطح كشور بكوشيمصتخدر تربيت م آن

  تعاريف -2مادة 
هـاي مصـوب شـوراي گسـترش      براساس برنامه باالتر از دورة كارشناسي است كه اي دوره: ناپيوسته ارشد دورة كارشناسي

  .شود ميارشد در رشته مربوط منتهي  اسيمدرك كارشناخذ به  آموزش عالي، 
  .استنامه  پايان  محتواي برنامه آن مشتمل بر واحدهاي درسي واي كه  دوره: پژوهشي –آموزشي  شيوه

نامـه   واحدهاي درسي و بدون گذرانـدن پايـان   است كه دانشجو پس از گذراندن  ، با محوريت آموزش اي هدور: آموزشي شيوه 
  . شود آموخته مي دانش
، توليـد دانـش فنـي،    و ايده جديـد  نظريهارائه فناوري جديد، ارائه ( دستاورد آنكه  با محوريت پژوهش اي دوره :پژوهشي شيوه

  .نامه است ه پايانيارا و الزام به مشتمل بر اخذ واحدهاي درسي محدود وشود ...) ثبت اختراع،
انجـام  راهنمـايي اسـتاد راهنمـا    تحـت   مربـوط و  شـته تحصـيلي  در يك زمينـه ر كه است تحقيقاتي  -فعاليت پژوهشي: نامه پايان

  .گيرد مي
  .است ارشد كارشناسيهاي  مجري دوره و پژوهشي و مؤسسات آموزش عالي ها دانشگاهمنظور  :مؤسسه
  .منظور شوراي تحصيالت تكميلي مؤسسه است -شورا

  .منظور تحقيق و تتبع نظري است -سمينار
المللـي طبـق ضـوابط مربـوط قابـل       و بين ، مجازيحضوري به صورت روزانه، شبانه، نيمهوره اين د :نحوه اجراي دوره -3ماده

  .باشد اجرا مي
  شرايط ورود -4ماده 
  داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي -الف
   ؛ناوريتحقيقات و ف علوم، ته و ناپيوسته مورد تأييد وزارتدارا بودن مدرك رسمي پايان دوره كارشناسي اعم از پيوس -ب
  ؛ا كسب پذيرش از مؤسسه براساس مقررات مصوبر آزمون ورودي مورد تأييد وزارت يقبولي د - ج

  دروس جبراني -5 ماده
 تجانس نداشته باشد دانشجو بايد به تشخيص گـروه آموزشـي،   كارشناسي ارشد شناسي با رشته دورهچنانچه رشته دوره كار

  .ندجبراني بگذرادي از دروس را تحت عنوان تعدا
  .شود دروس اصلي ارائه مي در ابتداي دوره قبل از كه باشد ميواحد  12 جبرانيدروس حداكثر  -1 تبصره
دروس براسـاس برنامـه مصـوب در هـر      عنـاوين داد و وس، اولويت با دروس جبراني است  تعيين تعـ ردر انتخاب د -2 تبصره
  .شوراي گروه استهده ع رو زمان انتخاب آنها برشته 

صـورتي كـه عنـوان درس براسـاس      در قبالً در دوره كارشناسي گذرانده اسـت، تكـرار آن    ي را كه دانشجودروس  -3تبصره 
  .مجاز نيست ،باشدكارشناسي ارشد سرفصل برنامه مصوب 

  .است 12جبراني حداقل نمره قبولي در هر درس اعم از دروس دوره يا  -4تبصره 
ي هـدايت دانشـجويان تعيـين    ارمشـاور تحصـيلي بـ    ،در اين دوره شدگان يرفتهپذ به تناسب تعدادظف است مؤسسه مو -6 ماده
  .نمايد
  .است 12و حداكثر  8اخذ نمايد حداقل  دوره تعداد واحدهاي درسي را كه دانشجو بايد در هر نيمسال تحصيلي در اين -7 ماده
  ارزشيابي تحصيلي -8ماده 



  .متر باشدك 14ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال نبايد از  
چنانچه ميانگين نمره دانشجو در اين نيمسـال   واست واحد معاف  اخذ حداقل شرط دانشجو از ،آخرين نيمسال تحصيلي -9 ماده

  .شود مشروط تلقي مي ،باشد 14كمتر از 
ره موختــه دوآ دانــش ،صــورت در غيــر ايــن ،كمتــر باشــد 14ن دوره نبايــد از ادر پايــ كــل نمــرات دانشــجوميــانگين  -10مــاده

  .شود شناخته نمي ارشد كارشناسي
صورتي  در -كمتر باشد 14ميانگين كل نمرات او از  ،دانشجويي كه پس از گذراندن كليه دروس دوره در هر سه شيوه -تبصره

 ،احـراز كـرده اسـت    14را كه در آنها نمره كمتـر از   يتواند دروس مي -كه حداكثر مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد
ل نتوانند از كه به هر دلي دانشجويي .شود ميآموخته  دانش ،ميانگين كلدر يك نيمسال تكرار كند و در صورت جبران كمبود  فقط

  .دكن شود و مدركي دريافت نمي مياز ادامه تحصيل محروم  ،نداين فرصت استفاده ك
  حضور و غياب -11ماده 

غيبـت دانشـجو در هـر    . دوره الزامي است يهاي آموزشي و پژوهش تهاي درسي و ديگر فعالي حضور دانشجو در تمامي برنامه
  .شود مجموع ساعات آن درس تجاوز كند، در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي 16/3  از درس نبايد

ه شـود، آن  در صورتي كه غيبت دانشجو در يك درس، بيش از حد مجاز بوده و از نظر مؤسسه، موجه تشـخيص داد  :1 تبصره
. واحد در آن نيمسال الزامي نيسـت  8در اين صورت رعايت حد نصاب . شود درس از مجموعه دروس انتخابي دانشجو حذف مي

  .  شود ولي آن نيمسال از نظر طول تحصيل براي دانشجو يك نيمسال كامل محسوب مي
در آن نيمسال است كه طبق نظر هيأت داوران  غيبت در شيوة پژوهشي، ارزيابي ناموفق واحدهاي پژوهشي اخذ شده :2تبصره 
  .شود انجام مي 33در مادة 

  . شود ميآن درس  درنمره صفر  منجر بهغيبت غير موجه در امتحان هر درس  -12ماده 
  . شود درس مزبور حذف مي جه تشخيص داده شود،ت دانشجو در امتحان، از نظر مؤسسه، مودر صورتي كه غيب :تبصره

  تحصيليمرخصي  -13ماده
ر ومدت مـذك  ،واند حداكثر يك نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده نمايدت در هر سه شيوه مي ارشد كارشناسيدانشجوي دوره 

  .شود محسوب مي دانشجوجزو سنوات تحصيلي 
  انصراف، اخراج و ترك تحصيل -14ماده

يـد درخواسـت خـودر را مبنـي بـر انصـراف بـه        در اينصـورت با . صيل اعالم انصراف نمايـد ز تحتواند به هر دليل ا دانشجو مي
مؤسسه تسليم نمايد، چنانچه دانشجو بعد از يك ماه درخواست خود را پس نگيرد  آن مؤسسه نسبت به صدور گواهي انصراف 

  .نمايد اقدام مي
تعهداتي كه موظف است به ) مشروطي دو نيمسال، سنوات بيش از حد مجاز ( تحصيلدانشجوي انصرافي يا اخراج از  -1تبصره
  .عمل نمايد است سپرده
تواند درصورت تسويه حساب كامل با مؤسسه مجدداً درآزمـون شـركت    تحصيل مياخراج از دانشجوي منصرف يا  -2تبصره
  .نمايد
  طول دوره -15ماده

  .نيمسال تحصيلي است 4سال مشتمل بر  2هر سه شيوه حداكثر در طول مدت دوره 
در هـر صـورت    .با تشخيص شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه مجاز اسـت دوره طول مدت  درموارداستثنايي افزايش -تبصره

  .سال تجاوز نمايد 5/2نبايد از در هر سه شيوه مدت دوره 
  انتقال ، تغيير رشته و مهمان -16ماده

  . ممنوع است ارشد كارشناسييوه دوره انتقال و تغيير رشته در هر سه ش
ي هـا  دانشـگاه و از  )روزانـه و شـبانه  (نه ، نيمه حضوري و مجازي به حضوري اعم از ابه روز انتقال از دوره شبانه -1 تبصره
  .ي دولتي ممنوع استها دانشگاهتي به غير دول
  .در اختيار مؤسسه آموزش عالي استبا رعايت سنوات دوره  انتقال از يك شيوه به شيوه ديگر -2 تبصره

ت مؤسسـه مبـدأ و مقصـد بـه     افقـ را بـا مو دو نيمسال تواند حداكثر مي ارشد يكارشناسشيوه  سههر دانشجو در هر  -3تبصره 
  .عنوان مهمان بگذراند

  .با نظر گروه آموزشي و با شرايط زير امكانپذير است ارشد كارشناسي دورهمعادل سازي دروس در -17ماده
  .دپذيرش وي براي ورود به دوره مورد تأييد وزارت باش -الف



  .باشد وزارت رد تأييددر رشته تحصيلي مو سه قبلي دانشجومؤس -ب
  .باشدريزي  برنامه عالي شورايهاي مصوب  برنامه براساسانده دانشجو روس گذسرفصل در -ج

   استاد راهنما -18ماده
يكـي از اعضـاي هيـات     موافقـت با پژوهشي و پژوهشي به پيشنهاد دانشجو و  -آموزشي ارشد كارشناسيدردوره استاد راهنما 

  .شود و تأييد شورا تعيين مي مرتبه حداقل استادياريعلمي با 
شود به جاي شرط استادياري داشـتن مـدرك دكتـري     چنانچه استاد راهنما خارج از مؤسسه آموزش عالي انتخاب مي -تبصره

  .الزامي است
ان خـارج از  صل يا متخصاز اعضاي هيأت علمي داخ ي گروه د شوراپيشنهاد استاد راهنما پس از تأيي به استاد مشاور -19 ماده

  .شود دانشگاه انتخاب مي
  ارزشيابي پايان نامه  - 20ماده 
  ليعا:  20تا  19نمره از  -الف

  بسيار خوب : 99/18تا  18نمره از        
  خوب: 99/17تا  16نمره از        
  قابل قبول: 99/15تا  14 از نمره       

  غيرقابل قبول  :14از  نمره كمتر -ب
در مجاز است حداكثر يك نيمسال در مـدت مجـاز تحصـيل     دانشجونانچه ارزشيابي پايان نامه غير قابل قبول باشد چ - تبصره

دانشجويي كه در فرصت تعيين شده نتواند از پايان نامـه خـود بـا موفقيـت     . كنداز پايان نامه دفاع شركت و مجدداً جلسه دفاعيه 
  .حصيلي محروم مي شوددفاع نمايد، از ادامه تحصيل و دريافت مدرك ت

كـه دانشـجو چـه دروسـي را در      ، فقط يك گواهيكه به هر دليل از تحصيل باز مي ماند ارشد كارشناسيبه دانشجوي  -21ماده 
  .شود اعطا مي با چه نمره اي گذرانده استو چند واحد 

  .شود ارزشيابي پايان نامه در جلسه دفاعيه توسط هيأت داوران انجام مي -22ماده 
  .ستاتركيب هيأت داوران براساس دستورالعمل شورا  -23ه ماد
ارزش يكسـاني  ) پژوهشي، آموزشي، و پژوهشـي  -آموزشي (هر سه شيوه  به ارشد كارشناسيدوره  گواهينامه پايان -24 ماده

  .تحصيل دهندادامه توانند در دوره تحصيلي باالتر  ميداشته و 
 بر حسب رشـته  )پژوهشي، آموزشي، و پژوهشي -آموزشي (در هر سه شيوه  دارش كارشناسيتعداد واحدهاي دوره  -25ماده 

  .واحد است 32و حداكثر 28حداقل 
* * *  

  پژوهشي -آموزشي شيوه  -الف
براسـاس برنامـه مصـوب    و   هـا  همه رشـته  واحد درسي براي 6و حداكثر  4اقل شيوه حد اينتعداد واحد پايان نامه در  -26ماده
  .باشد مي

  پايان نامه -27ماده  
موضوع پايان نامه خود را با نظـر اسـتاد    ،و قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي پايان نيمسال اول دانشجو موظف است پس از

موضوع پايان نامه پس از تأييد شوراي تحصيالت تكميلـي دانشـكده قطعيـت     .انتخاب نمايد گروه مربوطيا اساتيد راهنما و تأييد 
  .مي يابد

  
  وزشيآم شيوه -ب

 4 و حـداكثر  2تمامي دوره به صورت واحدهاي درسي بدون پايان نامه خواهد بود كـه گذرانـدن حـداقل    در اين شيوه  -28 ماده
  .الزامي است )تحقيق و تتبع نظري( واحد سمينار

* * *  
  پژوهشي شيوه -ج

انجـام  (كل هزينه هـا   به تأمين بوده و در مورد مؤسسات آموزشي منوطمؤسسات پژوهشي براي اين شيوه پذيرش  – 29ماده 
  .مي باشدطرح پژوهشي كاربردي استاد راهنما قابل اجرا از محل درآمدهاي اختصاصي ) تحقيق و حق الزحمه پايان نامه

   .د گروه انتخاب نمايدتأيي استاد راهنما و نظرموضوع پژوهش خود را با  ظف استمو طي نيمسال اولدانشجو  - 30 ماده



مي تواند همزمان واحـدهاي پژوهشـي خـود را بـا     دانشجو  واحد است و 10تا  6واحدهاي درسي در اين شيوه  تعداد – 31 ماده
  .نظر استاد راهنما و تأييد گروه انتخاب نمايد

سـات  عـداد جل ييد گروه و بر اساس تأتحضور و غياب دانشجو در مرحله پژوهش در اين شيوه با نظر استاد راهنما و  -32ماده 
  .راهنمايي صورت مي پذيردمشاوره و 

نماينده تحصيالت تكميلي مؤسسـه و يكنفـر از    ،حضور استاد راهنما باهر نيمسال  دردانشجو پژوهش ند پيشرفت رو – 33 ماده
  .گيرد مورد ارزيابي قرار مي اعضاي هيأت علمي متخصص به انتخاب مدير گروه ذيربط،

3(سه نيمسال تقسيم شده و دانشجو در هـر نيمسـال يـك سـوم     نامه در اين شيوه به  كل واحدهاي پايان :1تبصره 
آنهـا را  ) 1

  .نمايد نامه اخذ مي تحت عنوان بخش اول پايان
  .است 14نمره  در هر نيمسال دانشجو پژوهشحداقل نمره قبولي پس از داوري روند پيشرفت  -2 تبصره
  .شود آن نيمسال مشروط تلقي ميد وي در باش 14ارزيابي كمتر از  هردر  دانشجو پژوهشي پيشرفت نمرهچنانچه  -3 تبصره

  .شود انجام مييل دانشجو آخرين مرحله تحصاست كه در  همپايان نادفاع از  ،اين شيوهدر  ارزيابي نهايي - 34ماده
* * *  

  :ساير مقررات
ره توسـط مؤسسـه بـا مجـوز از     دردو» شـي پژوه«و » آموزشـي «، »پژوهشـي  -آموزشـي «ها  اجراي هر يك از شيوه  -35ماده 

  .آموزش عالي مجاز است شوراي گسترش
  .باشد مي نامه ساكت است تصميم گيري بر عهده شورا يينكه آ مواردي در  -36ماده 
وظـف  و مؤسسـه م  باشـد  مياجرايي به سه شيوه  ارشد كارشناسيل و ضوابط كلي دوره نامه دربر گيرنده اصو آيين - 37 ماده

  .و پس از تصويب در شورا اجرا كندتدوين  هنام آيين چارچوبرا در رالعمل اجرايي آن ست دستوا
نظر معاونـت مـذكور مـورد اسـتناد      ،ارت است و در صورت بروز ابهامنامه برعهده معاونت آموزشي وز تفسير آيين -  38 ماده

  .قرار خواهد گرفت
ريـزي   شوراي برنامه 7/10/87 مورخ 703جلسه  در  تبصره  19و  ه دام 39در  ارشد كارشناسيزشي دوره ونامه آم آيين - 39ماده 

 قابل اجراسال  سهبه مدت  88- 89 تحصيلي اول سالنيماز و رسيد علوم، تحقيقات و فناوري  آموزش عالي به تصويب وزير محترم
، كليـه   نامـه  با ابـالغ ايـن آيـين   . شد تمديد خواهدت افقدر صورت مو وهاي دوره   ارزيابي از  خروجي با پس از مدت مذكور كه ست ا

  ./شود هاي مغاير با آن ملغي اعالم مي ها و بخشنامه نامه آيين
  
  
  

****  
  :دانشگاه توضيحات تكميليو مقررات 

  .پژوهشي در دوره كارشناسي ارشد است - مجري شيوه آموزشي فقط ،دامغان در حال حاضردانشگاه  - 
قبل ماورودي اين نيمسال اجرا مي شود و شامل ورودي هاي جهت دانشجويان و   88- 89 يين نامه از نيمسال اولآاين  - 

 .نمي شود
 .اخراج محسوب مي شود) 14معدل زير (نيمسال مشروط شود  2دانشجويي كه  - 
دانشجويان دوره كارشناسي ارشد بطور تمام وقت در اين دانشگاه مشغول به تحصيل مي شوند و طبق تعهدنامه اي كه  - 

 .ء نموده اند اجازه اشتغال در بيرون از دانشگاه را ندارندامضا
 .امكان مهمان شدن دانشجوي كارشناسي ارشد در نيمسال اول وجود ندارد - 
در شرايط خاص تصميم . وجود ندارد ارشد در دوره كارشناسي) تكدرس(امكان حذف و اضافه دروس و حذف نهايي  - 

 .گيري با شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه است
  

  ):استادان راهنما(مراحل انتخاب استاد **  
نمـوده و بـا    اخـذ  )يـا دفتـر تحصـيالت تكميلـي    و (از سايت دانشگاه  دانشجويان عزيز بايستي فرم انتخاب استاد راهنما را - 1

  .راهنما آن را تكميل نموده و به تأييد ايشان برسانند) استادان(مشورت با استاد 



 .اهنما مراتب بايستي در شوراي دانشكده ذيربط مطرح و به تأييد شوراي دانشكده برسدر) استادان(پس از تأييد استاد  - 2
پس از تأييد شوراي دانشكده، الزم است موضوع انتخاب استاد راهنما در شوراي تحصيالت تكميلـي دانشـگاه بررسـي و     - 3

 .با انجام اين مرحله انتخاب استاد راهنما قطعيت مي يابد. ييد نهايي برسدأبه ت
 .انشجو مكلف است نسخه رونوشت فرم تأييد شده انتخاب استاد راهنما را نزذ خود نگهداري نمايدد - 4

 
  )پروپوزال(مراحل تنظيم و تصويب فرم طرح پيشنهادي **  

  ) و يا از دفتر تحصيالت تكميلي(دريافت فايل الكترونيكي طرح پيشنهادي پايان نامه كارشناسي ارشد از سايت دانشگاه  - 1
به شكل تايپ شده و ارائه آن به شوراي دانشـكده   تكميل فرم طرح پيشنهادي با مشورت استادان راهنما و مشاورتنظيم و  - 2

 پس از تأييد استادان راهنما و مشاور
 پيگيري تصويب نهايي طرح پيشنهادي در شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه - 3
  .موضوع پايان نامه قطعيت مي يابدپس از تصويب طرح پيشنهادي در شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه،  - 4
 

ماه  4از زمان تصويب فرم طرح پيشنهادي در شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه تا روز جلسه دفاع، حداقل بايستي : تذكر
  .فاصله باشد

 
  :دانشجو جهت دفاع از پايان نامه خود بايد به دقت به نكات زير توجه نمايد** 

ارش و تدوين پايان نامه خود را دقيقاً و بدون هيچگونه ايرادي بر طبق دستورالعمل نگارش پس از اتمام كار پايان نامه، نگ - 1
  .پايان نامه دانشگاه به انجام رساند

فرم هاي مربوط به دفاع از پايان نامه را با هماهنگي استادان راهنما و مشاور تكميل نموده و فرم هاي تكميـل شـده را بـه     - 2
 . مه به شوراي دانشكده مربوطه جهت بررسي و ارسال به تحصيالت تكميلي ارائه نمايدهمراه يك نسخه كامل پايان نا

پس از تصويب در شوراي دانشكده به دفتـر   ،پايان نامه دانشجو بايد حداقل سه هفته مانده به روز دفاعتقاضاي دفاع از : تذكر 
 .تحصيالت تكميلي دانشگاه رسيده باشد

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
 

  دانشجويان عزيزنكات قابل توجه  نيمسال
توجه ويژه به فعاليت هـاي   -  حضور تمام وقت در برنامه هاي آموزشي دانشگاه –ثبت نام و انتخاب واحد   اول

  آموزشي و كسب معدل مناسب
  
  دوم

حضور تمام وقـت در برنامـه هـاي     – )در بازه زماني معرفي شده در تقويم دانشگاه( انتخاب واحد به موقع
 .آن نيمسال حداكثر تا پايان و از شروع نيمسال دوم(پايان نامه  يتخاب استاد راهنماان –آموزشي دانشگاه 

در صورت عدم انتخاب استاد راهنما تا پايان نيمسال دوم دانشجو اجـازه انتخـاب واحـد در نيمسـال     : تذكر
  )  سوم را ندارد

  
  سوم

حضور تمام وقـت در برنامـه هـاي     – )در بازه زماني معرفي شده در تقويم دانشگاه( انتخاب واحد به موقع
در زمـان   درس پايـان نامـه  شروع رسمي كار پايان نامه همـراه بـا انتخـاب      –آموزشي باقيمانده از دوره 

راي دانشكده مربوطـه و سـپس پيگيـري جهـت     وتهيه فرم پيشنهادي پايان نامه و ارائه به ش –انتخاب واحد 
  تصويب در شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه

  
  
  

  چهارم

   )در بازه زماني معرفي شده در تقويم دانشگاه( انتخاب واحد به موقع
معمول است كه دانشجو در اين نيمسال فارغ التحصيل شود يعني اينكه حـداكثر تـا پايـان شـهريوراز     : تذكر

ت در صورتي كه دانشجو نتواند در اين نيمسال فـارغ التحصـيل شـود، الزم اسـ    . پايان نامه خود دفاع نمايد
عـدم اتمـام پايـان     و يـا داليـل   براي يك نيمسال ديگر فرم تمديد سنوات را با ذكر دليل ،قبل از اتمام نيمسال

تحصيالت تكميلـي   شوراي تكميل نموده و پس از اعالم نظر استاد راهنما براي بررسي و اعالم نظر به ،نامه
بـا تمديـد سـنوات دانشـجو موافقـت       در صورتي كه شوراي تحصيالت تكميلي دانشـگاه . دانشگاه ارائه دهد

امكان انتخاب واحد وي در نيمسال پنجم منتفـي اسـت و    ايدسنوات اقدام ننم ننمايد و يا دانشجو جهت تمديد
  . اخراج محسوب مي شود

  
شان در شـوراي  دانشجوياني كه موفق به اتمام پايان نامه خود حداكثر تا پايان نيمسال چهارم نشده اند و تمديد سنوات اي: تذكر**  

نيمسـال فـارغ    آن استفاده نموده و تا پايـان  )پنجم( نيمسال يكمي توانند از فرصت  است، ييد رسيدهأتحصيالت تكميلي دانشگاه به ت
دانشجوياني كه در اين فرصت تمديد شده موفق به دفاع از پايـان نامـه خـود نشـوند از ادامـه تحصـيل       بديهي است . التحصيل شوند
  .امكان تمديد سنوات بيش از يك نيمسال وجود ندارد. خراج مي شوندمحروم شده و ا

  
  با آرزوي موفقيت                                                                                                      

  مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه                                                                                                   
  1388مهر ماه                                                                                                         


