
شورای  4/7/44مورخ  688آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب جلسه  مربوط به شیوه نامه اجرایی

 و بعد از آن. 4944 – 49عالی برنامه ریسی آموزشی، الزم االجرا برای دانشجویان 

)سٌَات تحصیلی ، افضایص سٌَات تحصیلی تشای آى دستِ اص داًطدَیاى هطوَل آهَصش سایگاى کِ دس هذت هقشس 6طثق هادُ  -1

هداص( داًص آهَختِ ًطًَذ، هطاتق تا آئیي ًاهِ ّای آهَصضی هشتَطِ، پشداخت ّضیٌِ طثق ضْشیِ داًطدَیاى ًَتت دٍم ّواى 

 هقطع ٍ ّواى ٍسٍدی اًدام هی ضَد.

م هی ، ّضیٌِ ٍاحذّای دسٍس خثشاًی طثق ضْشیِ داًطدَیاى ًَتت دٍم ّواى هقطع ٍ ّواى ٍسٍدی اًدا9طثق تثصشُ هادُ  -2

 ضَد.

، ّضیٌِ اًتخاب هدذد دسس تشای آى دستِ اص داًطدَیاى هطوَل آهَصش سایگاى، دس صَست حزف 11طثق تثصشُ هادُ  -3

کسة ًوشُ قثَلی، پشداخت ّضیٌِ طثق ضْشیِ داًطدَیاى ًَتت دٍم ّواى هقطع ٍ ّواى ٍسٍدی اًدام هی عذم غیشهَخِ ٍ یا 

 ضَد.

 :12 طثق هادُ -4

 .گشدد هی اعالم داًطگاُ کل آهَصش طشف اص تٌذی صهاى تشًاهِ طثق اسضذ کاسضٌاسی دٍسُ آهَصضی تقَین –( الف

 .گیشدهی  اًدام خذیذ تشم ٍاحذ اًتخاب اص قثل ّفتِ یک حذاکثش اسضذ کاسضٌاسی دٍسُ ًوشات ثثت هْلت –( ب

 داًطگاُ کل آهَصش سَی اص کاسضٌاسی دٍسُ تشای کِ ای تشًاهِ تا هطاتق اسضذ کاسضٌاسی دٍسُ اضافِ ٍ حزف صهاى –( ج

 .ًوایذ اضافِ دسس یک ٍ حزف دسس یک فقط است هداص داًطدَ ّش ٍ گشدد هی اًدام ضَد هی اعالم

 هی اعالم داًطگاُ کل آهَصش طشف اص کِ کاسضٌاسی دٍسُ تا هطاتق اسضذ کاسضٌاسی دٍسُ دس دسٍس اضطشاسی حزف صهاى( د

. ًوایذ حزف عولی غیش دسس یک فقط ًطَد کوتش ٍاحذ 8 اص دسس سقف چٌاًچِ است هداص داًطدَ ٍ پزیشدهی  اًدام ضَد

 .تاضذ هی ّضیٌِ پشداخت تا گشدد هی حزف هَخِ غیش صَست تِ کِ دسٍسی هدذد اًتخاب کِ است رکش تِ الصم

 .گشدد هی اًدام داًطگاُ کل آهَصش تشًاهِ طثق ًظش تدذیذ تاسیخ ٍ اهتحاًات ًتایح تِ اعتشاض ًحَُ –( ُ

، هعادل ساصی ٍ پزیشش ٍاحذّای دسس گزساًذُ ضذُ داًطدَ اص هؤسسِ قثلی، تا ًظش گشٍُ آهَصضی 21اص هادُ  1طثق تثصشُ  -5

 ٍ تا ضشایط صیش اهکاى پزیش است. هشتَطِ

 هَسد تأئیذ ٍصاست تاضذ. ،قثلیآهَصضی دٍسُ دس  الف( پزیشش ٍی

 ب( سضتِ تحصیلی ٍ داًطگاُ قثلی داًطدَ هَسد تأئیذ ٍصاست تاضذ.

 تشًاهِ سیضی تاضذ. عالی ج( سشفصل گزساًذُ ضذُ تَسط داًطدَ تشاساس تشًاهِ ّای هصَب ضَسای

استادیاسی، داضتي هذسک  ط، چٌاًچِ استاد ساٌّوا خاسج اص داًطگاُ اًتخاب ضَد، تِ خای ضش21اص هادُ  1طثق تثصشُ  -6

 ( الضاهی است.Ph.Dدکتشی )

 


