
 

 

 مهندسی مکانیک مورد توجه دانشجویان تحصیالت تکمیلی ترین قوانین مهم

 1/4/1411ویرایش 

دانشگاه صنعتی شیراز شناسی ارشد و دکتری در صفحه اصلی سایت کار مقطع هایـ کلیه قوانین آموزشی مربوط به 1

اطالعی دانشجو موجب سلب باشد و بیاطالع از مفاد این آیین نامه جزو وظایف دانشجو می باشد.قابل مشاهده می

 در ادامه بیان شده است.مربوط به مقطع کارشناسی ارشد با این حال برخی موارد مهم  مسئولیت دانشجو نخواهد شد.

-بایستی در زمان مقرر نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند. عدم ثبت خود های تحصیلیکلیه نیمسال ـ دانشجویان در2

 شود.نام در هر نیمسال تحصیلی بدون کسب اجازه از دانشگاه انصراف از تحصیل محسوب می

دانشجویان بایستی از انتخاب دروسی که نام و سرفصل آنها با نام و سرفصل دروس خود در دوره کارشناسی  -

 ند و در صورت وجود، استاد مشاور یا مدیر گروه را در جریان قرار دهند.یکی است اجتناب نمای

نامه کارشناسی ارشد در گروه آموزشی تا روز دفاع از پایان نامه فاصله زمانی بین تاریخ تصویب موضوع پایانحداقل ـ 3

 سه ماه است.

 چنانچه پایان نیمسال آن درس غیبت کند،ان زدهم جلسات یا در جلسه امتحدر درسی بیش از سه شانـ اگر دانشجو 4

دانشجو به تشخیص شورای تحصیالت تکمیلی غیر موجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفر و درصورت  غیبت

 شود.تشخیص موجه، آن درس حذف می

 شود.محروم می متناوب مشروط شود از ادامه تحصیلـ دانشجویی که در دو نیمسال اعم از متوالی یا 5

های تواند در زمان تعیین شده برای حذف نهایی در تقویم آموزشی، فقط یکی از درسدانشجو می ،صورت اضطرارـ در6

نظری خود را با تأیید استاد درس، گروه آموزشی و دانشکده مربوطه حذف کند، مشروط برآنکه اوالً غیبت دانشجو در آن 

 واحد کمتر نشود. 8نیاً تعداد واحدهای باقیمانده وی از درس بیش از سه شانزدهم مجموع ساعات آن درس نباشد و ثا

واحد  6واحد است که از این تعداد  32تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک  -7

و  باشد. رعایت اخذ صحیح کلیه واحدهای الزامینامه و دو واحد سمینار است و ما بقی واحدهای نظری آموزشی میپایان

تواند به همچنین واحدهای اختیاری الزامی بر عهده دانشجو است. دانشجو برای اطالع از لیست واحدهای مختلف می

 سایت دانشکده مهندسی مکانیک مراجعه نماید.

با توجه به فرایند الکترونیکی برای انجام دفاع، الزم است دانشجو حدودا یک ماه و نیم قبل از تاریخ حدودی دفاع  -8

ارگذاری فایل نهایی پایان نامه در سامانه گلستان اقدام نماید و در حین بنسبت به ثبت درخواست برگزاری جلسه دفاع و 

تعیین نماینده تحصیالت تکمیلی پیگیری الزم  و نهایتاآموزشی دانشکده  انجام مراحل مختلف آن تا رسیدن به کارشناس

الزم از صفحه معاونت آموزشی  آموزشی هایپایان نامه و سایر فرآیندها و فرم از را انجام دهد. فرآیند اتوماسیونی دفاع

 . باشدمیبرداشت و مطالعه قابل دانشگاه 


