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ایط خـاص بـا   سـال اسـت و در شـر    2طـول دوره کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته     آوري، با توجه به مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فـن 

 د است.ترم قابل تمدیدرخواست استاد راهنما تا یک 

  

   ترم اول

 انجام فرآیند ثبت نام تکمیل کارت ثبت نام و  .1

 یـا از سـایت آمـوزش     بایسـت فـرم ثبـت نـام را از کارشـناس آموزشـی      دانشجویان قبل از ثبت نام کامپیوتري می

گرفته و واحدهاي ثبت نامی را به تأییـد اسـتاد مشـاور رسـانده و جهـت درج در پرونـده بـه کارشـناس          دانشکده

 دانشکده تحویل دهند.آموزشی 

 
 با نظر استاد مشاور   مشخصسقف اخذ دروس تا  .2

  می دهـد زیر  بصورترا به دانشجو  واحداخذ  مجوزاستاد مشاور براساس مصوبات گروه آموزشی و توانایی دانشجو. 

 .ترم سوم درس سمینار و باقیمانده دروس –واحد  12ترم دوم حداکثر  –واحد  12ترم اول حداکثر 

 
ی اساتید، بـه اسـاتید گـروه آموزشـی     تهاي تحقیقانامه و آشنایی با زمینهدد دانشجویان جهت اخذ درس پایانگرتوصیه می .3

  مربوطه مراجعه نمایند

  خواهد بود که در طول برنامه دوساله باید طی شود: زیرمراحل تصویب پایان نامه کارشناسی ارشد مطابق بندهاي  

o تا قبل از پایان نیمسال اولأیید استاد راهنما توسط شوراي گروه تو  پیشنهاد استاد راهنما توسط دانشجو  

o تأیید در جلسه گروهو اساتید مشاور توسط استاد راهنما  و پیشنهاد موضوع پایان نامه    

o  حـذف  قبل از دو هفته تا  و گروه مشاور ،پایان نامه توسط دانشجو و ارائه به استاد راهنما تحقیقتهیه طرح

 و ثبت در سیستم گلستان صویب در جلسه گروهتو  سومترم نهایی 

o پیشنهاد اساتید داور توسط استاد راهنما و تأیید شوراي گروه براي جلسه دفاعیه 

 
 .  نیمسال اولقبل از پایان تکمیل فرم و انجام فرآیند معرفی استاد راهنما تا  .4

 تحویل گرفته و پس از موزش دانشکده یا سایت آفرم معرفی استاد راهنما را از کارشناس آموزشی  باید دانشجویان

 د. نتکمیل و تائید استاد راهنما جهت تصویب در شوراي گروه تحویل ده

  

   ترم دوم

 انجام فرآیند ثبت نام تکمیل کارت ثبت نام و  .1

 و براساس سیستم آموزشی گروه راهنمابا نظر استاد  مشخصاخذ دروس تا سقف  .2

 آموزشی روش تحقیق.  الس شرکت در ک .3

 درس سمینار همراه خواهد بود. مردودي در روش تحقیق با  السعدم شرکت در ک 

 25گردد.% از نمره درس سمینار از نمره کالس روش تحقیق تعیین می 

  

  

  

 



   ترم سوم

 انجام فرآیند ثبت نام تکمیل کارت ثبت نام و  .1

 اخذ باقیمانده دروس .2

 تکمیل فرم سمینار و اخذ درس سمینار.  .3

 یـا   بایست فرم مربوطه را از کارشناس آموزشـی درس سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد می جهت معرفی عنوان

تحویل گرفته و پس از تکمیل جهت تصویب در شـوراي گـروه و درج در پرونـده آموزشـی      سایت آموزش دانشکده

 دانشجو به کارشناس آموزشی تحویل دهند.

 ستاد مربوطه هماهنگی نمایند. گردد دانشجویان جهت اخذ درس سمینار با اتوصیه می 

 جهت بهبود در کیفیـت دوره توصـیه   وع و استاد پایان نامه مجزا باشد اما و استاد سمینار می تواند از موض موضوع

 گردد دانشجویان درس سمینار را با استاد راهنماي پایان نامه اخذ نمایند. می

 حضور داشته باشند.دانشجویان در جلسه ارائه سمینارها گردد کلیه توصیه می 

 ترم سومماه بان آتا نیمه ارائه سمینار ارشد  .4

 دانشجویان با هماهنگی اساتید راهنما عنوان پایان نامه خود را تعیین نمایند.  .5

 دانشجویان با هماهنگی اساتید راهنما فرم معرفی استاد مشاور پایان نامه را تکمیل و ارائه نمایند.  .6

ارائه طرح تحقیق آخرین زمان  . راهنما و مشاور اقدام به تهیه طرح تحقیق پایان نامه نمایند با هماهنگی اساتیددانشجویان  .7

تکمیلـی   توبه شـوراي تحصـیال  صـ و هفته قبل از حذف نهایی ترم سوم خواهد بود. براساس متا دگروه  شوراينامه به پایان

عدم تحویل به موقع گردد. سایر عواقب وافقت نمیبندي فوق با تمدید سنوات دانشجو مدانشگاه در صورت عدم رعایت زمان

 بر عهده دانشجو است. طرح پیشنهادي پایان نامه

  

   ترم چهارم

 انجام فرآیند ثبت نامتکمیل کارت ثبت نام و  .1

 هماهنگی با اساتید راهنما و مشاور در خصوص مراحل انجام پایان نامه .2

  اري جلسه دفاعزو برگ هماهنگی با اساتید راهنما در خصوص معرفی استاد داور .3

  


