آنچه باید هــمه دانشجویان در مـقاطع مختلف تحصـیلی بدانند.
« نکتـه ها ،توصیـــه ها و انتـظارات عمـــومی»

*
 - 1اطالعیه ها به دقت خوانده شود.
 - 2تقویم آموزشی دانشگاه به خوبی مطالعه و رعایت شود.
 -3در صورت بدهکاری به دانشگاه ،برای پیشگیری از ایجاد مشکالت بعدی ،در فرصت قانونی نسبت به تسویه حساب اقدام گردد.
 - 4مقررات آموزشی ،پژوهشی و انضباطی به دقت مطالعه و رعایت شود.
 - 5هر گونه درخواست آموزشی و غیره با رعایت قوانین به صورت کتبی و کامل ،تنظیم و به واحد یا گروه موردنظر تحویل داده شود.
 - 6عواقب ناشی از هر گونه توافق و اقدام خالف مقررات ،خارج از فرصت اعالم شده و تهیه و تنظیم درخواست ناقص متوجه دانشجو است و عدم اطالع
از قوانین ،مانع اجرا و رافع مسؤولیت ایشان نمی شود.
 - 7وابستگان ،دوستان و آشنایان دانشجو فقط در صورت داشتن کارت شناسایی معتبر ،وکالت نامه محضری و بیان صریح موضوع وکالت می توانند امور
شخصی ،آموزشی و تحصیلی مربوط به موکل خود را پیگیری نمایند.
 - 8اداره آموزش از اظهارنظر و پاسخ دهی دربارهی امور شخصی و تحصیلی دانشجو به افراد غیر مسؤول معذور است.
 - 9در صورت ضرورت و مشاهده پاره ای از مشکالت احتمالی  ،با خانواده دانشجو تماس گرفته خواهد شد و یا از آنان خواسته می شود به محل تحصیل
فرزند خود مراجعه نمایند.
 - 11وظایف مربوط به امور آموزشی و تحصیلی از قبیل انتخاب واحد ،حذف و اضافه و حضور در کالس های درسی با برنامه ریزی صحیح و اقدام به
موقع انجام شود.
 - 11پیگیری امور ،درخواست ها و آگاهی از نتیجه آن طبق برنامه اعالم شده وظیفه دانشجو است.
 - 12برگه های تأییدیه انتخاب واحد قبل و بعد از حذف و اضافه در زمان اعالم شده دریافت ،مطالعه ،نگهداری و مندرجات آن رعایت شود.
 - 13لیست حضور و غیاب بدون خدشه و بدون اضافه نمودن دستی نام افراد و برگه های تأییدیه انتخاب واحد (قبل و بعد از حذف و اضافه ) سندی است
برای حضور موجه دانشجو در کالس درس ،بنابراین از دانشجو انتظار می رود اسناد مربوط به انتخاب واحد قبل و بعد از حذف و اضافه را نزد خود
نگهداری نماید .اثبات هر گونه ادعا منوط به ارائه اسناد و مدارک مربوطه می باشد.
 - 14اگر نام درس /گروه خاصی از دروس در برگه های تأییدیه انتخاب واحد و یا اگر نام دانشجو در لیست حضور و غیاب درج نشده ضروریست سریعاً
به گروه آموزشی یا اداره آموزش دانشکده مراجعه و تا زمان مشخص شدن علت و مرتفع شدن مشکل ،موضوع را برابر مقررات پیگیری نماید .
 – 15تهیه  ،تنظیم وبرنامه ریزی درس ها و امتحانات توسط گروه آموزشی صورت می گیرد .
 - 16در صورتیکه دانشجو درس یا گروه خاصی از دروس را از سایر دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی دیگر اخذ می کند ،موظف است عالوه بر اخذ
موافقت گروه مربوط  ،شرایط ،قوانین و مقررات عمومی آنجا را نیز رعایت نماید.
 - 17اخذ درس کمتر یا بیشتر از حد نصاب و عدم رعایت مقررات آموزشی ممنوع است.
 - 18تغییر تاریخ امتحان و اخذ درس با تداخل زمان برگزاری امتحان ممنوع است.
 - 19دانشجو موظف است در کلیه کالس های درسی حاضر شده و تکالیف درسی ،علمی و پژوهشی را به موقع انجام دهد .
 - 21اگر دانشجو در فرصت قانونی (در صورت نیاز) برای تمدید سنوات اقدام نکند ،مجوز ادامه تحصیل ،انتخاب واحد ،شرکت در امتحان ،دفاع از پایان
نامه و رساله و استفاده از سایر امور و خدمات آموزشی و تسهیالت رفاهی را نخواهد داشت.

 - 21دانشجو موظف است در فرصت قانونی اعالم شده نسبت به برطرف نمودن نواقص احتمالی پرونده خود شامل :تأییدیه تحصیلی مقطع قبل ،مدارک
تحصیلی مقطع قبل و  ...اقدام و پیگیری نماید.
 - 22دانشجو موظف است بالفاصله پس از اتمام واحدهای درسی ،ثبت کلیهی نمرات و همچنین پیگیری امور تحصیلی مربوط به خود ،مراحل و اقدامات
اولیه ی دانش آموختگی خود را شروع و پیگیری نماید .عواقب ناشی از هر گونه اقدام دیرهنگام متوجه دانشجو است.
 - 23به دانشجو توصیه می شود که :
.1

باور کند که می تـــواند .بـــاور اولین مرحله برای کسب موفقیت است .

.2

با روش مناسب مطالعه و یادگیری ،برنامه ریزی صحیح ،اقدام به موقع و مدیریت مناسب زمان و شرایط ،موفقیت علمی و تحصیلی خود را تضمین نماید .

.3

از امروز و فردا کردن و موکول نمودن انجام و پیگیری امور به بعد پرهیز نماید .

.4

با تالش بی وقفه و پرهیز از عوامل بازدارنده ،زحمات خود و خانواده را پاس بدارد .

.5

برای کسب موفقیت علمی و تحصیلی و جبران کاستی های احتمالی ،فرصت های موجود را از دست ندهد .

.6

باور کند که پیشگیــری بهتر و کم هزینه تر از درمان و جبران است .

 - 24به دانشجو توصیه می شود سواالت زیر را به خوبی مطالعه نموده و به طور عمیق دربارة آنها فکر کند :
سوال اول  :آیا می دانید مشروط شدن علمی  ،پایین بودن و نامناسب بودن نمرات درسی یک زنگ خطر جدی است ؟
سوال دوم  :آیا می دانید مشروط شدن یک تجربه تلخ و یک شکست موقت است اما می توان آن را جبران نمود ؟
سوال سوم  :آیا می دانید بهترین کسی که می تواند به انسان کمک کند خود اوست ؟
سوال چهارم  :آیا می دانید تا خود شما نخواهید کسی نمی تواند برای شما کاری انجام دهد ؟
سوال پنجم  :و آیا می دانید « نه گفتن » به زشتی ها و مصادیق گوناگون آن باعث استحکام و استقالل شخصیت  ،آرامش روانی  ،ورود به مقام تقرب و دریافت
بسیاری از زیبایی های زندگی است ؟

آنچه باید دانشجویان مقطع کارشـــناسی بدانند .
« نکتـه ها ،توصیـــه ها و انتـظارات »

*
 - 1دانشجو باید در هر نیمسال تحصیلی و در فرصت قانونی حداقل  12و حداکثر  21واحد درسی را اخذ نماید  .دانشجو در نیمسال آخر تحصیلی از
رعایت حداقل و احدهای درسی معاف است و می تواند تا سقف  24واحد را صرف نظر از معدل نیمسال قبل اخذ کند .
 - 2حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان  6واحد درسی است .
 - 3اگر دانشجو با گذراندن حداکثر  8واحد درسی دانش آموخته شود می تواند واحدهای مذکور را در تابستان بگذراند .
 - 4اگر میانگین نمرات دانشجو در یک نیمسال  17باشد در این صورت می تواند ترم بعد تا  24واحد درسی انتخاب نماید .
 - 5اگر دانشجو برای دانش آموختگی و در ترم آخر حداکثر  24واحد درسی داشته باشد می تواند بدون رعایت شرط معدل  ،17تا  24واحد درسی اخذ نماید .

 - 6اگر دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانش آموختگی فقط  2درس نظری باقیمانده داشته باشد می تواند آن دو درس را پس از ثبت نهایی
کلیه نمرات و عدم هر گونه منع قانونی دیگر به صورت معرفی به استاد بگذراند .فرصت مراجعه و اقدام برای اخذ معرفی به استاد تا قبل از اتمام فرصت
حذف و اضافه می باشد .دانشجو می تواند برای کسب اطالع از روش اخذ درس معرفی به استاد و پاسخ به سواالت احتمالی مربوط به آن  ،به گروه
آموزشی و استاد راهنما مراجعه نماید .
 - 7حضور دانشجو در تمام جلسات درس و انجام تکالیف ضروری است .
 - 8حضور به موقع دانشجو در جلسه امتحان ضروری است .
 - 9غیبت بیش از حد مجاز در کالس درس و جلسه امتحان منجر به کسب نمرهی صفر و درج آن در کارنامه آموزشی می گردد .
 - 11حداقل نمرهی قبولی در هر درس  11است .
 - 11اگر میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال کمتر از  12باشد ،دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود و در نیمسال بعدی حداکثر می تواند تا 14
واحد درسی را انتخاب کند .
 - 12چنانچه دانشجو  3نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شود از ادامه تحصیل محروم و اخراج می شود .
 - 13به دانشجویی که حداقل یک مرتبه مشروط شده است توصیه می گردد با استاد راهنما /گروه آموزشی و دفتر مشاوره دانشگاه تعامل بیشتری داشته
باشد و از آنها راهنمایی بخواهد .
 - 14میهمان شدن و گذراندن دروس در دانشگاه های آزاد ،غیرانتفاعی و پیام نور ممنوع است.
 - 15اخذ و گذراندن درس به روش مجازی به صورت میهمان در دانشگاه های دیگر ممنوع است.
 - 16مالک دانش آموختگی برای دوره کارشناسی داشتن میانگین کل حداقل  12در پایان دوره تحصیلی است.

 -17اگر دانشجو در فرصت قانونی برای ثبت نام  ،انتخاب واحد و یا مرخصی تحصیلی اقدام نکند به عنوان دانشجوی منصرف از تحصیل شناخته می شود
و عواقب آن متوجه دانشجو است.
 - 18دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند  ،چنانچه در نیمسال های بعدی درس یا دروس مذکور را بانمره قبولی
بگذراند  ،نمره یا تمام نمرات مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو فقط ثبت و باقی می ماند اما این نمره ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر
و صرفاً آخرین نمره قبولی در آن درس مالک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود  .این تسهیالت شامل دانشجویانی که نمرات مردودی آنها به دلیل
تقلب  ،حکم کمیته انضباطی  ،غیبت در جلسه امتحان  ،دروس گزارش نشده در مهلت قانونی و غیبت بیش از حد مجاز در کالس درس باشد  ،نمی شود .
 - 19در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته حداقل  68واحد درسی (حداکثر  11واحد عمومی و بقیه از سایر
دروس دوره) را با نمرهی قبولی و میانگین کل حداقل  12گذرانده باشد ،می تواند مدرک کاردانی همان رشته را دریافت کند .

آنچه باید دانشجویان در مقطع کارشــناسی ارشـــد بدانند.
« نکتــه ها ،توصیــــه ها و انتـظارات »
برای ورودی های  94و بعد از آن
*
 - 1دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است در فرصت قانونی حداقل  8و حداکثر  14واحد انتخاب کند  .عدم انتخاب واحد و عدم مراجعه دانشجو
بدون عذر موجه در یک نیمسال تحصیلی به منزله انصراف از تحصیل می باشد .
 - 2دانشجو در نمیسال آخر تحصیل از رعایت حداقل و حداکثر تعداد واحدهای درسی معاف است .
 - 3تعداد واحدهای دوره کارشناسی ارشد حداقل  28و حداکثر  32واحد است  .از این تعداد  4تا  6واحد مربوط به پایان نامه می باشد .
 - 4مدت مجاز تحصیل دوسال (چهار نیم سال) است .
 - 5دانشجو می تواند با احتساب سنوات تحصیل ،یک نیمسال از مرخصی استفاده کند .درخواست مرخصی باید قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی با تأیید
استاد راهنما ،گروه آموزشی و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده به ادار ه آموزش دانشکده ارسال گردد .موافقت شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده با
درخواست مرخصی ،مشروط به این است که ادامه تحصیل دانشجو از نظر سنوات با مشکلی مواجه نشود .الزم به ذکر است که حذف ترم و مرخصی با
احتساب سنوات ممکن است برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی مشکالت جدی ایجاد نماید .
 - 6دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل ،باید درخواست انصراف خود را شخصاً و به صورت کتبی به اداره ی آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشکده تسلیم کند .

 - 7تبعات و عواقب ناشی از هرگونه اقدام برای اخذ مرخصی تحصیلی ،حذف ترم و عوامل محدود کننده ی دیگر که باعث طوالنی تر شدن سنوات
تحصیلی می شود  ،متوجه دانشجو است .
 - 8حداقل نمره ی قبولی در هر درس اعم از دروس دوره یا جبرانی  12است .
 - 9حداقل میانگین کل قابل قبول در هر نمیسال و برای دانش آموختگی  14است .
 - 11نمرات دروس جبرانی در کارنامه دانشجو ثبت می شود اما در احتساب میانگین نمرات نمیسال تحصیلی و میانگین کل نمرات ،منظور نمی گردد .
 - 11چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از  14باشد ،دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود .
 - 12دانشجویی که دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب مشروط شود از ادامه تحصیل محروم و اخراج می گردد .
 -13حضور دانشجو در تمام جلسات کالس درس و انجام تکالیف الزامی است .
 - 14غیبت بیش از حد مجاز در کالس درس و غیبت در جلسه امتحان منجر به کسب نمره صفر و درج آن در کارنامه می شود.
 - 15اگر دانشجو در هر نیمسال در یک یا چند درس  ،نمرهی قبولی کسب نکند  ،چنانچه در نیمسال های بعدی درس یا دروس مذکور را با نمرهی قبولی
بگذراند  ،نمره یا نمره های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو فقط ثبت و باقی می ماند اما این نمره ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و
صرفاً آخرین نمره قبولی در آن درس مالک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود .گذراندن دروس با استفاده از این تسهیالت ،مشروطی دانشجو در
نیمسال های قبلی را خنثی نمی کند و شامل نمره های مردودی که به دلیل تقلب  ،حکم کمیته انضباطی ،غیبت غیرموجه در کالس درس ،غیبت غیرموجه
در جلسه امتحان و عدم گزارش نمره در مهلت مقرر قانونی نمی گردد.
 - 16تغییر رشته ،انتقال و میهمانی در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است .
 - 17دروس گذرانده شده در دانشگاه های آزاد اسالمی ،پیام نور ،غیرانتفاعی و پردیس های بین الملل یا خودگردان ،قابل پذیرش و معادلسازی نمی باشد .

 - 18دانشجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی ،موضوع پایان نامه خود را طبق برنامه ریزی ،توصیه ها و دستورالعمل حوزه تحصیالت
تکمیلی دانشکده ،نظر استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی انتخاب کند .

 - 19تشکیل جلسه دفاع از پایان نامه به شرطی مجاز است که نمرات تمامی دروس در کارنامهی دانشجو ثبت شده باشد  ،میانگین کل او کمتر از  14نباشد
و هیچگونه مشکل آموزشی به لحاظ سنوات ،دو بار مشروطی و  ...نداشته باشد .
 - 21مسؤولیت ارائه مطالب و دفاع از پژوهش انجام شده به عهده شخص دانشجو است و تنها توانایی دانشجو در انجام و ارایه پژوهش و پاسخگویی به
سواالت ،مورد ارزیابی قرار می گیرد .نمرهی پایان نامه در میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن به صورت کیفی (مردود = کمتر از ،14
متوسط=  ،15-14/99و  )...انجام می شود .
 - 21در ارزشیابی پایان نامه 12 ،نمره به کیفیت علمی 4 ،نمره به کیفیت نگارش 2/75 ،نمره به کیفیت ارائه 1/5 ،نمره به نظم و استمرار در پژوهش و
رعایت ضوابط شامل تصویب به موقع پروپوزال در گروه آموزشی و  1/75نمره به تحویل به موقع گزارش های پیشرفت امور پایان نامه اختصاص دارد .
 - 22نمره ثبت شده در صورتجلسه دفاع پس از اتمام جلسه دفاع به هیچ وجه قابل تغییر نمی باشد .مواردی که مشمول نمره تشویقی می شود ضروریست
قبل از دفاع به طور رسمی به مسؤول تحصیالت تکمیلی دانشکده ارائه و گزارش گردد .
 - 23اگر میانگین کل نمرات دانشجو پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی دوره کمتر از  14باشد ،دانشجو اجازه دفاع از پایان نامه را ندارد و تنها
یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر  11واحد از درس هایی که با نمره کمتر از  12( 14تا )14

گذرانده است  ،میانگین کل واحدهای گذرانده را به حداقل  14برساند تا اجازه ی دفاع از پایان نامه به وی داده شود  .دانشجو موظف است برای گذراندن
دروس جبرانی هزینه های آن را پرداخت نماید .
 - 24اگر دانشجو در انجام مراحل مختلف تدوین پایان نامه اقدام به تخلف علمی نماید ،پس از احراز ،محروم از تحصیل خواهد گردید .
 - 25تاریخ دانش آموختگی ،روز دفاع قابل قبول در پایان نامه می باشد .
 - 26مالک دانش آموختگی ،داشتن میانگین کل حداقل  14بر اساس واحدهای گذرانده آموزشی و دفاع از پایان نامه است .

آنچه باید دانشجویان مقطع دکتــــری بدانند.
« نکتــه ها ،توصــــیه ها و انتــظارات »
برای ورودی های  95و بعد از آن

*
 - 1مدت تحصیل در دوره تخصصی حداقل  6و حداکثر  8نیمسال است .
 - 2تعداد واحدهای درسی دوره دکتری  36واحد ( 12تا  18واحد آموزشی و  18تا  24واحد پژوهشی) است .
 - 3دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل  6و حداکثر  11واحد درسی انتخاب کند .
 - 4حداقل نمره قبولی در هر درس  14و میانگین کل قابل قبول پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی  16است .
 - 5محاسبه میانگین کل نمرات دانشجو صرفاً بر اساس آخرین نمره قبولی وی انجام می شود  .در صورت عدم کسب نمره قبولی در هر درس یا غیبت
غیرموجه  ،دانشجو موظف است برای انتخاب مجدد همان درس یا درس جایگزین هزینه آن را پرداخت کند .
 - 6دانشجو ملزم است بر اساس تقویم آموزشی و متناسب با وضعیت هر یک از نیمسال های تحصیلی نسبت به اخذ واحدهای درسی (ترم های اول تا
سوم) ،امتحان جامع (پس از اتمام واحدهای درسی) و رساله (پس از قبولی در امتحان جامع) در مهلت مقرر و برابر قوانین آموزشی اقدام کند .
 - 7حضور دانشجو در تمام برنامه های درسی و دیگر فعالیت های آموزشی و پژوهشی و انجام به موقع تکالیف  ،الزامی است.
 - 8اگر دانشجو در طول نیمسال تحصیلی در یک درس بیش از  3/16و در جلسه امتحان غیبت کند  ،این غیبت غیرموجه تلقی شده و آن درس حذف می شود .
 - 9عواقب ناشی از غیبت در جلسات درسی  ،امتحانی  ،مرخصی با احتساب سنوات  ،حذف ترم و هر گونه اقدام خارج از فرصت قانونی متوجه دانشجو است .

 - 11تحصیل به صورت تمــــام وقت است .
 - 11تغییر رشتــه و انتقــال ممنوع است .
 - 12دانشجو موظف است تا پایان نیمسال دوم تحصیل خود ،زیرنظر استاد راهنما ،زمینه ی پژوهش رساله خود را با تدوین پیش نویس پیشنهاد رساله،
تعیین و به طور کتبی به تأیید استاد راهنما و گروه آموزشی برساند .
 - 13دانشجو باید حداکثر تا پایان نیمسال پنجم تحصیلی آزمون جامع را با موفقیت گذرانده باشد .
 -14طول دوره مجاز مرحله آموزشی با احتساب آزمون جامع  ،حداکثر  5نیمسال می باشد  .اگر دانشجو نتواند مرحلهی آموزشی را در این مدت به
پایان رساند از ادامه تحصیل محروم خواهد شد .
 - 15برای ورود به مرحلهی امتحان جامع ثبت کلیه نمرات  ،کسب میانگین حداقل  16از تمام واحدهای آموزشی دوره و کسب حد نصاب الزم از آزمون
های رسمی زبان انگلیسی مورد تأیید  ،الزامی است .
 - 16حداقل نمراه قبولی در امتحان جامع  16است .
 - 17تصویب رساله در دانشکده و انتخاب رساله توسط دانشجو ،منوط به موفقیت در امتحان جامع است .
 - 18نمره رساله در میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن به صورت کیفی (مردود = کمتر از  ،16خوب =  16-17/99و  )...انجام می شود .
 - 19اگر دانشجو در حین تدوین رساله اقدام به تخلف علمی کند در صورت اثبات با او برابر مقررات رفتار خواهد شد .
 - 21احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام رساله ،منجر به ابطال مدرک تحصیلی وی خواهد شد .

 - 21دانشجو پس از گذراندن به موقع واحدهای درسی  ،موفقیت در امتحان جامع و کسب درجه «قبــول» از رسالهی خود ،دانش آموخته دوره
دکتری شناخته و به دریافت درجه دکتری نائل می شود .
 - 22دانشجو در موارد زیر از ادامه تحصیل محروم می گردد و موفق به اخذ درجه دکتری نمی شود :
.1

میانگین کل نمرات دروس گذرانده شده پس از استفادهی کامل از فرصت های احتمالی جبران ،کمتر از  16شود .

.2

صالحیت علمی دانشجو برای استمرار فعالیت پژوهشی پس از دوبار ارزیابی احراز نشود .

.3

نمره رساله دانشجو پس از استفاده از فرصت احتمالی جبران  ،کمتر از ( 16مردود) اعالم شود .

.4

دانشجو نتواند در مدت مجاز فرصت احتمالی داده شده  ،تحصیل خود را به پایان رساند .

